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daha fazla servis,
daha fazla seçenek.
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Ahşap bazlı malzeme sektörünün önde gelen 
kuruluşlardan olan EGGER Grubu, 1961 yılında 
Avusturya’da bir aile şirketi olarak kurulmuştur.  
EGGER, dünya genelinde 20 üretim tesisi ve 24 satış 
ofisine sahiptir. EGGER ürünleri, mutfak, banyo, yatak 
odası, ofis, otel ve mağazalar dahil olmak üzere özel  
ve kamusal yaşamın birçok alanında bulunmaktadır.

EGGER Grup
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Vaadimiz olan “Ahşaptan daha fazlası” ile EGGER, Mobilya ve iç tasarım ürünlerine ek olarak, ahşap bazlı zemin 
kaplamaları (laminat, comfort ve design parkeler) ile yapı ürünlerini de sunmaktadır.

Mekanın kullanımına bağlı olarak parkelerin, kolay ve hızlı montajı, 
sağlam, dayanıklı, temizliği kolay ve çevre dostu olması gibi belirli 
özellikleri olmalıdır. EGGER üç farklı parke kategorisi ile müşteri 
ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktadır.
www.egger.com/flooring

EGGER Yapı Ürünleri ile projeleriniz kolay, verimli ve güvenilir bir 
şekilde başarılı sonuca ulaşacaktır. Çevre dostu olan çeşitli OSB 
döşeme ve düz kenarlı levhalar ile DHF levhalar, Ergo Board ve 
keresteler arasından seçim yapabilirsiniz.
www.egger.com/building

Mobilya ve iç tasarımdan daha fazlası
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Çevre döngüsü –  
Sürdürülebilirliğin bizde yalnızca  
bir kelime olmadığının sebebi.

Yenilenebilir enerji 
Malzeme olarak 
değerlendirilemeyen biyojen 
yakıtları, kendi biyokütle 
enerji santrallerinde 
ısıya ve ekolojik elektriğe 
dönüştürmektedir.

Ahşap malzeme üretimi ve işletmesi
Üretim sürecinde çevre performansımızı sürekli 
geliştirmek amacıyla, ISO 50.001, ISO 14.001 
ve EMAS’a uygun, uluslararası onaylı enerji ve 
çevre sistemini tercih ediyoruz.

Geri dönüşüm
Ahşap bazlı malzeme 
üretiminde mobilya, palet 
veya ambalaj malzemesi 
gibi atılmış ürünleri 
geri dönüştürüyoruz. 
Bu şekilde taze 
kaynakları koruyor ve CO₂ 
depolamanın etkisini 
artırıyoruz.

Kereste fabrikalarından  
kullanılan yan ürünler
Yan ürünleri bölgesel ve sertifikalı 
kereste fabrikalarından almayı 
tercih ediyoruz. Yan ürünleri 
kullanarak doğal kaynakları 
koruyoruz.

Tüketici / Ürünün Çevresel 
Performans Değerlendirmeleri
Çevresel Ürün Beyanları 
(EPDler) ile, tamamen şeffaflık 
sunuyoruz. Bu beyanlarımız, 
her bir ana ürünümüz hakkında 
son tüketiciye, çevre ve sağlık 
konularında önemli bilgiler 
sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Ormancılık
BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
destekliyoruz. SDG 15 ile karasal 
ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve 
ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik 
etmeye kararlıyız. Ahşabımız, ISO 38200’e 
göre % 100 doğrulanmış yasal ve kontrollü 
kaynaklardan gelmektedir. Tomrukları, 
bölgedeki sertifikalı ormanlardan satın 
alıyoruz.

EGGER sürdürülebilir ahşap 
tedarik ediyor

Daha fazla bilgi edinin
www.egger.com/environment
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Ahşap bazlı malzemeler iklimin 
korunmasına katkıda bulur...

Şeffaf yaklaşımımızın avantajlarını yaşayın
Kamuya açık ihalesi gerçekleştirilen veya sürdürülebilirlik sertifikasına sahip projelerde konu doğru belgeleri sunmak 
olduğunda, harcadığınız zaman ve emekten kolayca tasarruf etmeniz mümkün. “Tam beyanlı” EGGER ürünleri sayesinde  
çevre ve sağlıkla ilgili bilgiler halihazırda mevcuttur.

→ www.egger.com/environment adresinde daha fazlasını keşfedin

* EN 15804’e göre harici olarak doğrulanmış hesaplama, bkz. EDP
** çevresel tedarikçi beyanları için ISO 14021 kurallarına göre 
şirket içi hesaplama, kuru ağırlığa göre oran. Değerler ortalama 
ürün yapısına göre verilmiştir, kalınlık ve seçilen kaplamaya göre 
kısmen değişiklik gösterebilir

… ve şimdi tam olarak nasıl yaptıkları hakkında 
bir fikir edinebilirsiniz. Çünkü biz, bu broşürde, 
seçilmiş ürünlerin çevresel performansları 
hakkında bilgi veriyoruz:

Ürün yapısı:
Eurodekor melamin kaplı yonga levha

CO2 ayak izi*
Ahşap bazlı malzemeler iklim dostudur.  
Bu malzemeler, üretim sırasında salınandan  
daha fazla karbondioksit bağlar.

Biyoekonomiye katkı **
Ahşap bazlı malzemeler yeniden büyür. 
Fosil hammaddelerinin aksine ahşap,  
yenilenebilir bir kaynaktır.

Döngüsel ekonomiye katkı**
Doğal kaynakları koruyoruz. 
Döngülere saygı gösteriyor ve mevcut ahşabı 
mümkün olan en iyi şekilde kullanıyoruz.

Bölge içinden alınan ahşap oranı
Kısa mesafeli nakliye faaliyetlerine önem veriyoruz. 
Kullanılan tomruklar büyük oranda bölgedeki 
kaynaklardan temin edilir.

Doğrulanmış ve onaylanmış kaynaklardan  
alınan ahşap oranı
Doğrulanmış ve sertifikalı kaynaklardan  
ahşaplar kullanıyoruz. 
Sürdürülebilir orman yönetimi ve tedarik 
zincirlerimizin kontrolüne özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilirlik göstergelerimiz hakkında  
daha fazla bilgi: www.egger.com/ecofacts

2021 Raporu. 
Güncel rakamlar için lütfen ürün sayfalarımızı ziyaret edin:  
www.egger.com/products-interior
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– 13,3 kg CO₂ / m2

% 87 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 13 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

 % 23 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 42 oranında kereste sektöründen yan ürünler ile 
tüketim öncesi geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 35 oranında taze kaynaklar

 
% 68 oranında bölgesel ahşap menşei

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 61 oranında sertifikalı



Ürünlerimizin antibakteriyel yüzey özelliğine  
sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Gözeneksiz olduğu icin hijyenik bir yüzeye sahip 
Eurodekor melamin kaplı levha, PerfectSense laklı levha, 
laminat, tezgah, compact laminat ve parke ürünlerimizde 
mikrop ve bakterilerin % 99,9’u 24 saat içinde yok olur.  

Bu özellik sayesinde bakterilerin üremeleri de 
engelleniyor. Yukarıdaki ürünler, belirli hijyen 
beklentilerinin bulunduğu alanlar icin özellikle  
uygundur.

Onaylı antibakteriyel yüzey dekor, doku ve taşıyıcı 
malzemeden bağımsızdır. Dekor eşlememiz sayesinde, 
yüksek derecede hijyen beklentileri olan alanlar 

dahil olmak üzere, bir dekoru farklı uygulamalarda 
kullanabilirsiniz. Antibakteriyel yüzey özelliği olan ürün 
portföyümüz, parke serimiz ile tamamlanır.

Eurodekor® melamin  
kaplı levhalar

 � Eurodekor yonga levhalar ve  
MDF levhalar

 � Eurolight dekor
 � Eurodekor Flammex
 � Eurodekor MDF Flammex

Tezgahlar
 � Compact tezgahlar
 � Kenar bantlı PerfectSense  

Topmatt tezgahlar
 � Kenar bantlı Feelwood tezgahlar
 � Postforming tezgahlar

PerfectSense®  
Laklı Levhalar

 � PerfectSense Premium Gloss
 � PerfectSense Premium Mat
 � PerfectSense Feelwood

Compact laminatlar
 � CE Compact laminatlar 

siyah iç katman
 � CE Compact laminatlar  

renkli iç katman
 � Flammex CE Compact laminatlar

Laminatlar
 � Standart laminatlar
 � XL laminatlar
 � PerfectSense Topmatt/Premium Gloss 

Laminatlar
 � Kabı ebadı laminatlar
 � Renkli iç katmanlı laminatlar
 � Flammex laminatlar
 � Renkli iç katmanlı PerfectSense 

Topmatt/Premium Gloss laminatlar

Parke
 � Laminat Parke
 � Aqua+ Laminat Parke
 � Design Parke GreenTec
 � Comfort Parke

8



Güvenliğiniz için:
Test edildi, onaylandı

Ürünlerimiz, antibakteriyel katkı malzemesi
kullanılmadan üretilmiştir. Antibakteriyel etkinliğin 
değerlendirilmesi icin uluslararası olarak kabul 
görmüş yöntemlerle (ISO 22196 = JIS Z 2801) test 
edilmiştir. Ayrıca ürünlerimiz bağımsız ve tarafsız 
Hohenstein Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Antibakteriyel etkinliğin değerlendirmesinde
belirleyici olan faktör, bakterilerin azalma  
değeridir. Bu değere şu soruyu sorarak ulaşırız:
24 saatin sonunda test başlangıcına kıyasla  
ne kadar mikrop yaşamaya devam ediyor?

Ürünlerimiz yapılan testlerde A ≥ 3 antibakteriyel 
etki değerini sağlayarak “yüksek” etkinliğe sahip 
olduğunu göstermiştir

9

Örnek:
Eurodekor sertifikası

Antibakteriyel özelliklerin 
etkinliği

Antibakteriyel etki değeri 
A [log10KBE]

yok A < 2

önemli derecede 2 ≤ A < 3

yüksek A ≥ 3
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EGGER Dekoratif Koleksiyonu 

Kapsamlı bir deneyime hazır olun

1.  Akıllı telefonunuza EGGER Dekoratif 
Koleksiyon Mobil Uygulaması’nı indirin.

2.  Bu broşürde yer alan herhangi bir 
dekor bilgisine ulaşmak için tarama 
fonksiyonunu kullanın.

3.   Stok bilgisine, seçtiğiniz dekorun
 tam levha ve 3D görünümüne,  
 dekor kombinasyonlarına erişin.

EGGER Dekoratif Koleksiyonu’nundan  
en iyi şekilde yararlanın

Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu’muz ile olanaklarla dolu 
bir dünyayı keşfedin: Daha fazla seçenek, daha fazla yüzey, 
daha fazla ilham, daha fazla servis

Egger Dekoratif Koleksiyon Mobil 
Uygulaması’nı şimdi indirin.

 

Egger  
Decorative  
Collection
Matching boards, laminates and edging

EGGER Dekoratif Koleksiyon Mobil Uygulaması
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Bu broşür, ürün, dekor, yüzey ve trendler ile 
birlikte tüm koleksiyonu içermektedir. Yeni EGGER 
Dekoratif Koleksiyon Uygulaması’nın tüm içeriğine 
ve www.egger.com adresindeki ek bilgilere 
paralel olarak hazırlanmıştır. Yeni geliştirilen 
mobil uygulamamız ile tüm koleksiyon, her zaman 
elinizin altında olurken, hızlı karar vermenize de 
yardımcı olacaktır. 

Tüm bunlara ek olarak, fikirlerinizi hayata 
geçirmek için ihtiyacınız olan her şeye kolay erişim 
sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

  Koleksiyon ile ilgili daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/app

EGGER Sanal Tasarım Stüdyosu (VDS)

EGGER Sanal Tasarım Stüdyosu, trend odaklı tasarım 
danışmanlığınızı destekleyen çevrimiçi bir araçtır. 
Müşterilerinizin karar vermesine yardımcı olması için 
Sanal Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. 
Bir tıkla, farklı oda konseptlerinde güncel parke 

dekorları ile birlikte EGGER Dekoratif Koleksiyonu’ndaki 
tüm dekorları görüntüleyebilirsiniz. Bir odada iki 
farklı tasarımı test etmek için karşılaştırma modunu 
kullanabilirsiniz. Tüm işlevler web sitenize kolayca 
ve ücretsiz olarak entegre edilebilir.



Eurodekor 
F205 ST9

ABS kenar bandı
H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9

Kenar bantlı PerfectSense 
Topmatt Tezgah
U999 PT

12

Mobilya ve İç Tasarım Ürünleri
İster bir yaşam alanı, ister kamusal bir proje tasarlayın, EGGER, size her şeyi tek bir kaynaktan sunar 

ve tasarım çalışmalarınızı her zamankinden daha esnek hale getirir. Hemen hemen her malzemede 

kısa süreli teslimat süreleri ile dekor çeşitliliğimiz mevcuttur. Ürün seçimi hızlı ve kolaydır.



Laminat
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

ABS kenar bandı
F205 ST9 Eurodekor

F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Eurodekor 
H3349 ST19

Kenar bantlı PerfectSense 
Topmatt Tezgah
U999 PT
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Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Eurodekor
H1344 ST32

ABS kenar bandı 
U660 ST9

Renkli iç katmanlı laminat
U8991 ST9

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Laminat
U899 ST9

PerfectSense Topmatt laminat
F627 PT

Eurodekor Plus
H3330 ST36

Renkli iç katmanlı laminat
U7081 ST9

Eurodekor
U660 ST9
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Eurolight Dekor
H3330 ST36

ABS kenar bandı
H3330 ST36

Eurodekor
U600 ST9

Eurodekor Plus
H1318 ST10

ABS kenar bandı
U600 ST9

Laminat
U660 ST9

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Laminat
U899 ST9

PerfectSense Topmatt laminat
F627 PT

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 15



uyumu
Dekor

16



uyumu
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Projelerinizi, uyumlu dekor ve malzemelerimizi 
kullanarak, tasarımdan ve kaliteden ödün 
vermeden tamamlayabilirsiniz. Tüm dekorlar, 
hem laminat olarak hem de klasik melamin kaplı 
yonga levha veya MDF levhalar, Eurolight levhalar 
olarak da mevcuttur. 
Ek olarak, dekor ve yüzey ile mükemmel şekilde 
uyumlu kenar bandı çözümleri de beraberinde 
sunulmaktadır. 

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.

Bahsedilen ürün özellikleri ve bunların standartlarla ilgili referansları 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürün sayfasındaki indirme 
alanında bulunan teknik veri sayfalarına bakın.



Melamin reçinesiyle kaplı Eurodekor yonga levha 
(EN14322’ye uygun olarak) her iki tarafı dekoratif kağıtla 
kaplanmış ham yonga levhadan oluşur. Bu levhalar 
mobilyalarda ve iç tasarımda ön cepheler, raflar, 
gardıroplar veya duvar kaplamaları gibi yatay  
ya da dikey uygulamalar için uygundur. 
Uyumlu dekor ve malzeme kombinasyonları içinde 
kanıtlanmış EGGER kalitesiyle çağdaş ve estetik olarak 
iddialı bir çözüm sunuyoruz. Uygulamaya ve yoğun 
aşınmaya göre projeniz için doğru taşıyıcı malzemeyi 
seçin. 

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/eurodekor

 � Evrensel olarak uygulanabilir
 � Aşınmaya ve çizilmeleri karşı dayanıklı
 � Geri dönüştürülebilir
 � Solmaz
 � Kullanıma hazır - yağlama, renklendirme veya 

diğer koruyucu önlemler gerekmez
 � Otantik görünümlü dekor ve yüzeyler
 � Diğer EGGER ürünleri ile uyumlu dekor ve 

yüzeylerde mevcut
 � ISO 22196 (=JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ
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H1714 ST19

F416 ST10

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın.

Eurodekor ® melamin kaplı yonga levha

– 13,3 kg CO₂ / m2

% 87 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 13 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 23 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 42 oranında kereste sektöründen yan ürünler ile tüketim 
öncesi geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 35 oranında taze kaynaklar
 

% 68 oranında bölgesel ahşap menşei

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 61 oranında sertifikalı

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Eurospan yonga levha

Ürün yapısı



Eurodekor MDF (EN14322’ye uygun olarak) MDF 
levhanın özelliklerini pek çok EGGER dekoruyla 
kombine eder. Fiziksel özellikleri sayesinde 
mobilyalarda ve iç tasarımda kullanım için oldukça 
uygundur. Dekoratif melamin reçine kaplamasıyla 
zenginleştirilmiş EGGER MDF orta yoğunlukta lif 
levhalar, taşıyıcı malzeme olarak kullanılır.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/eurodekor-mdf

 � Kolay profil açma
 � Yüksek fiziksel özellikler
 � Düşük şişme özelliği
 � Aşınmaya ve çizilmeleri karşı dayanıklı 
 � Solmaz
 � Otantik görünüme sahip dekor ve yüzeyler
 � Diğer EGGER ürünleri ile uyumlu dekor ve 

yüzeylerde mevcut
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/eurodekor

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 19

H1714 ST19

Eurodekor ® melamin kaplı yonga levha Eurodekor ® melamin kaplı MDF levhalar

Ürün yapısı

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

MDF levha

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

– 11,1 kg CO₂ / m2

% 85 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 15 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 44 oranında kereste sektöründeki yan ürünler 
% 56 oranında taze kaynaklar

 

% 60 oranında bölgesel ahşap menşei

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 80 oranında sertifikalı
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Melamin reçinesiyle kaplı hafif Eurolight dekor levha 
(EN14322’ye uygun olarak), dekoratif ahşap bazlı 
malzemeden üretilen üst katmanların petek mukavva 
yapılı hafif orta katmanı sardığı dekoratif bir  
kompozit levhalardır. Eurolight dekor, Dekoratif 
Koleksiyondaki dekor ve doku kombinasyonlarında 
mevcuttur. 

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/eurolight-decor

 � Hafif panel
 � Yüksek eğilme mukavemeti
 � Ahşap içeriği daha az olduğundan kaynakları korur
 � Solmaz
 � Otantik görünümlü dekorlar ve yüzeyler
 � Diğer EGGER ürünleri ile uyumlu dekor ve  

yüzeylerde mevcut
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

H3330 ST36

Eurolight ® Dekor

Ürün yapısı

Mukavva petek iç katman

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt ile üst yüzey

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt ile alt yüzey

8 mm yüzey yonga levha yüzey 
tabakası

8 mm yüzey yonga levha yüzey 
tabakası

– 7.86 kg CO₂ / m2

% 88 oranında yenilenebilir kaynaklardan  
elde edilen malzemeler 
% 12 oranında fosil kaynaklardan elde edilen 
malzemeler

% 43 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 23 oranında kereste sektöründeki yan ürünler 
% 34 oranında taze kaynaklar



Bu levhalar, çok katmanlı yapıları sayesinde proje 
sektöründe ofis mobilyaları ve kamu sektörü 
mobilyaları gibi aşınmanın yoğun olduğu uygulamalar 
ya da yüksek kaliteli mağaza tasarımları için uygundur. 
Çok katmanlı ML yapısı, alt kaplamalarla (bariyer 
kağıdı) sağlanır. Alt kaplamalar, ML yapısında 
kahverengi bariyer kağıtlarıyla (standart dekorlar), 
MW yapısında ise W1001 için beyaz bariyer kağıtlarıyla 
mevcuttur.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/eurodekorplus

 � Yüksek darbe direnci
 � Yüksek eğilme mukavemeti
 � Solmaz
 � Geri dönüştürülebilir
 � Otantik görünümlü dekorlar ve yüzeyler
 � Diğer EGGER ürünleri ile uyumlu dekor ve 

yüzeylerde mevcut
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

21

H3330 ST36

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 

Eurodekor ® Plus

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Beyaz bariyer kağıdı

Beyaz bariyer kağıdı

Kullanım amacına göre  
yonga levha

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Kahverengi bariyer kağıdı

Kahverengi bariyer kağıdı

Kullanım amacına göre  
yonga levha

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Melamin reçine emprenyeli 
dekoratif kağıt

Ürün yapısı



Laminatların ve bu amaçla kullanılan malzemelerin 
çok katmanlı yapısı daha yüksek elverişlilik sağlar. 
Postforming özelliği sayesinde hemen hemen tüm 
laminatlarda postforming uygulaması yapılabilir.  
MED sertifikalı laminatlar gemi yapımında 
kullanılmaya uygundur.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/laminates

 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Gıda güvenliğine uygun ve hijyenik
 � Ahşap reprodüksiyonları, masif ahşap ve 

kaplamaya uygun maliyetli bir alternatif sunar
 � Diğer EGGER ürünleri ile uyumlu dekor ve 

yüzeylerde mevcut
 � ISO 22196'e (= JIS Z 2801) uygun olarak 

antibakteriyel yüzey özellikleri

Laminatlar

AVANTAJLARINIZ
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Overlay (baskılı 
dekorlar için)

Emprenyeli kraft 
kağıdı

Dekoratif emprenyeli 
kağıt

Arka balans kağıdı

U600 ST9

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın.

22

% 60 oranında yenilenebilir kaynaklardan  
elde edilen malzemeler 
% 40 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 100 oranında taze kaynaklar

2.03 kg CO₂ / m2

Ürün yapısı



H3408 ST38

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın.

23Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 23

XL laminat dekorları geniş kapsamlı  
uygulamalar için büyük bir avantaj sunar.  
2.790 mm × 2.060 mm × 0,8 mm ebatlarında 
sunulan bu laminatlar kesildiğinde minimum 
düzeyde artık kalır. Ahşap reprodüksiyonlarında 
yüzey dokusu, dekor görüntüsüyle eşleştirilir. 
Sonuçta elde edilen görünüm ve his gerçek ahşap 
veya ahşap kaplamayla neredeyse aynıdır.  
Düz renkli XL laminatlar hastane gibi alanlarda 
ekstra büyük iç kapılar için idealdir. MED sertifikalı 
XL laminatlar gemi yapımında kullanılmaya 
uygundur. Hiçbir çeşidinde postforming 
uygulaması yapılamaz.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/laminates-xl

 � Ekstra geniş formatı, kesme israfını azaltır
 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Tüm ahşap reprodüksiyonlarında senkronize 

gözenek yüzeyi sayesinde doğal görünüm ve his
 � Seçili düz renklerde de kullanılabilir
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

XL Laminatlar

AVANTAJLARINIZ

Arka balans kağıdı



Renkli iç katmanlı laminatlar

 � Tutarlı, homojen görünüm
 � Neredeyse hiç görünmeyen bağlantı yerleri 

sağlar
 � Kenar bantsız kullanım ile dar kenarlarda 

mobilya tasarımını ön plana çıkaran tasarım
 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

U8991 ST9

U7081 ST9

Renkli iç katmanlı laminatlar, emprenyelenmiş dekor 
katmanlarından oluşur. Bu sayede işlenmiş bağlantı 
yerleri ve birleşim kenarları neredeyse görünmez 
olur. Gizli bir kenar bandıyla birlikte kullanıldığında 
renkli orta katman levhanın dar tarafının tasarımını 
zenginleştirir. İlgili standarda göre renkli iç katmanlı 
laminatlarda postforming uygulaması yapılamaz. MED 
sertifikalı, ortası renkli laminatlar gemi yapımında 
kullanılmaya uygundur.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/coloured-core-laminates

24

AVANTAJLARINIZ



F206 PT

PerfectSense® laminatlar  
Renkli iç katmanlı Topmatt / Premium Gloss

�	Süper mat, kadifemsi bir sıcaklığa sahip laklı yüzey
�  Parmak izi bırakmama özelliği
�  Aşınmaya, darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı
�  Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
�  ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun
 antibakteriyel yüzey özelliği

Topmatt:
� Süper mat, kadifemsi sıcak laklı yüzey
 � Parmak izi bırakmama özelliği

Premium Gloss:
 � Parlak laklı yüzey
 � Özel yansıtıcı doğa ve parlaklık

PerfectSense Topmatt laminatlar, süper mat, kadifemsi 
sıcak laklı yüzeye sahip ve parmak izi bırakmama özelliği ile 
karakterize edilir. PerfectSense Premium Gloss Laminatlar, 
parlak laklı yüzeyleriyle etkileyicidir. Dekorlara, özel bir 
yansıtıcı doğa ve parlaklık katar. Her iki laminat çeşidi de 
aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı karşı dayanıklıdır. Bu 
sayede yoğun aşınmaya maruz kalan yatay ve dikey yüzeyler 
için idealdir. Şev kesilmiş mobilyalar için renkli iç katmanlı 
PerfectSense Laminatlar mevcuttur. Bu laminattlar, bağlantı 
yerleri ve birleşim kenarları neredeyse görünmez hale getirir.

AVANTAJLARINIZ

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 25

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/perfectsense-topmatt 
www.egger.com/laminates-premiumgloss 
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core 
www.egger.com/laminates-pg-coloured-core

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın.

Ürün yapısı

Laklı kaplama Laklı kaplama

Dekoratif kağıt Emprenyeli dekoratif kağıt

Emprenyeli sülfat kraft kağıt Emprenyeli dekoratif kağıtları

Arka balans kağıdı Arka balans kağıdı



Laminatlar, dayanıklı yüzeyleri sayesinde,  
iç kapıların dekoratif tasarımı için son derece 
uygundur. Stokta 2.150 mm × 950 mm / 1.020 mm 
ve 2.800 mm × 1.310 mm × 0,8 mm ebatlarında, 
kapı biçiminde 81 dekor mevcuttur ve en az 1 
adet satın alınabilir. EGGER’in birbiriyle uyumlu 
dekorları ve yapıları sayesinde bu dekorlar 
tercihen doğrudan kaplamalı levhalar ve kenar 
bantlarla birlikte kullanılabilir. Bu sayede kapıdan 
mobilyalara kadar kusursuz şekilde düzenlenmiş 
bir iç tasarım elde edilir.

  Daha fazla bilgi için: 
www.egger.com/doorlaminate

 � Stoktan istenen ölçüde kapı modelleri, en az  
1 adet satın alınabilir

 � Mobilyalardan iç kapıya kadar uyumlu tasarım
 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 

Kapı ebatlı laminatlar

AVANTAJLARINIZ

F627 PT

26



Laminat kaplı levhalar, her iki tarafı da dekoratif 
laminatla kaplanmış ham yonga levha veya MDF 
levhalardan oluşan kompozit parçalardır. Çeşitli 
laminat ve ebat seçenekleri mevcuttur. 

  Daha fazla bilgi için: 
www.egger.com/laminate-bonded-boards

 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � Leke tutmaz
 � Diğer EGGER ürünleriyle uyumlu dekor ve 

dokularda temin edilebilir
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

27

Laminat kaplı paneler

W1000 ST9

AVANTAJLARINIZ

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Ürün yapısı
Dekoratif laminat

Kullanım amacına  
göre yonga levha

Dekoratif laminat veya 
alternatif alt katman

% 84 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 16 oranında fosil kaynaklardan 
elde edilen malzemeler

% 21 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler
% 32 oranında kereste sektöründeki yan ürünler 
% 47 oranında taze kaynaklar
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 29

Kenar bantları

Daha fazla bilgi için: 

www.egger.com/edgings

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.

Dekoratif panel ile renk, yüzey ve parlaklık 
seviyesi açısından mükemmel uyumlu  
kenar bandı kombinlenerek tek parçadan 
yapılmış hissi veren mobilyalar veya  
göz alıcı tasarımlar oluşturulabilir.  
EGGER Dekoratif Koleksiyonu’ndaki geniş 
kenar bandı seçenekleri, gerek mükemmel 
uyum gerekse kontrast amaçlı kullanımlara 
uygun çözümler sunar.

Bahsedilen ürün özellikleri ve bunların standartlarla ilgili referansları 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürün sayfasındaki indirme 
alanında bulunan teknik veri sayfalarına bakın.



ABS kenar bant; yonga levha, MDF, HDF ve hafif 
levhalar gibi ahşap bazlı ve kaplanmış malzemeleri 
tamamlamak için kullanılır. Dekoratif kaplamalar 
için doğru bitişi sunar. ABS kenar bantları birçok 
farklı genişlikte ve kalınlıkta sunulur.  
Dekor, doku ve parlaklık düzeyi olarak EGGER  
dekor ve ürünleriyle uyumludur.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/abs-edging

 � Uyumlu dekor ve dokularda temin edilebilir
 � İlgili levha dekoru ve dokusu ile hem görsel  

hem de dokunsal olarak uyumlu hale getirilir
 � Zengin kalınlık ve genişlik seçenekleri
 � Gıda güvenliğine uygun
 � Tek rulo olarak sipariş imkanı 

30

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 

ABS kenar bantları

AVANTAJLARINIZ

H1345 ST32



Budaklı kenarlar, dekorların doğal görünümünü ön 
plana çıkarır. Ek olarak, enlemesine kesilmiş ve yıl 
halkaları görünen bir kütük görünümü yaratır. Uyumlu 
bir kenar bandıyla birlikte kullanıldığında tamamlayıcı 
bir görünüm ortaya çıkar.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/end-grain-edgings

 � Doğadaki örneklerin görünümüne yakın
 � İlgili levha dekoruna görsel olarak uyumlu hale 

getirilir
 � Gıda ile temasa uyumlu
 � Rulodan alınabilir

31

ABS budaklı kenar bantları

AVANTAJLARINIZ

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Q1346 RO



EGGER Dekoratif Koleksiyonu’nda yer alan ABS 
ve PMMA kontrast kenar bantları, mümkün olan 
en iyi etkiyi az çabayla nasıl elde edebileceğinizi 
etkileyici bir şekilde göstermektedir. Mobilya 
tasarımı giderek daha farklı çeşit malzemenin 
birleştirilmesine odaklanmaktadır. Yaratıcı 
tasarımlarınızı düz renkli yada ahşap ve malzeme 
reprodüksiyonlarıyla birlikte kullanılan kontrast 
kenar bantlarıyla oluşturabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/edgings

 � Uygun maliyetli vurgulama
 � Trend tasarımların gerçekleştirilmesi
 � Ustaca ayarlanmış kontrastlar
 � Tek rulo sipariş imkanı
 � Gıda güvenliğine uygun

AVANTAJLARINIZ

32

ABS & PMMA kontrast kenar bantları

F8911 PM

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 
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Doppia:
Herhangi bir mobilya parçasının kenarını odadaki tasarım öğesine 
dönüştürür. PerfectSense Premium Mat ve Premium Gloss 
yüzeyler ile birlikte kullanıldığında, gerçek cam görüntüsü veren 
optik etkiyi yaratır.

Trio:
Renk ve tasarım kombinasyonları, ahşap malzemeden metale 
kadar farklı malzemeler arasındaki görsel kontrastı vurgulayarak 
sayısız tasarım yaratır.

Duo:
Koleksiyonda yer alan iki dekorla birleştirilen iki eşit boyutlu 
şeritten oluşurlar. Bu kenar bandının, aynı dekor görünümüne 
sahip bir levha üzerine yerleştirilmesiyle içten dışa bir görünüm 
elde edilebilir.

Multiplex:
İç tasarımda multiplex kullanımı yine çok popüler. Multiplex kenar 
bandı, ince kaplamalı bir multiplex levha görünümü ile tüm düz 
renklerimizi birleştirme imkanı sunar.

Used Metal:
Bu kenar bandı, beyaz düz renklerle birlikte güçlü vurgular 
oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca modern bir “malzeme” 
kontrastı oluşturur. Kahverengi ahşap veya gri düz renklerin 
çizgisiyle de renk açısından uyumludur.

Carbon:
Bir “materyal” karakterine odaklanarak güçlü bir vurgu oluşturmak 
için kullanılabilir. Ayrıca alüminyum, siyah veya siyah ahşap 
çeşitleriyle birleştirildiğinde uyumlu bir kontrast oluşturulabilir.

Linea:
Bu kenar bandı çeşidi, birçok düz dekorda, ahşap ve malzeme 
reprodüksiyonunda güçlü bir grafik vurgusu oluşturur. Özellikle 
alüminyum, siyah veya siyah ahşap çeşitleri ile uyumludur. 
Çizgisel dokusu, görüldüğü gibi hissedilebilir.

Three-layer:
Bu kenar bandı, üç katmanlı bir masif ahşap veya Plywood 
görünümü yaratır. Düz renklerle birlikte doğal bir vurgu 
oluşturmak için de kullanılabilir.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.



Compact 
laminatlar

34
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laminatlar

Compact laminatlar ile müşterilerinizin 
sağlam, gıda güvenliğine sahip ve neme 
dayanıklı malzeme taleplerini tamamıyla 
karşılayacaksınız. Levhalar kesilirken 
minimum israfı sayesinde, projelerinizi 
ekonomik ve uygun maliyetli bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz. Uyumlu tasarımlar 
için dekor ve dokular, diğer EGGER ürünleri 
ile birleştirilebilir.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Daha fazla bilgi için: 

www.egger.com/compactlaminates

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.

Bahsedilen ürün özellikleri ve bunların standartlarla ilgili referansları 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürün sayfasındaki indirme 
alanında bulunan teknik veri sayfalarına bakın.



Compact laminatlar ilgi çekici bir tasarıma ve sıra dışı 
ürün niteliklerine sahiptir. Bu laminatlar sağlamlıkları 
ve neme dayanıklılık özellikleriyle hem aşınmanın 
yüksek olduğu hem de hijyen ve temizlik bakımından 
özel ilgi gerektiren iç mekan uygulamaları için ideal 
malzemedir. Kullanım alanları arasında mutfak, banyo 
ve lavaboya ek olarak temiz odalar, hastaneler ve 
restoranlar yer alır.

 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Neme karşı dayanıklı
 � Hijyenik
 � Gıda güvenliğine uygun
 � Birçok temizlik maddesine ve kimyasala karşı 

dayanıklı
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

36

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 

Compact laminatlar
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Compact laminatlar

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

% 100 oranında taze kaynaklar

H1710 ST10

Overlay (ahşap ve malzeme reprodüksiyonları için)

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Reçine emprenyeli iç katman

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Overlay (ahşap ve malzeme reprodüksiyonları için)

Ürün yapısı

% 60 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 40 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler



PerfectSense®

laklı levhalar

38



Mat ve çok parlak yüzeylere sahip, yüksek 
kaliteli PerfectSense Laklı Levhalar görsel 
kusursuzlukla hayran bırakır. Birkaç kat lakla 
cilalanmış yüzeyler, elegant mobilyalar için 
oldukça uygundur ve iç mekan tasarımına 
seçkin bir karakter kazandırır. 

39Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Daha fazla bilgi için:  

www.egger.com/perfectsense

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.

Bahsedilen ürün özellikleri ve bunların standartlarla ilgili referansları 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürün sayfasındaki indirme 
alanında bulunan teknik veri sayfalarına bakın.
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Koruyucu folyo

Baz kat

UV üst kaplama

Primer

MDF levha

Emprenyeli 
dekoratif kağıt

Emprenyeli 
dekoratif kağıt

Ürün yapısı

U999 PM

PerfectSense® Premium Mat laklı levhalar

AVANTAJLARINIZ

 � Mat yüzeyi sayesinde trendle tam uyumludur
 � Parmak izi bırakmama özelliği, özellikle koyu 

renkli dekorlarda avantaj sağlar
 � Daha az temizlik ihtiyacı
 � Yaygın lekelere karşı dayanıklı
 � Birçok temizlik maddesine karşı dayanıklı
 � Isıya ve neme karşı dayanıklı
 � Yatay uygulama olanakları  

(mutfak tezgahları hariç)
 � Temizlik sırasında oluşabilecek  

mikro çiziklere karşı dayanıklı
 � Daha büyük çiziklere bile dayanabilir
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına  

uygun antibakteriyel yüzey özelliği
 � İstenen ölçüde ayarlanabilir

PerfectSense Premium Mat Laklı Levhalar görünüş 
ve dokularıyla diğer mobilya yüzeylerinden bir 
adım öne çıkar. Özel parmak izi bırakmama özelliği, 
yüzeylerde parmak izi kalmasını önler ve temizlik 
ihtiyacını en aza indirir. 
En yeni trendlere uygun, sıcak ve kadifemsi dokusu 
sayesinde sizi ürüne dokunmaya ve iyi hissetmeye 
davet eder.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/perfectsense-matt
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 � Modern
 � Ayna etkisi ve ışığı yansıtma özelliği
 � İstenen ölçüde ayarlanabilir
 � Yaygın lekelere karşı dayanıklı
 � Birçok temizlik maddesine karşı dayanıklı
 � Isıya ve neme karşı dayanıklı
 � Mikro çiziklere karşı geliştirilmiş yüzey özellikleri 

ve çizilmeye karşı dayanıklılık
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

U999 PG

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 
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PerfectSense® Premium Gloss laklı levhalar

% 60 oranında bölgesel ahşap menşei

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 80 oranında sertifikalı

% 74 oranında kereste sektöründeki yan ürünler 
% 26 oranında taze kaynaklar

– 10.2 kg CO₂ / m2

% 87 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 13 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

41Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

PerfectSense Premium Gloss Laklı Levhalar, özel parlak 
yüzeyleri ve ışığı yansıtan yapılarıyla öne çıkar. Bugüne 
kadar bu özel nitelikler sadece cam gibi oldukça pahalı 
malzemelerde kullanılabiliyordu. İç katman olarak 
kullanılan homojen MDF malzemesi, yüksek kaliteli 
yüzeyin özelliklerini olumlu yönde etkiler.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/perfectsense-gloss



Tüm PerfectSense laklı levhalar ile birebir uyumlu 
ABS kenar bantları mevcuttur.
Ayrıca birebir uyumlu laminatlar, oda / dekor 
konseptinde süreklilik elde edilmesine yardımcı olur. 

 � PerfectSense Premium Gloss Laminatlar, 
PerfectSense Premium Gloss laklı levhalar için 
ideal çözümdür.

 � PerfectSense Topmatt laminat, PerfectSense 
Premium Mat laklı levhalar için ideal çözümdür.

Çift renk tonuna sahip Doppia kenar bantları 
(PMMA), bir mobilya parçasının kenarını tasarım 
öğesine dönüştürür. PerfectSense Mat ve Gloss 
yüzeyler ile birlikte kontrast kenar bantları, gerçek 
cam görüntüsü veren optik etkiyi yaratır.

Mükemmel uyum

Kontrastlar yaratmak

PerfectSense Premium Mat  
laklı levha U999 PM

PerfectSense Mat kenar bandı (ABS)  
U999 PM

PerfectSense Topmatt Laminat  
U999 PT

PerfectSense Premium Gloss  
laklı levha U999 PG

PerfectSense Gloss  
kenar bandı (ABS) U999 PG

PerfectSense Premium Gloss
Laminat U999 PG

EGGER Dekoratif Koleksiyon  
Mobil Uygulaması’nda  
kenar bantlarımızı keşfedin. 

4242

U8801 PM
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Mükemmel uyum

Kontrastlar yaratmak

  Yeni ürün hakkında daha fazla bilgiyi: www.egger.com/perfectsense-feelwood adresinde bulabilirsiniz.

PerfectSense Feelwood laklı levhalar ürün inovasyonu ile ahşap bazlı 
malzemelerin görünümünü ve hissini bir sonraki düzeye taşıyoruz. Müşterilerinize 
ilham kaynağı olacaksınız. Bu inovasyonla birlikte senkronize yüzeylere sahip 
kadife dokulu laklı kaplama ve parmak izi tutmama özelliği sürdürülebilir bir 
ahşap bazlı iç katman levhasında bir araya getiriliyor.

PerfectSense® Feelwood
laklı levhalar

Duyulara hitap eden  
ürün yelpazesi



Tezgahlar
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Tezgahlar

EGGER’in geniş tezgah yelpazesi, yeni dekorlar, 
yüzeyler, ürünler ve kalınlıklar ile çok çeşitli 
olanaklar sunar. Bilinen Postforming tezgahlar 
ve kenar bantlı Feelwood tezgahların yanı 
sıra ince çalışma yüzeylerini güncel trende 
uygulamamıza yardımcı olacak iki yeni 
seçeneğimiz mevcuttur: Dayanıklı süper mat 
kenar bantlı PerfectSense Topmatt tezgahlar ve 
çeşitli iç katmana sahip neme dayanıklı 12 mm 
ince Compact tezgahlar

45Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Daha fazla bilgi için: 

www.egger.com/worktops

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.

Bahsedilen ürün özellikleri 
ve bunların standartlarla ilgili 
referansları hakkında ayrıntılı bilgi 
için lütfen ilgili ürün sayfasındaki 
indirme alanında bulunan teknik 
veri sayfalarına bakın.



F121 ST87

Postforming özellikli tezgahlar (mod. 300/3)  
yaygın olarak kabul gören, klasik tezgahlardır.  
Yüzey pürüzsüz şekilde lamine edildiğinden 
kavislerin çevresini ve tezgahın altını sarar. 
Boylamasına uzanan ön kenarda ince yonga 
levhadan oluşan destek kenarı yüzeyin 
düzgünlüğünü artırır.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/postforming-worktops

 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � Leke tutmaz
 � Isıya karşı dayanıklı
 � Uyumlu dekorlara sahip splashback panelleri ve 

kusursuz şekilde uyarlanan duvar bitiş profilleri 
temin edilebilir

 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 
antibakteriyel yüzey özelliği

Postforming tezgahlar

4646

AVANTAJLARINIZ

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 61 oranında sertifikalı

Ürün yapısı

Dekoratif laminat

Ham yonga levha

Dengeleyici

UV laklı kaplama

Sızdırmazlık malzemesi

Destek kenar bandı

% 88 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 12 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 25 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler 
% 41 oranında kereste sektöründen yan ürünler ile 
tüketim öncesi geri dönüştürülmüş malzemeler  
% 34 oranında taze kaynaklar

% 68 oranında bölgesel ahşap menşei
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H3176 ST37

Kenar bantlı Feelwood tezgahlar

 � Özellikle doğal görünmesi sağlanan senkronize 
gözenek yüzeyi

 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � Leke tutmaz
 � Isıya karşı dayanıklı
 � Uyumlu dekorlara sahip splashback panelleri ve 

kusursuz şekilde uyarlanan duvar bitiş profilleri 
temin edilebilir

 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 
antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ

H3176 ST37

Kenar bantlı Feelwood tezgahlardaki (mod. 100/1.5) 
gerçekçi görünüm ve doğallık dekor görüntülerine 
uyarlanan dokuyla elde edilir. Boylamasına uzanan ön 
kenar dekora kusursuz biçimde uyan, 1,5 mm kalınlıkta 
ABS kenar bantlardan oluşur. Çapraz kenar oluşturma 
için budak desenli kenar bant, dekorların ortaya 
çıkardığı doğal etkiyi güçlendirir ve gerçek ahşaptan 
neredeyse ayırt edilemeyen bir genel görünüm yaratır. 
Sonuç olarak belirgin hatları olan kaliteli bir tezgahın 
yanı sıra modern bir görünüm elde edilir.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/feelwood-worktops

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei
% 61 oranında sertifikalı

% 68 oranında bölgesel ahşap menşei

% 25 oranında geri dönüştürülebilir malzemeler 
% 41 oranında kereste sektöründen yan ürünler ile tüketim 
öncesi geri dönüştürülmüş malzemeler  
% 34 oranında taze kaynaklar

%88 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 12 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Ürün yapısı

Dekoratif laminat

Ham yonga levha

Dengeleyici

ABS kenar bandı

47



48

 � Süper mat, kadifemsi sıcak yüzey
 � Parmak izi bırakmayan özelliği ile kolay temizlik
 � Aşınma, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
 � Modern bir görünüm için ince tasarım
 � Aynı dekor ve yüzeyde Splashback paneller 

mevcuttur
 � ISO 22196 (=JIS Z 2801) standardı ile uyumlu 

antibakteriyel yüzey özelliği

Yeni PerfectSense Topmatt tezgah (mod. 100/1.5) oldukça 
ilgi çekici ve ince bir çözümdür. Bu tezgah süper mat, 
kadifemsi bir sıcaklığa sahip PerfectSense Topmatt 
laminat yüzeyle birlikte kullanıldığında parmak izi 
bırakmama özelliği sayesinde ince ve mat malzemelerin 
ilgi gördüğü trende uygundur.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/topmatt-worktops

PerfectSense® Topmatt kenar bantlı tezgahlar 

AVANTAJLARINIZ

© Martin Steinkellner

Ürün yapısı

ABS kenar bandı

Dekoratif laminat

MDF levha

Alt katman

% 83 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 17 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 60 oranında bölgesel ahşap menşei

% 100 oranında onaylı yasal ahşap menşei 
% 80 oranında sertifikalı

% 61 oranında kereste sektöründeki yan ürünler 
% 39 oranında taze kaynaklar



Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın
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F206 PT

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.



U999 ST76
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12 mm’lik ince compact tezgahlarda (mod. 90/1.0) 
boylamasına kenarlarda 1 × 1 mm ebatlarında eğimli 
freze alanı bulunur. Siyah, beyaz, açık gri ve koyu 
griden oluşan ana renkler dekorlarla tam bir uyum 
içindedir.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/compact-worktops

 � Neme dayanıklı
 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı
 � Hijyenik ve gıda güvenliğine uygun
 � Leke tutmaz
 � Modern, ince görünüm
 � Kenar bant kullanımı veya sonradan kenar işleme 

çalışması gerektirmez
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

Overlay (ahşap ve malzeme 
reprodüksiyonları için)

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Reçine emprenyeli iç katman

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Overlay (ahşap ve malzeme 
reprodüksiyonları için)

Ürün yapısı

Compact laminat tezgahlar

AVANTAJLARINIZ

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın

% 60 oranında yenilenebilir  
kaynaklardan elde edilen malzemeler 
% 40 oranında fosil kaynaklardan  
elde edilen malzemeler

% 100 oranında taze kaynaklar



 � Aşınmaya, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı 
arka duvar

 � Tezgahla aynı dekorda ve dokuda temin edilebilir
 � 5 kontrast dekorda da sağlanabilir
 � Mevcut çinili arka duvarları kaplamak için idealdir
 � Örneğin, cama göre daha kolay işlenir
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği

AVANTAJLARINIZ
Splashback panelleri mutfaklara modern ve ilgi 
çekici bir görünüm kazandırır. Aynı dekorla veya 
kontrast arka duvar paneli olarak tasarlanan bu 
paneller arka duvarları göz alıcı bir unsur haline 
getirir. Tüm tezgah dekorlarının yanı sıra 5 kontrast 
dekorda ve 4.100 mm × 640 mm × 8 mm ebatlarında 
stoktan temin edilebilen arka duvar panellerinde 
taşıyıcı malzeme olarak iki tarafı laminat kaplı bir 
yonga levha kullanılmıştır.

  Daha fazla bilgi için:  
www.egger.com/splashback-panels

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın

Splashback laminat tezgah arkası paneller ve aksesuarlar
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F206 PT

© Martin Steinkellner
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Tezgah Bağlantı Ekipmanları
16 mm MDF levha ve 12 
mm compact laminat bazlı 
tezgahlar için özel bağlantı 
parçalarının kullanılmasını 
gerektirir. Bağlantı 
ekipmanları, tezgahın 
kalınlığına göre uyarlanmıştır 
ve çifter olarak stoktan temin 
edilebilir.

Evye Bağlantı Seti
Evye bağlantı seti,  
1.000 × 20 × 16 mm ve  
500 × 20 × 16 mm boyutlarında 
masif ahşaptan yapılmış 
iki sabitleme süpürgeliğini 
ve PerfectSense Topmatt 
tezgahları için uygun vidaları 
içerir. Compact Laminat  
tezgahlarda süpürgelikler yapıştırılabilir.

Zemin konsolları için  
metal kiriş
Dolap ve tezgahı sabitlemek 
için kanıtlanmış bir 
çözümdür. Aynı zamanda 
tezgahların zemin dolaplarına 
vidalanmasını da sağlar.  
600 mm, 800 mm, 900 mm, 
1.000 mm ve 1.200 mm dolap genişlikleri için stokta set 
halinde mevcutturlar. 

Köşe bağlantı yerleri için 
sızdırmazlık ekipmanı
Kaplama, köşe eklemini 
neme karşı korur. Gri, beyaz, 
siyah ve kahverengi renklerde 
mevcuttur.

ABS kenar bantları
Yonga levha veya MDF 
iç katmanlı tezgahlar 
için, stoktan aynı dekor 
ve yüzeyde kenar bandı 
çözümü mevcuttur. Compact 
tezgah için kenar bandına 
ihtiyaç duyulmaz. Feelwood 
tezgahlar için ise senkronize yüzeyleri olan  
budaklı ST32 ve ST37 ABS kenar bantları mevcuttur.  
Bu kontrast kenar bantlarının dekor referansı “Q” ile başlar. 

16 mm tezgahlar için  
bağlantı ekipmanı

12 mm tezgahlar için  
bağlantı ekipmanı

  Daha fazla bilgi için: 
www.egger.com/worktop-accessories

Laminatlar
Tüm tezgahlar için aynı 
dekor ve yüzeyde laminatlar 
mevcuttur ve bir adet olarak 
dahi stoktan temin edilebilir. 
Tezgahların birçoğu için, 0,60 
mm kalınlığında ve 1,310 
mm genişliğinde laminat 
mevcuttur . Ayrıca 2.000 ila 5.610 mm arasında  
istenen uzunluğa göre de kesim mümkündür.

Tezgah duvar profilleri
Tüm postforming ve kenar 
bantlı Feelwood tezgahlar 
için; 4,100 mm × 25 mm × 25 
mm ölçülerinde, ayrı bir 
şekilde folyoda paketlenmiş 
olarak, tezgah duvar profilleri 
sunulmaktadır. İç ve dış 
köşelere uyumlu aksesuarlar  
setler halinde stokta mevcuttur.

Aksesuarlar

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.
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Flammex
54



Okullar, hastaneler, oteller, mağazalar ve diğer 
kurumsal alanların yangından korunmaya ciddi 
ihtiyacı vardır. Bu binaların planlanması ve 
tasarımında en üst düzeyde güvenliği sağlamak 
için alev geciktirici ürünlerimiz, Avrupa EN 13501-1 
standardına göre sınıflandırılmıştır. Flammex 
ürünleri, tasarım özgürlüğünüzü sınırlamadan 
oldukça kullanışlıdır. 200’den fazla farklı dekor, 
Eurodekor Flammex yonga levha, Eurodekor 
Flammex MDF levha ve Flammex Laminat ürün 
gruplarında mevcuttur. Ayrıca 180’den daha fazla 
tasarım için siyah iç katmanılı Flammex Compact 
Laminat seçimi mevcuttur.

 � Yüksek yangın koruması gereksinimleri olan 
projeleri hayata geçirme imkânı

 � B sınıfı: çok sınırlı yangın artırma özelliği ile  
düşük alev alma

 � Geniş uygulama çeşitliliği için dengeli  
ürün portföyü

 � Birbiriyle uyumlu tasarımlar için alev  
geciktirici olmayan ürünlerle dekor ve malzeme 
kombinasyonu

AVANTAJLARINIZ

Mobil uygulamasında alev geciktirici  
özelliğine sahip dekorları filtreleyin.

Flammex alev geciktirici ürünler

55Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

H3453 ST22

  Daha fazla bilgi için: 
www.egger.com/flammex

55Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.
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Yüzeyler
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Gelişen dijitalleşme çağında, nesnelerin 
dokunsallık hissi de giderek daha önemli 
hale geliyor. Bu sebeple dokularımıza ve 
yüzeylerimize her zamankinden daha fazla 
önem veriyoruz. Dekorun görüntüsünü 
tamamlayan, uyumlu yüzeyler tasarımı da 
tamamlıyor. Derinlik, doğallık ve karakter sahibi, 
aynı zamanda etkileyici ve özgün yüzeyler için 
orijinal malzemeye olabildiğince yaklaşıyoruz. 
Böylelikle ürünlerimizle müşterilerinizin 
memnuniyeti için olağanüstü projeler 
yaratmanıza destek oluyoruz.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

Lütfen ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin Excellent, ST20 Metal 
Brushed ve ST87 Mineral Ceramic yüzeylerinin Eurodekor olarak çok 
katmanlı yapıda artık bulunmadığını unutmayın.
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Bir ahşap reprodüksiyonu sadece doğru yüzey öne çıkarır. Ahşap yüzeylerimiz, mat-parlak ve aynı zamanda hafifçe fırçalanmış 
efektler ile doğal bir görünüm ile oluşturur.

Doğal, çarpıcı, rustik dekorlar ve ahşap reprodüksiyonlar için 
ideal otantik bir yüzeydir.

Mat ve parlak ahşap rengi dekora heyecan verici ve aynı 
zamanda doğal bir görünüm kazandırır. Senkronize yüzey 
görünümündedir. Düz renkler üzerinde laklı ahşap görüntüsü 
oluşturur.

Tamamen gözenekli düzensiz dağıtılmış ve çeşitli derinliklerde 
gözeneklerden oluşan yapısıyla yüzeye doğal bir görünüm 
kazandırır. Açık renkli alt dokusu kadifemsi bir dokunuş sağlar.

Etkileyici yüzeyi ve mat/parlak geçişleriyle, ahşap dekorlara 
canlılık ve doğallık kazandırır.

Ahşap Yüzeyler

ST10 Deepskin Rough ST12 Omnipore Matt

ST19 Deepskin Excellent ST22 Deepskin Linear
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Feelwood yüzeyler sundukları görsel ve dokunsal bir deneyimle birlikte katma değer sağlar. 
Feelwood, ürün dünyasının en iyi 2 özelliğini birleştiren eşsiz bir kalite sunar:
Mükemmel yüzey ve dekor koordinasyonu ile Feelwood yüzeyleri neredeyse  
kaplama veya masif ahşap gibi görünür ve dokunulduğunda bu hissi verir.

Bu doku, Gladstone Meşe’nin baskı silindiri ile senkronize 
edilir ve meşenin kumlu görünümlü karakterini vurgular.

Feelwood Crafted yüzeyi, mat ve hafif parlak elementlerin 
etkileşimini gösterir. Mat ve yumuşakça fırçalanmış 
gözenekler, yüzeye sedefli bir efektle parlayan,  
doğadan yansıyan bir görünüm sağlar.

Bu doku, masif ahşap bir yüzeyin otantik görünümünü 
sergiliyor. Dokusu; derin ve dokunsal çatlaklara sahip dekor 
serisi Halifax Meşe ile senkronize edilmiştir.

Sunduğu eski ahşap görünümü ile aranan bir konsepttir. 
Sherman Meşe dekoruyla senkronize yüzey, ahşabın 
yapısındaki gözenek dokusu ile vurgulanır.

Bu doku, çok çeşitli ahşap çeşitlerine son derece otantik  
bir his veren derin fırçalanmış ve çok doğal, mat bir karakter 
sergiler.

Mat ve parlak unsurlardan yapılmış yüksek kaliteli sedef 
efektli fırçalanmış yumuşak ahşap görünümüne sahiptir.  
Bu yüzey ile birlikte düz renkler boyalı veya laklı masif ahşap 
gibi görünür.

Ahşap Yüzeyler Feelwood

ST28 Feelwood Nature ST32 Feelwood Vintage

ST33 Feelwood Crafted

ST37 Feelwood Rift

ST36 Feelwood Brushed

ST38 Feelwood Pinegrain
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Taş ve metal reprodüksiyonları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu dekorlara uygun yüzeylerle istenen özgünlüğü ve 
kimliği elde etmek mümkündür.

Hem derin hem de ham, pürüzsüz ve parlak unsurlar içeren sıvalı 
bir görünüme sahiptir. Beton, metal ve taş reprodüksiyonları 
üzerinde endüstriyel bir etki yaratır. 

Özellikle tezgahlar için geliştirilmiş bir yüzeydir. Bu yüzey, 
malzeme reprodüksiyonlarına mat ve kadifemsi bir his verir. 
Özellikle mermer dekorlarla uyumu göz alıcıdır.

Güçlü mat ve parlak efektlerle bu yüzey bir seramiğin dokusunu 
ve hissini verir.

Bu yüzey, dekorlarının gerçek malzemeye yakınlığını 
geliştirmiştir. Sedefli ve metalik dekorlara ince cilalanmış 
metal görünümü ve hissi verir. 

Bu yüzey, hafifçe fırçalanmış ve alevli bir sahip doğal taş 
görünümüne sahiptir. Mermer ve arduaz taşı dahil olmak 
üzere bir dizi farklı taş reprodüksiyonuna uygulanabilir.

Yüzeyin pürüzlü dokusu ve granit karakteri doğanın yansıması 
olan mat/parlak etkileşimi ile baştan çıkarıyor.

Malzeme reprodüksiyonları ve metal yüzeyler

ST16 Mineral Plaster ST20 Metal Brushed

ST75 Mineral Satin

ST87 Mineral Ceramic

ST76 Mineral Rough Matt

ST89 Mineral Rock



Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 61

Dekorlar güçlü etkilerini en uygun doku ile eşleştiklerinde ortaya çıkarırlar.

Sağlam, göz alıcı ve çok dayanıklı. Bu yüzey dokusunun en 
ideal kullanımı düz renklerle ve sedefli dekorlarla elde edilir.

PerfectSense Premium Gloss, pürüzsüz yüzeyin yüksek 
seviyesiyle birlikte etkileyici bir doğaya sahiptir.

Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek imkansız. Bu etkinin en 
ideal görünümü düz renklerle birlikte kullanıldığında elde 
edilir.

Düz renkler ve ahşap dekorlar için doğal bir his verir.  
Bu yüzey, mat yüzey trendlerini birebir yansıtır.

Daha az parlaklığa sahip, pürüzsüz ve temizlik dostu 
bir yüzey. Zarif ahşap ve malzeme reprodüksiyonlarının 
kalitesini vurgular.

Malzeme reprodüksiyonları ve metal yüzeyler Mat ve high-gloss yüzeyler

PG                                                                        PerfectSense Premium Gloss

Yüksek mukavemet ve parmak izi bırakmama özellikleriyle 
birlikte, PerfectSense Premium Mat ve PerfectSense Topmatt, 
alışılmışın dışında sıcak ve kadifemsi bir his vermektedir.

PT PerfectSense Topmatt

PM PerfectSense Matt 

ST2               Smoothtouch PearlSM SemiMatt

ST9               Smoothtouch Matt ST15                                                     Smoothtouch Velvet
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Trend
dünyaları

62
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Trend
Günümüzün iç tasarım trendleri genellikle kural 
tanımaz. “Karıştır ve Eşleştir” (Mix & Match) 
trendi, uzun zamandır tasarımcıların ve 
kullanıcıların odaklandığı bir trend. Bu trend 
aynı zamanda daha fazla tasarım temasına 
ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bizler 
de, yeni dekorlarımızı bu yeni trend dünyaları 
kapsamında geliştirdik. Sizlere ilham vermesi 
için oluşturduğumuz dokuz trend dünyası 
konseptiyle, bugünün iç tasarım trendlerinin 
çok yönlülüğünü bir kez daha gözler önüne 
seriyoruz.

Daha fazla bilgi için: 

www.egger.com/trend-worlds

Mobil uygulama üzerinden ürün ve dekor stok 
bilgisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 
sayfalarda bulunan dekor kodlarını tarayın.
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ModernClassics trendi, en çok satan ahşap 
dekorlarımızı içerir. Akçaağaç, kiraz veya meşe 
ailelerinden tanınmış klasikler, doğal ancak 
modern ve zamansız bir görünüm ile popüler 
olmaya ve uzun vadeli projeler için ideal çözüm 
olmaya devam ediyor.

Belirtilen ahşap dekorların renk şeması, modern 
malzemeler ve düz renklerle kombinasyonlar için 
geliştirildi. Bu trend dünyasında düz renkler ve 
ahşap reprodüksiyonlarıyla birleştiğinde, ortaya 
çıkan sonuç modern klasik oda tasarımı olacaktır.

Modern bir dokunuşla popüler klasikler
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Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın

Modern bir dokunuşla popüler klasikler

H3860 ST9

U633 ST9

H3171 ST12

U325 ST9

H1212 ST33

W1000 ST19

H3157 ST12

U399 ST9

H1636 ST12
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Gelecek her zamankinden daha elle tutulur hale geldi. 
Teknolojik ve dijital gelişmeler inanılmaz ilerlemeler 
kaydediyor. Eski ve güvenilir değerlere, zamansız 
klasiklere ve özellikle 50 ve 60’ların sıcaklığına yönelik 
özlem artıyor. Bu trendin beklentileri, klasik malzemeleri 

- mermer, tekstil veya ceviz - yeni EGGER Dekoratif 
Koleksiyonu ile karşılanıyor. Modern reprodüksiyonlar 
ve yeni ST19 Deepskin Excellent gibi otantik yüzeyler, 
FutureRetro trend dünyasında buluşuyor. Siyah veya metal 
gibi kombinasyonlarla klasikler yeniden keşfediliyor.

Geçmişin ve geleceğin birleşimi
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Mobil uygulamayı 
kullanarak dekor 

kodunu tarayın

H3349 ST19

F416 ST10

H1253 ST19

F204 ST9

H3158 ST19

F205 ST9

H1714 ST19

H3710 ST12

H3192 ST19
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Otantik ahşap çeşitleri ve el yapımı ürünlerin 
cazibesi, modern tasarımların vazgeçilmez bir 
öğesi olmaya devam ediyor. Feelwood senkronize 
yüzeyleri ile bu görünümü reprodüksiyon olarak 
sunmak ideal olurken, yüzeyin üzerindeki masif 

ahşap görünümündeki çatlaklar özgünlüğüyle 
dikkat çekiyor. Yeni ST32 Feelwood Vintage 
senkronize yüzey, pürüzlü mat-parlak efektleriyle 
ahşap görünüme hayat verirken, PureNature trend 
dünyasında yeşil tonlar da aynı zamanda yer alıyor.

İhtiyacınız olan özgünlükse
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Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın

İhtiyacınız olan özgünlükse

H1318 ST10

U660 ST9

H2033 ST10

H3330 ST36

H1180 ST37

H3408 ST38

H1344 ST32

U600 ST9

H3154 ST36
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Mükemmellik, en son teknolojinin yardımıyla artık 
kolayca elde edilebilirken, bu durum tasarımlarda 
her zaman talep edilmiyor. Doğal bir görünüme 
sahip bir yüzey elde etmek için çatlaklar, kıymıklar, 
el yapımı tasarım öğeleri veya düzensizlikler ve 
hatta kusurlar da amaca yönelik kullanılmaktadır. 

Yüzeyin sağladığı ise ayrıca bir önem taşır çünkü 
dokunma duyusu yapay olarak taklit edilemeyen 
tek duyudur. Oldukça sade ve düz çizgili 
tasarımlarla birlikte eskitilmiş görünüm veya 
Endüstriyel Stil, PerfectImperfection dünyasını 
meydana getirir.

Mükemmellik duyguyla birleşiyor
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Mobil uygulamayı 
kullanarak dekor 

kodunu tarayın

Mükemmellik duyguyla birleşiyor
H1336 ST37

H1345 ST32

H1330 ST10

F434 ST20

H3176 ST37

F411 ST20

H1331 ST10

F313 ST10

H1400 ST36
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Kentleşme tasarımı etkileyen bir mega trend 
olarak hayatımızda yerini alıyor ve şehirlerdeki 
küçük yaşam alanları iyi kullanılmayı, minimalist 
bir şekilde tasarlanmayı gerektiriyor. Bu durumun 
etkisiyle, İskandinav tasarımının hafif malzeme 

kullanımı etkisi de her geçen gün daha önemli 
hale geliyor. Beton ve metal gibi şık kombinasyon 
malzemelerle ve kentsel cazibenin birleşmesiyle 
oluşan hafif, nötr gri tonlar, LightUrban trend 
dünyasında bir araya geliyor.

Kentsel tasarımın cazibesi
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Mobil uygulamayı 
kullanarak dekor 

kodunu tarayın

H1701 ST33

F637 ST16

H1710 ST10

U705 ST9

H1312 ST10

F642 ST16

F823 ST10

H3146 ST19

H1313 ST10



74

“Siyah geri döndü” sloganı altında siyah, kulplar 
ve metal çerçeveler gibi aksesuarlarla tasarıma geri 
döndü. Siyah ultra modern tasarımlarda zarif bir 
kontrast haline gelirken yüzeylerde de ortaya çıkıyor.
Bir odada ne kadar siyah öğe olabilir? BlackOptions 
seçenekleri işte burada önemli bir rol oynuyor:
High-gloss ya da mükemmel mat yüzeyler, en koyu 

düz rengin bile tamamen farklı görünmesi sağlıyor. 
Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu Soft Black ve 
Shadow Black gibi temel siyah tonları için çeşitli 
seçenekleri sunarken; siyah veya ahşabın türleriyle 
kombine edilmiş ahşap yüzeyler, seçkin dekorlardan 
doğal renklere kadar bu tema için geniş bir ürün 
yelpazesi oluşturuyor.

Geniş siyah alternatifleri
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Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın

Geniş siyah alternatifleri

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

U999 PM

H3190 ST19

H3178 ST37

U999 PG

H1702 ST33

H1346 ST32

U999 ST19

F242 ST10

U998 ST38
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Tek renkli tasarımlar minimalist ve farklı seçeneklerle 
ahenk yakalayarak akıllı teknolojilerle dolu 
dünyamıza uyum sağlıyor. İnsanlar dinlenmek 
için çekildikleri kendi köşelerinde uyum ararken, 
duygular ve dinamizm tasarımın her zaman bir 
parçası olarak yerini almaya devam ediyor. Bu 
duygular, aynı renk dünyasında farklı yoğunluktaki 

renklere sahip çeşitli renk düzeniyle elde edilebilir 
ve bu durum, neredeyse siyah ve neredeyse beyaz 
gibi tasarım terimlerini de karakterize eder. Çıplak, 
Taupe ve Gri Mavi kategorilerindeki trendlere 
uygun uni renklere ek olarak, ahşap ve malzeme 
reprodüksiyonları da ColouredMonochrome trend 
dünyasında önemli bir yer alıyor.

Renkli uyum
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Mobil uygulamayı 
kullanarak dekor 
kodunu tarayın. 

Renkli uyum
U232 ST9

H1251 ST19

U830 ST9

U740 ST9

U201 ST19

F417 ST10

U780 ST9

H1252 ST19

U968 ST9



78

Hibrit ürünler, senkronizasyon trendi içinde basit 
çözümler arzusunu tatmin ediyor. Bu nedenle, 
MetalFusion trend dünyası, metal ve taş malzemleri 
birleştirerek elde edilen dekorlardan oluşuyor. 
Yoğunluğa sahip tasarımlarda tamamen metalik bir 

görünüm elde etmek için kullanılırken, inovasyonu 
ve geleceğin temsilcisi olarak tasarımlara teknik 
bir görünüm katar. Yeni bir yüzey olan ST20 Metal 
Brushed ise şimdi metalik reprodüksiyonlara 
otantik bir görünüm ve his veriyor.

Teknik esintili tasarımlar
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Teknik esintili tasarımlar

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

F500 ST20

F121 ST87

F784 ST20

F463 ST20

F461 ST10

F302 ST87

F628 ST16

F462 ST20

F629 ST16

Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 
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Mat yüzeyler incelikli, dokunsal duygular uyandırır. Bu 
sayede, düz renkler için de doğallık mümkün hale gelir. 
Lake kaplama PerfectSense Mat, düz renklerin yanı 
sıra malzeme reprodüksiyonlarında da yüksek kaliteli, 

çarpıcı bir görünüm ve his yaratır. Ayrıca, yüzey sahip 
olduğu etkileyici aşınma direncini de bünyesinde 
barındırır. Tüm bu özellikler MattEmotions trend 
dünyasında yer almaktadır.

Karşı konulmaz mat tasarımlar
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Karşı konulmaz mat tasarımlar
Mobil uygulamayı kullanarak dekor kodunu tarayın. 

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

F812 PM

U702 PM

U599 PM

U708 PM

F120 PM

F627 PM

U732 PM

U727 PM

F206 PM
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EGGER Dekoratif Koleksiyonu’nun 
çeşitliliğini deneyimleyin

Mobil uygulamada dekorlar ve yüzeyler:
1. Akıllı telefonunuza EGGER Dekoratif Koleksiyon Mobil 
 Uygulaması’nı indirin.
2. Koleksiyondaki herhangi bir dekor kodunu incelemek için   
 tarama fonksiyonunu kullanın.
3. Seçtiğiniz dokuya ve üzerinde bulunan dekorlara erişebilirsiniz.
4. Dekorları tüm levha olarak ve 3D olarak görüntüleyebilirsiniz.

 

Stok

 Ahşap Düzler

W1000 ST38  
Preminyum Beyaz

U201 ST19
Çakıl Gri

W1000 ST19  
Preminyum Beyaz

U998 ST38
Gölge Siyah

U961 ST19
Grafit Siyah

U999 ST19
Siyah

U999 ST12
Siyah
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Beyaz Tonlar

*Bu dekor, farklı yüzeylerde mevcuttur.

Stok

Beyaz Tonlar

W1200 ST9
Porselen Beyaz

W911 ST2*
Krem Beyaz

W1100 ST9
Alp Beyazı

W1300 ST9
Beyaz Glacier

W980 ST2*
Platinyum Beyaz

U705 ST9 
Gri Angora

W1000 ST9
Preminyum Beyaz

W908 ST2*  
Karkas Beyaz

U775 ST9
Beyaz Gri

Sıcak Griler

U201 ST9
Çakıl Gri

U750 ST9
Boz Gri

U727 ST9
Taş Gri

U702 ST9
Kaşmir Gri

U740 ST9
Koyu Boz

U717 ST9
Dakar Gri

U748 ST9
Truffle Gri

U741 ST9
Lav Gri

U767 ST9
Kubanit Gri
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Bej ve Kahverengi Tonlar

Stok

Soğuk Griler

U788 ST9
Artik Gri

U960 ST9
Onyx Gri

U708 ST9 
Açık Gri

U707 ST9
İpek Gri

U732 ST9
Toz Gri

U963 ST9
Koyu Gri

U763 ST9
Sedef Gri

U780 ST9
Beton Gri

U968 ST9
Karbon Gri

U104 ST9
Beyaz Alabaster

U961 ST2
Grafit Siyah

U222 ST9
Krema Bej

U216 ST9
Kurşuni Bej

U156 ST9
Kum Beji

U899 ST9
Yumuşak Siyah

U113 ST9
Koton Bej

U200 ST9
Bej

U999 ST2*
Siyah
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PerfectSense Premium Mat

Stok

PerfectSense Premium Gloss

U702 PG*
Kaşmir Gri 

U708 PG*
Açık Gri

W1000 PG*
Preminyum Beyaz

W1100 PG*
Alp Beyazı

U727 PG*
Taş Gri

U732 PG*
Toz Gri 

U323 PG*
Biber Kırmızı 

U961 PG*
Grafit Siyah

F812 PG*
Beyaz Levanto Mermer

U999 PG*
Siyah

F206 PG*
Siyah Pietra Grigia

U702 PM*
Kaşmir Gri 

U708 PM*
Açık Gri

W1000 PM*
Preminyum Beyaz

W1100 PM*
Alp Beyazı

U727 PM*
Taş Gri

F812 PM*
Beyaz Levanto Mermer

U732 PM*
Toz Gri 

F206 PM* 
Siyah Pietra Grigia

U599 PM*
İndigo Mavi

U961 PM*
Grafit Siyah

F120 PM*
Açık Gri Metal Kaya

U999 PM*
Siyah

F627 PM*  
Koyu Çelik

*Bu dekor, farklı yüzeylerde mevcuttur.
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Stok

Renkli İç Katman

Doğal Yeşiller

U650 ST9  
Naturel Yeşil

U606 ST9  
Orman Yeşil

W1001 ST9/PG 
Solid Preminyum Beyaz

U636 ST9 
Fjord Yeşil

W1101 ST9/ST76/PT 
Solid Alp Beyazı

U626 ST9
Kiwi Yeşil

U608 ST9 
Fıstık Yeşil

U655 ST9 
Emerald Yeşil

U660 ST9 
Amazon Yeşil

U630 ST9  
Genç Yeşil

U600 ST9  
Mayıs Yeşili

(Renkli iç katmanlı laminatlar)

U7081 ST9/ST76
Solid Açık Gri

U8991 ST9
Masif Yumuşak Siyah

U9631 ST9
Solid Koyu Gri 

U7021 ST9
Solid Kaşmir Gri

U999 PT
Siyah
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Stok

Canlı Sarılar

Tatlı Turuncular

U140 ST9  
Safran Sarı

U989 ST9  
Kahverengi Siyah 

U163 ST9
Köri Sarı

U328 ST9  
Parlak Ruj

U146 ST9  
Mısır Sarı 

U350 ST9  
Siena Turuncu

U107 ST9  
Kadife Sarı

U332 ST9 
Portakal

U108 ST9  
Vanilla Sarı

U232 ST9  
Nude Kayısı 

U617 ST9
Vasabi Yeşil

U390 ST9  
Hint Kırmızı

U340 ST9  
Sorbe Turuncu

U818 ST9  
Koyu Kahve

U114 ST9  
Brilliant Sarı

U830 ST9  
Pastel Karamel

U131 ST9
Limon Sarı

U807 ST9 
Nugat Kahve
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Sonsuz Maviler

Kırmızı Tonlar

U500 ST9 
Buzul Mavi

U311 ST9
Bordo Ruj

U633 ST9 
Turkuaz Yeşil

U325 ST9  
Antik Rose

U507 ST9  
Dumanlı Mavi

U323 ST9  
Biber Kırmızı 

U646 ST9  
Niagara Yeşil

U321 ST9  
Kırmızı Ruj 

U533 ST9  
Polar Mavi

U540 ST9  
Denim Mavi

U313 ST9  
Beyaz Gül

U330 ST9  
Patlıcan

U525 ST9  
Delft Mavi

U337 ST9  
Fuşya Ruj

U515 ST9  
Fransız Mavi

U522 ST9  
Ufuk Mavi

U363 ST9  
Flamingo Pembe

U399 ST9  
Lal Kırmızı Stok



Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 89

Gizemli Morlar

Mermer & Tekstil

U420 ST9  
Mor

F205 ST9  
Antrasit Pietra Grigia

U560 ST9  
Pasifik Mavi

F206 ST9*  
Siyah Pietra Grigia

U414 ST9  
Koyu Menekşe

F812 ST9*
Beyaz Levanto Mermer

U599 ST9
İndigo Mavi

F204 ST9  
Beyaz Carrara Mermer

U400 ST9  
Pudra Mor

F424 ST10  
Kahve Keten

U504 ST*  
Tirol Mavi

F433 ST10  
Antrasit Keten

U404 ST9  
Krokus Pembe

F417 ST10  
Gri Tekstil

U430 ST9  
Menekşe

F416 ST10  
Bej Tekstil

U570 ST9  
Gece Mavisi

F461 ST10 
Antrasit Metal Koton Stok

*Bu dekor, farklı yüzeylerde mevcuttur.
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Beton & Taş

Metalikler

F638 ST16 
Gümüş Chromix

F500 ST20  
Metalik Inox 

F642 ST16  
Bronz Chromix

F186 ST9 Açık Gri 
Chicago Beton

F501 ST2  
Fırçalanmış Alüminyum 

F637 ST16  
Beyaz Chromix

F509 ST2  
Alüminyum

F187 ST9 Koyu Gri 
Chicago Beton

F121 ST87  
Antrasit Metal Kaya

F463 ST20  
Platin Gri Metalik

F434 ST20  
Fırçalanmış Kubanit 

F274 ST9  
Açık Beton

F784 ST20  
Fırçalanmış Brass

F823 ST10  
Cefalu Açık Beton

F242 ST10  
Antrasit Jura Arduvaz

F462 ST20  
İndigo Metalik

Stok



Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 91

Doğal Kozalaklı Ağaçlar

Açık & Koyu Kozalaklı Ağaçlar

H3470 ST22  
Naturel Çam

H1401 ST22  
Cascina Çam

H1710 ST10 Kumlu 
Kentucky Kestane

H3406 ST38  
Antrasit Dağ Karaçam

H3451 ST22  
Şampanya Fleetwood

H3450 ST22  
Beyaz Fleetwood 

H1298 ST22  
Lyon Dişbudak

H1424 ST22  
Fineline Krem

H3404 ST38  
Kahve Dağ Karaçam

H1486 ST36  
Pasadena Çamı

H1487 ST22  
Bramberg Çamı

H3403 ST38  
Beyaz Dağ Karaçam

H1250 ST36  
Navarra Dişbudak

H3453 ST22  
Gri Lava Fleetwood

H3408 ST38 Termo 
Kahve Dağ Karaçam

H3430 ST22  
Beyaz Aland Çam

H1400 ST36  
Attic Ahşap

H3433 ST22  
Polar Aland Çam Stok
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Stok

Egzotik

Zamansız Akçaağaç, Huş & Meşe

H1123 ST22 
Grafit Ahşap

H1733 ST9  
Mainau Huş

H3840 ST9 Naturel 
Mandal Akçaağaç

H3012 ST22  
Coco Bolo

H3349 ST19  
Kaisersberg Meşe

H1122 ST22  
Beyaz Ahşap

H3860 ST9  
Şampanya Sert Akçaağaç

H3058 ST22  
Mali Wenge

H3157 ST12  
Vicenza Meşe

H1334 ST9  
Açık Sorano Meşe

H3090 ST22  
Shorewood

H1277 ST9  
Açık Akasya

H1115 ST12  
Gri Bej Bamenda

H3158 ST19  
Gri Vicenza Meşe

H1137 ST12 
Koyu Sorano Meşe
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Stok

Kayın & Karaağaç

Ceviz, Kiraz & Fineline

H1251 ST19 Naturel 
Kahve Branson Akasya

H3700 ST10  
Naturel Pasifik Ceviz

H1252 ST19 Gri Bej 
Branson Akasya

H3702 ST10  
Tütün Pasifik Ceviz

H1511 ST15  
Bavyera Kayın

H1636 ST12  
Locarno Kiraz

H1582 ST15  
Tirol Kayın

H1615 ST9  
Verona Kiraz

H1212 ST33  
Kahve Tossini Karaağaç

H1714 ST19  
Lincoln Ceviz

H1253 ST19 Trüf  
Kahve Branson Akasya

H3190 ST19 Antrasit 
Fineline Metalik

H1701 ST33 Beyaz 
Tossini Karaağaç

H3734 ST9  
Naturel Dijon Ceviz

H1210 ST33 Gri Bej 
Tossini Karaağaç

H3710 ST12  
Naturel Carini Ceviz

H1702 ST33 Koyu Kahve 
Tossini Karaağaç

H3192 ST19 Kahve 
Fineline Metalik
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Stok

Klasik Meşe

Özgün Meşe

H3170 ST12 
Naturel Kendal Meşe

H1318 ST10 
Naturel Yabani Meşe

H3303 ST10 
Naturel Hamilton Meşe

H3156 ST12 
Gri Corbridge Meşe

H3171 ST12  
Yağlı Kendal Meşe

H3730 ST10 
Naturel Hickory

H3131 ST12  
Naturel Davos Meşe

H3330 ST36 
Naturel Anthor Meşe

H3368 ST9 
Naturel Lancaster Meşe

H3133 ST12 
Truffle Davos Meşe

H1113 ST10 
Kahve Kansas Meşe

H3154 ST36 Koyu 
Kahve Charleston Meşe

H3395 ST12  
Naturel Corbridge Meşe

H3309 ST28  
Kumlu Gladstone Meşe 

H3398 ST12 
Konyak Kendal Meşe

H1199 ST12  
Siyah Kahve Thermo Meşe

H3326 ST28  
Gri Bej Gladstone Meşe 

H3325 ST28  
Tütün Gladstone Meşe
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Stok

Budaklı Meşe

Modern Meşe

H1180 ST37 
Naturel Halifax Meşe

H1312 ST10 Kum Beji 
Whiteriver Meşe

H1181 ST37 
Tobako Halifax Meşe

H1377 ST36  
Kumlu Orleans Meşe 

H1336 ST37 Kum Gri 
Perdahlı Halifax Meşe

H3146 ST19 Gri Bej 
Lozenzo Meşe

H1176 ST37  
Beyaz Halifax Meşe

H3335 ST28 Beyaz 
Gladstone Meşe

H3178 ST37 Siyah 
Perdahlı Halifax Meşe 

H1313 ST10 Gri Kahve 
Whiteriver Meşe

H3176 ST37 
Kurşun Halifax Meşe

H1379 ST36 
Kahve Orleans Meşe 

H3331 ST10  
Naturel Nebraska Meşe

H1399 ST10 Truffle 
Kahve Denver Meşe

H3332 ST10 
Gri Nebraska Meşe

H3342 ST28 
Sepia Gladstone Meşe

H2033 ST10 
Hunton Koyu Meşe

H1387 ST10 
Grafit Denver Meşe
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Stok

Nostaljik Meşe

Metal Mix

H1150 ST10 
Gri Arizona Meşe

F302 ST87
Bronz Ferro

H1331 ST10 
Gri Santa Fe Meşe

H1146 ST10 
Gri Bardolino Meşe 

F628 ST16 
Gümüş Gri Metal Arduvaz

H1145 ST10 
Naturel Bardolino Meşe

F313 ST10 
Titanyum Gri Çelik

H1151 ST10 
Kahve Arizona Meşe

H1330 ST10 
Vintage Santa Fe Meşe

F629 ST16 Siyah Altın 
Metal Arduvaz

H1345 ST32 
Gri Sherman Meşe

F411 ST20 
Altın Patina

H1344 ST32 Konyak 
Kahve Sherman Meşe

H1346 ST32 Antrasit 
Sherman Meşe
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Stok

Kenar bantlı PerfectSense Topmatt tezgahlar

Compact Tezgahlar

F206 PT  
Siyah Pietra Grigia

F627 PT  
Koyu Çelik

F812 PT  
Beyaz Levanto Mermer

W1100 PT  
Alp Beyazı

U999 PT  
Siyah

W1101 ST76             (beyaz iç katman)
Solid Alp Beyazı

U7081 ST76          (açık gri iç katman)
Solid Açık Gri

U999 ST76              (siyah iç katman)
Siyah

F222 ST76               (siyah iç katman)
Terra Tessina Seramik

F186 ST9              (koyu gri iç katman)
Light Grey Chicago Concrete

F206 ST9                 (siyah iç katman) 
Black Pietra Grigia

Tezgah Dekorları



98

Kenar bantlı Feelwood tezgahlar

Postforming tezgahlar

H3176 ST37
Kurşun Halifax Meşe

H1181 ST37
Tobako Halifax Meşe

H1344 ST32
Konyak Kahve Sherman Meşe

H1176 ST37
Beyaz Halifax Meşe

H1180 ST37  
Naturel Halifax Meşe

W1000 ST 76
Premium Beyaz

U702 ST89
Kaşmir Gri

U763 ST76
Sedef Gri

U999 ST89
Siyah

H050 ST9
Naturel Ahşap

H110 ST9
Sealand Çam 

H193 ST12 
Meşe Kesmetahtası

H194 ST12
Ceviz Kesmetahtası

H195 ST10
Castle Meşe

Stok
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Postforming tezgahlar

Stok

H197 ST10
Naturel Vintage Ahşap

H198 ST10 
Gri Vintage Ahşap

H1145 ST10 
Naturel Bardolino Meşe

H1313 ST10
Gri Kahve Whiteriver Meşe

H1318 ST10
Naturel Yabani Meşe

H1401 ST22 
Cascina Çam

H1486 ST36
Pasadena Çam

H2031 ST10
Halford Siyah Meşe

H2032 ST10
Hunton Açık Meşe

H2033 ST10
Hunton Koyu Meşe

H3133 ST12
Truffle Davos Meşe

H3303 ST10
Naturel Hamilton Meşe

H3730 ST10
Naturel Hickory

H3330 ST36
Naturel Anthor Meşe

H3331 ST10
Natural Nebraska Oak

F011 ST9
Gri Magma Granit

F012 ST9
Kızıl Magma Granit

F014 ST9 
Engelsberg Mermer
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Postforming tezgahlar

Stok

F021 ST75
Gri Triestino Terrazzo

F028 ST89 
Antrasit Vercelli Granit

F041 ST15 
Sonora Beyaz

F093 ST15
Gri Cipollinio Mermer

F094 ST15
Koyu Bakır Cipollino Mermer

F095 ST87
Gri Siena Mermer

F104 ST2 
Latin Mermer

F112 ST9
Koyu Gri Chicago Beton

F117 ST76
Siyah Ventura Taş

F121 ST87
Antrasit Metal Taş

F186 ST9
Açık Gri Chicago Beton

F187 ST9
Koyu Gri Chicago Beton

F204 ST75
Beyaz Carrara Mermer

F205 ST9
Antrasit Pietra Grigia

F221 ST87
Krem Tessina Seramik

F242 ST10
Antrasit Jura Arduvaz

F206 ST9
Siyah Pietra Grigia

F292 ST9
Bej Tivoli Traverten
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Postforming tezgahlar

StokF010 ST9
Eskitme Metal

F009 ST9
Mozaik Taş

F637 ST16
Beyaz Chromix

F812 ST9
Beyaz Levanto Mermer

F502 ST2
Derin Fırçalanmış Alüminyum

F508 ST10
Vintage Siyah Hessiaan

F371 ST89
Galizia Gri Bej

F385 ST10
Cement

F484 ST87
Kızıl Sparkle Taş

F311 ST87
Antrasit Seramik

F333 ST76
Gri Floral Beton

F302 ST87
Bronz Ferro

F008 ST10
Arduvaz Gri Quarry Taş

H192 ST10
Floral Ahşap

F007 ST10
Kahve Terra Quarry Taş

Kontrast Splashback paneller
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Projeniz için modern ve uyumlu tasarımlar mı 
arıyorsunuz? “Mix & Match” (Karıştır ve Eşleştir) trend 
temasından ipucu almak ister misiniz? EGGER, Interior 
Match serisi ile mobilya ve parke kombinasyonlarında 
yapılabilecekleri gözler önüne seriyor.

“Interior Match” dekor grubu, 2020 – 22 Dekoratif 
Koleksiyonundaki mobilya ve iç tasarımı  
PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile buluşturuyor.

Decor Match’te, dekora uyan ahşap veya malzeme 
görünümlerini ya da Color Match’te zeminlerin, kapıların, 
mutfak tezgahlarının veya tüm mobilyaların rengine 
uygun olanı seçebilirsiniz. Tasarımlarınıza uyum katın.

  Daha fazla bilgi için: www.egger.com/interior-match

interiorinterior
match

Eurodekor Yonga Levha 
H1345 ST32

Laminat Parke
EPL185

Daha fazla ilham 
Daha fazla imkan
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Optimum uyum için

Parke ve mobilyalar için farklı dokularla aynı 
dekorları seçin. Böylece karakteri ve ruhu olan 
benzersiz mekanlar oluşturabilirsiniz. Yüksek 
kaliteli ürünler, ticari alanlardaki yoğun kullanımda 
bile dayanıklılığı garanti eder.

Eurodekor Yonga Levha
H1345 ST32
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 Dekor Uyumu

EPL103  
Naturel Hamilton Meşe

EPL192  
Vintage Santa Fe Meşe

EPL043
Hunton Açık Meşe

EPL176  
Attic Ahşap

EPL185**  
Gri Sherman Meşe

EPL193
Gri Santa Fe Meşe

EPD003  
Sereda Meşe

EPL044  
Hunton Koyu Meşe

EPL186
Antrasit Sherman Meşe

EPL042  
Halford Siyah Meşe

EPL170  
Beyaz Ahşap

EPL005  
Beyaz Levanto Mermer

EPL168**
Beyaz Chromix

EPD044  
Krem Tessina Seramik

EPD046
Gümüş Chromix

EPL207**  
Gri Triestino Terrazzo

EPL166** 
Açık Gri Chicago Beton

EPD043
Antrasit Metal Kaya

EPL171
Grafit Ahşap

EPL182**  
Naturel Yabani Meşe

EPL184**  
Konyak Kahve
Sherman Meşe

H3303 ST10 
Hamilton Meşe

H1330 ST10  
Vintage Santa Fe Meşe

H2032 ST10 
Hunton Açık Meşe

H1400 ST36*  
Attic Ahşap

H1345 ST32 
Gri Sherman Meşe

H1331 ST10 
Gri Santa Fe Meşe

H3332 ST10  
Gri Nebraska Meşe

H2033 ST10 
Hunton Koyu Meşe

H1346 ST32 
Antrasit Sherman Meşe

H2031 ST10  
Halford Siyah Meşe

H1122 ST22 
Beyaz Ahşap

F812 ST9*
Beyaz Levanto Mermer

F637 ST16* 
Beyaz Chromix

F221 ST87 
Krem Tessina Seramik

F638 ST16* 
Gümüş Chromix

F021 ST75 
Gri Triestino Terrazzo

F186 ST9  
Açık Gri Chicago Beton

F121 ST87 
Antrasit Metal Kaya

H1123 ST22
Grafit Ahşap

H1318 ST10  
Naturel Yabani Meşe

H1344 ST32  
Konyak Kahve
Sherman Meşe

  Mobilya/ 
iç tasarım

  Mobilya/ 
iç tasarım

  Mobilya/ 
iç tasarım Parke  Parke  Parke

EPD045 
Antrasit Jura Arduvaz

F242 ST10 
Antrasit Jura Arduvaz

*   Bu dekor, farklı yüzeylerde mevcuttur.
** Bu dekor, farklı ürün gruplarında mevcuttur.
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Renk Uyumu

EPL183**  
Açık Sherman Meşe

EPL202 
Gri Bej Arcani Meşe

EPL180**
Gri Soria Meşe

EPL181  
Kahve Soria Meşe

EPD038 
Gri Parrini Mermer

EPL200  
Açık Bayford Meşe

EPL201
Kumlu Arcani Meşe

H1312 ST10  
Kum Beji Whiteriver Meşe

H3326 ST28  
Gri Bej Gladstone Meşe

H1399 ST10  
Truffle Kahve Denver Meşe

H3133* ST12  
Truffle Kahve Davos Meşe

F205 ST9 
Antrasit Pietra Grigia

H3157 ST12*
Vicenza Meşe

H3309 ST28 
Kumlu Gladstone Meşe

  Mobilya/ 
iç tasarım

  Mobilya/ 
iç tasarım

  Mobilya/ 
iç tasarım Parke  Parke  Parke

  Dekorları keşfedin: www.egger.com/interior-match-decors

Renk Ahengi

Ahenkli parke ve mobilya 
dekorları, uyumlu yaşam 
alanları oluşturur. İç tasarım 
bileşenlerinin dikkat çekici 
uyumu sayesinde etkileyici bir 
ambiyans yaratarak bütünsel bir 
resim ortaya koyabilirsiniz.

Laminat
H3326 ST28 
Gri Bej Gladstone Meşe

Laminat Parke
EPL202
Gri Bej Arcani Meşe
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Notlar
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FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
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t +43 50 600 - 10159
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SC EGGER România SRL
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PO Box 38
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t +40 372 4 - 38204
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