Systém příslušenství Egger
Snadná pokládka,
od začátku až do konce

EGGER Systém příslušenství
Naše podlahové příslušenství zaručuje profesionální proces pokládky. Pro zajištění co nejlepšího výsledku při pokládce
podlahy EGGER vám doporučujeme naše sladěné podlahové příslušenství EGGER. Díky vhodnému příslušenství ušetříte čas
při pokládce podlahy a podlahové desky si zachovají po celou dobu své životnosti pěkný stav i vzhled.

1 Dobrý základ je důležitý.
Použití vhodné podložky při pokládce zajistí ideální
tlakovou stabilitu, a tím dlouhou životnost podlahy,
zamezí výrazně kročejovému hluku a sníží hluk při
chůzi.
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

2 Pěkné zakončení.
Sladěnými podlahovými lištami a podlahovými
profily vytvoříte vždy vzhledově pěkná zakončení
a přechody.

Najděte si svého
favorita.
3 Dobrá péče.
Nabízíme také přípravky na čištění a údržbu podlah,
které vám pomohou udržet podlahu v dobrém stavu
i v případě menších poškození.

A vyberte si současně sladěné příslušenství pro svůj
podlahový projekt. Navštivte naše webové stránky.

 íce informací:
V
egger.com/podlahy-prislusenstvi

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Snadná pokládka

EGGER podložky zaručí stabilitu podlahy.
Při instalaci podlahy EGGER formou plovoucí pokládky je pro dosažení dokonalého vzhledu a funkčnosti velice důležité zvolit
správnou podložku. Specialisté firmy EGGER vybrali kolekci vysoce kvalitních podkladů, které se snadno instalují, poskytují
vynikající akustickou izolaci a zajišťují dlouhou životnost podlahy.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Tato podložka je koncipována tak,
aby snižovala kročejový hluk při chůzi
v místnosti. Je vhodná i pro podlahové
vytápění. V případě instalace na
minerální podklady použijte fólii EGGER
Alu Flex jako parotěsnou zábranu.

Ideální podložka pro snížení nárazového
a kročejového hluku v místnosti. Má
integrovanou parotěsnou zábranu, což
šetří čas a zvyšuje rychlost instalace.
Je vhodná pro minerální podklady,
stejně jako v kombinaci s podlahovým
vytápěním.

Tato podložka je kombinací izolační
podložky a parotěsné zábrany
pro podlahové krytiny. Je vhodná
pro minerální podklady, stejně
jako v kombinaci s podlahovým
vytápěním. Je také vhodná pro velmi
frekventované oblasti, zejména do
komerčních prostor.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % přírodní, opakovaně použitelná
a recyklovatelná. Díky své pevnosti
v tlaku chrání podlahu před vysokým
zatížením. Pro svůj nízký tepelný odpor
je vhodná v kombinaci se systémy
podlahového vytápění.

Tato podložka vytváří vysoce kvalitní
parotěsnou zábranu, která chrání
podlahovou krytinu před pronikající
zbytkovou vlhkostí z přilehlých
konstrukčních prvků. Tato parotěsná
zábrana je nezbytná, pokud podlahu
EGGER pokládáte na minerální potěr.
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Silenzio Easy

Silenzio Easy
SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Podlaha
Laminát

Podlaha
Laminát

Podlaha
Laminát

Podlaha Laminát

Laminát,
Comfort,
Design GreenTec

dřevo/minerální
podklady

minerální
podklady

minerální
podklady

dřevo/minerální
podklady

minerální
podklady

Plocha [m²]

15

15

10

10

26

Rozměry [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

2

2

1,5

2

0,2

Pohyb

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Akustika

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Parotěsná zábrana

-

✓

✓

-

✓

Podlahové vytápění

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Pevnost v tlaku CS
[kPa]

110

110

400

470

-

Zlepšení ochrany proti
kročejovému
hluku ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Zlepšení absorpce
hluku v místnosti RWS
[%]

27

27

38

-

-

Vhodnost pro
teplovodní podlahové
vytápění R [m² K/W]

0 057

0 057

0,04

0 039

0 004

Ochrana proti vlhkosti
SD [m]

-

100

150

-

100

Produkt

Kategorie podlah
Podklad

Tloušťka [mm]

Všechny naše podložky Silenzio splňují vyšší požadavky na EPLF a MMFA WOOD

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Profesionální montážní nástroje
Instalační sada
Instalační sada EGGER je vhodná pro všechny
podlahy EGGER s uzamykacím systémem EGGER
CLIC it!. Pomáhá s rychlou a správnou pokládkou
podlahy.
Sada se skládá z distančních klínů, montážní páky
a sklepávacího špalku EGGER, který je vyroben ze
100 % bukového masivu.

Hliníková páska
Samolepicí hliníkovou těsnicí páskou EGGER se
vzájemně spojují styčné hrany podkladových
materiálů EGGER. Je třeba zkontrolovat, zda
vaši podlahu nepoškozuje vlhkost prolínající
z podkladu.

CLIC Sealer
Voděodolný přípravek EGGER CLIC Sealer ochrání
vaši podlahu před vlhkostí. Tento těsnicí přípravek
pro podlahy je ideálním řešením pro komerční
vstupní a vlhké prostory. Jedna tuba vystačí na
utěsnění přibližně 10 m² podlahové plochy.
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Snadná
instalace.
Snadné použití: s CLIC it! uzamykacím
systémem jsou všechny naše podlahy
bezpečné, a lze je snadno a rychle
instalovat v každé místnosti. Profil
našich podlahových desek je navržen
pro optimální spojení a zároveň nabízí
dodatečnou ochranu proti průniku
vlhkosti.

		

egger.com/clicit

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Snadné zakončení

EGGER podlahové lišty a podlahové profily
pro úhledné zakončení.
Nabízíme celý sortiment podlahových lišt, které ladí
s našimi dekory podlah, stejně jako klasické bílé lišty
v různých výškách a tvarech.
Podlahové profily dodáváme v různých barvách, což
napomáhá vytvořit sladěný vzhled, a současně zaručuje
maximální funkčnost a trvanlivost podlah.

Podlahové lišty 60/80 mm v dekoru
Podlahové lišty v dekoru podlahy zajišťují čistou hranu
a úhledné zakončení. Robustní podlahové lišty se skládají
z MDF jádra a voděodolné dekorativní fólie.

Rozměry:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
K dostání v mnoha dekorech i v bílé barvě

Clipstar

Rohy a spojky

Dekorační lišty 60 mm snadno a rychle namontujete pomocí
upevňovacích spon EGGER Clipstar.

Sladěné rohové a spojovací prvky pro dekorativní podlahové
lišty 60 mm zajišťují perfektní vzhled rohů podlahových lišt.
K dostání v různých dekorech
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Hamburské podlahové lišty 100 / 70 mm
Zakřivené soklové lišty v bílé barvě s výškou základny buď 100 mm nebo 70 mm mají
výrazný vzhled, jejich použitím dosáhnete dokonalých hran s atraktivním designem.
Robustní podlahové lišty vyrobené z MDF jádra a voděodolné bílé fólie lze také
lakovat.

Hranaté lišty 100 / 80 / 60 / 40 mm
Hranaté bílé soklové lišty s výškou základny buď 100 mm, 80 mm, 60 mm nebo
40 mm vytvářejí efektivní a úhledný přechod ke stěně. Mají lineární a minimalistický
design a lze je také nalakovat. Robustní podlahové lišty se skládají z MDF jádra
a voděodolné bílé fólie.

Lemovací profily
Naše zakončení podlahy ke stěně pro minimalisty. Lepicí páska na zadní straně umožňuje
rychlou a snadnou montáž. Tyto podlahové lišty jsou k dispozici v různých barvách.

Rozměry:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Rozměry:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Rozměry:
2400 × 16 × 16 mm
K dostání v různých dekorech

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Hliníkové profily
Hliníkové profily EGGER představují řešení pro nezbytné dilatační spáry v místech průchodů a při pokládce podlahy na velké ploše.
Tyto hliníkové přechodové profily vizuálně ladí s vybraným dekorem podlahy a umožňují vytvářet bezešvé přechody.
Montážní lišta a montážní materiál jsou součástí balení.

Přechodové profily

Kompenzační profily

Ukončovací

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. č 1483065

HDF profily
Profily EGGER HDF představují vizuálně atraktivní a čistý přechod povrchů ke stěnám a dveřím, stejně jako v místě nezbytných
dilatačních spár u průchodů.
Montážní lišta a montážní materiál nejsou součástí balení.

Přechodové profily

Kompenzační profily

Ukončovací

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

K dostání v různých dekorech

Dobrá kombinace!
Otevřené prostory a plynulé přechody:
naše profily vytvářejí bezešvý vzhled.

Rychlejší
vyhledávání.

Najděte si nejvhodnější podlahu v několika
jednoduchých krocích. Aplikace EGGER
Floorfinder vám pomůže najít ideální
podlahu pro vaše potřeby pomocí několika
jednoduchých otázek.

egger.com/floorfinder
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Snadná údržba

V našem sortimentu příslušenství dodáváme také vhodné výrobky pro čištění podlah i pro odstranění drobných poškození povrchu.

Clean It

Decor Mix & Fill

Náš podlahový čistič podlahu nejen vyčistí, ale propůjčí jí
také antistatický efekt. Díky svému speciálnímu složení chrání
i hrany a nezanechává šmouhy na podlaze.

Opravná sada pro světlé, střední a tmavé podlahy. Pomocí této
opravné pasty na vodní bázi můžete rychle a snadno odstranit
drobná poškození podlahy.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru
je možný pouze u originálního vzorku. Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy
skutečného produktu lišit. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Odborníci v našem servisním středisku
vám rádi pomohou!

Servisní středisko AT

Servisní středisko IT

Servisní středisko PT

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

t 00 800 4000 8800

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Servisní středisko DE

Servisní středisko FR

Servisní středisko UK

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Servisní středisko CH

Servisní středisko ES

Servisní středisko RO

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

t +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Německo
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

