Přirozeně dobrá volba
Kolekce podlah Egger PRO
Design GreenTec

Podlahy řady Design
GreenTec:
	Nový pocit
přirozenosti
Stylový design a vysoká odolnost
podlahy Design GreenTec díky
použití přírodních materiálů
dokonale propojuje komfort bydlení
s požadavkem na funkčnost.
Čelí každodenním výzvám
Robustní povrch, vodotěsný
a odolný vůči skvrnám, je vhodný
pro každodenní zátěž a chrání
podlahu, zatímco integrovaná
korková podložka spolehlivě pohlcuje
hluk. Díky voděodolné nosné desce
GreenTec je tato podlaha vhodná také
do koupelen a komerčních prostorů.

Dekor: Dub Almington přírodní I EPD041

Atraktivní vzhled
A nejen skladba podlahy, ale také
její design je jedinečný: přirozený
autentický vzhled dřeva nebo kamene
podlahy Design GreenTec upoutá
pozornost v každé místnosti.

Více informací:
egger.com/pro-design-greentec

Dekor: Břidlice Jura antracitová I EPD045

Dekor: Dub Berdal přírodní I EPD034

Dobré
důvody!

Dekor: Keramika Tessina krémová I EPD044

Ve prospěch podlah Design GreenTec hovoří mnoho přesvědčivých argumentů.
Například to, že poskytujeme 25letou záruku na kvalitu při použití v obytných
prostorech.
Náhled dekoru ve vaší místnosti:
egger.com/myfloor

Robustní a odolné vůči
drobnému poškrábání

Voděodolná po dobu až
72 hodin

Díky inovativní nášlapné ochranné

Díky speciální struktuře produktu

vrstvě je naše podlaha Design

a vodotěsnému povrchu, nosné

GreenTec trvanlivá, odolná vůči

desce GreenTec a flexibilnímu

drobnému poškrábání i skvrnám

instalačnímu systému CLIC it! odolá

a snadno se čistí.

podlaha Design GreenTec vlhkosti
po dlouhou dobu.

Udržitelná výroba

Flexibilní pokládka

Naše podlaha Design GreenTec

Instalační systém CLIC it!

je zcela bez PVC. Dřevo pro

a integrovaná podložka absorbující

její výrobu pochází ze 100 %

hluk umožňuje rychlou a flexibilní

z regionálního certifikovaného

pokládku. A to i na dlaždice. Také

lesnictví. Integrovaná podložka pro

její demontáž je bezproblémová.

izolaci kročejového hluku se vyrábí
z recyklovaného korku.

Vždy
vhodný dekor
Naše kolekce dekorů vám umožní najít pro každou místnost správný design.
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Spojení několika vrstev

Každá vrstva má svůj účel: speciální struktura podlah Design GreenTec umožňuje jejich
všestranné použití.
1

Voděodolná nášlapná ochranná
vrstva odolná proti opotřebení.

2

Autentická dekorová vrstva.

3

Nosná deska GreenTec je vhodná
také do koupelen a komerčních
prostor.

4

Integrovaná korková podložka
absorbující hluk.

Přesvědčivé vlastnosti
Struktury

Protiskluzový povrch

Zátěžová třída

Formáty od podlah
až po stropy

Celková tloušťka

Záruční doba 25 let

Antistatická

Zkosení

Classic: 1 292 × 193 mm
Large: 1 292 × 246 mm

Systém pokládky

Splňuje nejnáročnější požadavky

Naše podlahy Design GreenTec se vyrábějí udržitelným způsobem a jsou šetrné
k životnímu prostředí, vysoce kvalitní a vytvářejí příjemné klima v interiéru.

www.egger.com
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Technické změny a chyby tisku vyhrazeny.
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

flooring@egger.com

