Inspirație zi de zi
Colecția de pardoseli
Egger PRO 2021+

MEREU ÎN TENDINȚE.

Universuri de stil pentru
încăperi care inspiră.

MEREU ASORTATĂ.

Pardoseala potrivită pentru
orice nevoie.

MEREU PERSONALIZATĂ.

Decoruri, formate
și suprafețe versatile.

Cuprins
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Colecția EGGER de produse decorative:
F637 ST16 Chromix alb

Produse asortate unele cu altele!
Cu gama noastră de decoruri asortate, grupate în universuri de
stil, venim în întâmpinarea cerințelor dvs. în materie de design.
Multe dintre decorurile noastre de pardoseală sunt asortate cu
cele din Colecția EGGER de produse decorative. Astfel, se creează
încăperi unice, pline de caracter și de emoție.
Mai multe informații:
egger.com/flooring-trends

Chromix alb
EPL168

Stejar Clermont natur
EPC003

Stejar Maribor gri
EPL195

Stejar Waltham natur
EPD027

04 Găsiți pardoseala potrivită.
–
05
06 Pasiunea noastră:
–
07 Fabricat din lemn sustenabil
08 Tendințe & idei:
–
17 Universurile noastre de stil.
18 Pardoseala Design GreenTec:
–
25 Natural, o alegere bună.
26 Pardoseala Comfort:
–
31 Pentru momentele relaxate
ale vieții.
32 Pardoseala Laminate:
–
45 Spațiu pentru individualitate.

46 Pentru o senzație plăcută:
Suprafețe cu structuri
realiste.
47 Pentru încăperi de orice
dimensiune:
Formate de plăci de
pardoseală.
48 Asortate perfect cu
–
49 pardoseala noastră:
Accesoriile noastre.
50 Montare simplă:
Sistemul nostru de montare
CLIC it!
51 Mai multă inspirație pe
pagina noastră:
egger.com/flooring

Lăsați-vă învăluiți
de creativitate!
Când devine o încăpere un loc special? Atunci când
este insuflețită cu momente frumoase și amintiri dragi.
Acasă, când cei apropiați comunică și se simt bine,
trăirile sunt intense, dar chiar și așa, acasă rămâne
locul unde vă regăsiți liniștea. Locul special poate fi
chiar și biroul, unde toată lumea muncește și lucrează
în echipă sau un magazin, în care clienții se simt
imediat în largul lor.
Descoperiți pardoselile noastre, unde calitatea și
stilul sunt adaptate perfect conceptelor și ideilor
dumneavoastră.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Cuprins
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Avem cea mai bună pardoseală,
care se potrivește mereu, în orice loc!
Spații rezidențiale sau clădiri de birouri, un centru privat de recreere și companii care lucrează cu publicul:
standardul perfect pentru toate acestea este reprezentat de pardoseala din Colecția de pardoseli EGGER PRO 2021+.
Avem pardoseala potrivită pentru orice dimensiune de încăpere, orice design de amenajări interioare și pentru orice
cerință. De la pardoseala noastră Design GreenTec, rezistentă și de înaltă calitate, până la pardoseala Comfort,
călduroasă și confortabilă sau Pardoseala Laminate, clasică și versatilă.
Orice v-ați propus , noi avem soluția potrivită de pardoseală pentru dumneavoastră.

Întotdeauna pardoseala potrivită
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Stejar Berdal natur
EPD034

Pardoseală Design GreenTec

Durabilă | Rezistentă la umezeală | Produsă sustenabil

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Stejar Canton natur
EPC026

Pardoseală Comfort

Călduroasă și netedă | Foarte silențioasă | Ecologică

Găsire mai
rapidă.
Găsiți pardoseala potrivită pentru
dumneavoastră în câțiva pași. EGGER
Floorfinder vă ajută să găsiți pardoseala
perfectă pentru nevoile dumneavoastră prin
câteva întrebări simple.

egger.com/floorfinder

Întotdeauna pardoseala potrivită
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Stejar Rillington închis
EPL012

Pardoseală Laminate

Durabilă| Ușor de întreținut | Utilizare universală
Stejar Galway natur
EPL196
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Pasiunea pentru lemn
este în natura noastră.

De asemenea, nu folosim plastifianți și PVC. Pardoselile nu conțin substanțe
poluante, chiar și la imprimarea decorurilor se folosesc vopsele pe bază de
apă. Din acest motiv, ni s-au acordat numeroase certificate de mediu naționale
și internaționale. În momentul în care intrați într-o încăpere amenajată cu
pardoseala noastră, înțelegeți pasiunea noastră pentru lemn.

Mai multă transparență:
egger.com/ecofacts

7
Sustenabilitate

O materie primă fascinantă: utilizarea cu respect a lemnului a stat dintotdeauna
la baza activității noastre - de la procesarea eficientă a resurselor până la
obținerea produselor finite. Încă de la înființare, în anul 1961, în Tirol, Austria,
la EGGER, totul se concentrează întotdeauna în jurul lemnului. Utilizăm numai
lemn din surse regionale și sustenabile de exploatare forestieră. Mai mult,
utilizăm materiale reciclate ori de câte ori este posibil.

Universuri de stil
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Terrazzo Triestino gri
EPL207
Colecția EGGER de produse decorative:
F021 ST75 Triestino Terrazzo gri

Stejar Berdal natur
EPD034

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Atunci când vine
vorba de stil,
un singur lucru
contează: Stilul
dumneavoastră.

Stejar Soria alb
EPL177

Stilurile de amenajare
interioară sunt individuale.
Indiferent de mediul în care
vă simțiți cel mai confortabil
să locuiți sau să lucrați,
la noi găsiți pardoseala
potrivită. Lăsați-vă inspirați de
universurile noastre de stil.

9
Universuri de stil

Stejar Cardiff maro
EPL187

Colecția EGGER de produse decorative:
U999 PT/ST76 Negru

Universuri de stil | Future Retro
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Colecția EGGER de produse decorative:
W1000 ST9/PM Alb Premium

Graphitwood
EPL171
Colecția EGGER de produse decorative:
H1123 ST22 Graphitwood

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

EPD047

EPL207

EPL205

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL186

EPL171

Stejar Sherman antracit
EPL186

O selecție a decorurilor noastre.
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Universuri de stil | Future Retro

Frumusețea de odinioară revine în design.
În goana după digitalizare, dorința de a
avea lucruri familiare și testate este în
creștere. Designul în care trecutul și viitorul
coexistă într-o simbioză a bunului gust este
reprezentat prin interpretări moderne de
reproduceri și de structuri naturale precum
marmură, terazzo și nuc.

Stejar Olchon bej nisip
EPL142
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O selecție a decorurilor noastre.

Universuri de stil | Pure Nature

Înapoi la natură: Cu cât tehnologia se strecoară
mai mult în viețile noastre, cu atât ne dorim
mai mult materiale originale. Stejarul rămâne
un preferat din seria de decoruri de lemn. Cu
fibră lemnoasă naturală sau cu fisuri și noduri,
stejarul este maleabil, autentic și creează
contraste captivante.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Stejar Melba natur
EPL190

EPL031

EPL044

EPD036

Universuri de stil | Pure Nature
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Attic Wood
EPL176
Colecția EGGER de produse decorative:
H1400 ST36 Attic Wood

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

EPL197

EPC030

EPL167

Pin Inverey alb
EPL028

O selecție a decorurilor noastre.

Universuri de stil | Light Urban

Farmecul aspectului urban: Spațiile pentru locuit
și muncă devin mai deschise, tranzițiile mai fluide.
Este nevoie de utilizarea inteligentă a spațiilor,
într-un stil prietenos și deschis. Sub influența
stilului scandinav, materiale precum lemnul, piatra
și metalul asigură confort, invitându-vă să vă
simțiți bine în medii luminoase și deschise.

Universuri de stil | Light Urban
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Stejar deschis Asgil
EPL154

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Universuri de stil | Perfect Imperfection

16

Stejar Vidora colorat
EPC036

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

O selecție a decorurilor noastre.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Stejar Santa Fe gri
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042

17
Universuri de stil | Perfect Imperfection

Stejar Asgil Vintage
EPL188

În amenajările interioare,
conceptul de perfecțiune a
căpătat alte valori. Aspectul
asimetric, întrerupt și nefinisat
este o tendință populară.
Materialele confecționate
manual sau materialele cu
aspect uzat transmit naturalețe
și emoție. Aspectul uzat și stilul
industrial în combinație cu
formele și suprafețele discrete,
cu linii drepte, creează o
încăpere plină de caracter.

Pardoseala Design GreenTec
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Chromix argintiu
EPD046
Colecția EGGER de produse decorative:
F638 ST16 Chromix argintiu

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Pardoseala Design GreenTec

Pardoseala
Design GreenTec –
O alegere bună, de
la natură.

Marmură Berdal
EPD047

Pardoseala Design GreenTec

20

Noul
natural
Design cu stil și nivel de rezistență ridicat: Cu
pardoselile noastre Design GreenTec puteți
combina confortul cu funcționalitatea locuinței
în cel mai atrăgător mod, pentru o senzație
plăcută și naturală, fără vinil.
Suprafața robustă, rezistentă la umezeală și
rezistentă la pete face față solicitărilor zilnice,
în timp ce stratul suport integrat din plută
absoarbe eficient sunetele de impact.
Datorită plăcii suport din lemn impermeabil,
placa GreenTec, pardoselile noastre Design pot
fi folosite și în băi și spații comerciale.
Aspectul exterior nu este cu nimic mai prejos
față de structura interioară a plăcii. Datorită
decorurilor autentice de lemn sau piatră,
pardoseala noastră Design GreenTec este piesa
de rezistență a oricărei încăperi.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Colecția EGGER de produse decorative:
U999 PT/ST76 Negru

Colecția EGGER de produse decorative:
W1000 ST9/PM Alb Premium

Stejar Berdal natur
EPD034

Pardoseala Design GreenTec
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Pardoseala Design GreenTec
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Metal Rock antracit
EPD043
Colecția EGGER de produse decorative:
F121 ST87 Metal Rock antracit

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Argumente bine
întemeiate!
Robustă &
rezistentă la microzgârieturi

EPD028
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EPD028

Pardoseala noastră Design GreenTec
are o impermeabilitate de până la
72 de ore datorită structurii speciale
a produsului, plăcii suport GreenTec
și sistemului de montare adaptabil
CLIC it!.

Produs
sustenabil

EPD045

Inspirați-vă:
egger.com/design-flooring

Spre deosebire de pardoselile de
vinil clasice, pardoseala noastră
Design GreenTec nu conține PVC.
Lemnul este obținut 100% din
păduri regionale, certificate.
Substratul integrat pentru
amortizarea sunetelor este fabricat
din plută reciclată.

Pardoseala Design GreenTec

Impermeabilitate
de până la 72 de ore

Datorită stratului inovator de
suprafață, pardoseala noastră
Design GreenTec este durabilă,
rezistentă la micro-zgârieturi și
pete, dar și antibacteriană și ușor
de întreținut. Clasa de utilizare 33
face ca această pardoseală să fie
potrivită și în medii comerciale,
solicitate intens.

Stejar Pitaru
EPD033

Pardoseala Design GreenTec
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Asortare
perfectă.
Gândită strat cu strat! Datorită structurii speciale a produsului, pardoseala noastră Design GreenTec este un produs
versatil.

Mai multă transparență:
egger.com/ecofacts

69 % materiale din
resurse regenerabile

1

Strat de uzură cu suprafață
rezistentă și impermeabilă.

2

Strat de suprafață
cu decor autentic.

3

Placa suport GreenTec poate
fi folosită și în băi și spații
comerciale.

4

Strat suport din plută integrat,
cu absorbție fonică.

55 % produse secundare
din industria de cherestea

Decoruri atrăgătoare, de înaltă calitate.
Designul care se vede! Alegeți între decoruri autentice cu esențe de lemn sau reproduceri autentice din ceramică.

EPD047
Marmură Berdal

EPD028
Stejar Waltham alb

EPD006
Stejar Preston alb

EPD040
Stejar Almington bej

EPD044
Ceramică Tessina crem

EPD046
Chromix argintiu

EPD033
Stejar Pitaru

EPD034
Stejar Berdal natur

EPD035
Stejar Berdal creativ

EPD041
Stejar Almington natur

EPD027
Stejar Waltham natur

EPD003
Stejar Sereda

EPD005
Stejar Preston maro

EPD043
Metal Rock antracit

EPD007
Stejar Preston maro închis

EPD036
Nuc Bedollo mediu

EPD009
Stejar Preston închis

EPD042
Stejar Almington închis

EPD038
Marmură Parrini gri

EPD045
Ardezie Jura antracit

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pardoseala Design GreenTec
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Pardoseala Comfort
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Pardoseala Comfort:
Pentru momentele
de relaxare ale vieții.

Pardoseala Comfort
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Stejar Vidora natur
EPC035

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Gândită
pentru a vă
simți în
largul dvs.
Căldură și siguranță!
Cu pardoseala noastră Comfort
veți simți confortul de la primul
pas. Secretul ei: două straturi
confortabile din plută, care rețin
căldura și izolează fonic. Aveți parte
de o ambianță de relaxare acasă,
dar și în camerele de hotel sau sălile
de yoga.

Pardoseala Comfort
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De altfel, se asortează armonios
cu diferite tendințe în amenajări
interioare cu numeroase modele.
Pardoseala noastră Comfort se
caracterizează printr-o suprafață
ușor de întreținut, antibacteriană,
rezistentă la lumină chiar și expusă
la lumină UV.
La birou sau acasă, pardoseala
Comfort vă redă liniștea și confortul
de care aveți nevoie.

Stejar Clermont maro
EPC004

Argumente bine
întemeiate!
Călduroasă și
netedă
EPC001

Datorită straturilor speciale de
confort din plută, pardoseala
noastră Comfort este plăcută și
netedă. Celule de aer de mici
dimensiuni din plută înmagazinează
căldura, astfel încât pardoseala
oferă o senzație de căldură și
confort, care vă îmbie la mers
desculț.
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Doriți să păstrați liniștea?
Nicio problemă! Stratul de
plută inferior și superior al
pardoselii reduce sunetele de
impact și alte zgomote.
Cu pardoselile Comfort, vă
regăsiți calmul și liniștea.

Pardoseala Comfort

Silențioasă

EPC001

Ecologică și perfectă
pentru o locuință
sănătoasă

EPC001

Pardoseala noastră Comfort nu
conține PVC și este produsă în
proporție de 90% din materii prime
regenerabile, inclusiv plută și fibre
de lemn din arbori proveniți din
păduri certificate de PEFC.

Inspirați-vă!
egger.com/comfort-flooring

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pardoseala Comfort
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Confort
în cele mai mici detalii.
Stejar Villanger colorat
EPC021

Datorită structurii sale și a materialelor naturale utilizate, pardoseala noastră Comfort contribuie la o
atmosferă plăcută și sănătoasă a locuinței..

Mai multă transparență:
egger.com/ecofacts

90 % materiale din
resurse regenerabile

1

Strat de protecție UV ecologic

2

Decor imprimat digital HD

3

Strat elastic din plută Comfort

4

Barieră HDF contra vaporilor +
placă suport din fibre naturale din
lemn

5

Strat din plută cu rol de izolare
fonică

64 % produse secundare
din industria de cherestea

Care decor vă induce o stare de bine?
Decoruri autentice într-o varietate de opțiuni! Pardoseala noastră Comfort nu creează doar o senzație plăcută, ci dă și tonul
încăperii. Pentru un aspect extraordinar, folosim tehnologie de imprimare digitală HD.

EPC020
Stejar Villanger

EPC002
Stejar Waltham alb

EPC029
Stejar Calenberg

EPC021
Stejar Villanger colorat

EPC026
Stejar Canton natur

EPC015
Stejar Waldeck deschis

EPC040
Stejar Aritao

EPC042
Stejar Aritao gri

EPC034
Melara

EPC031
Stejar Berdal natur

EPC035
Stejar Vidora natur

EPC014
Stejar Waldeck natur

EPC001
Stejar Waltham natur

EPC003
Stejar Clermont natur

EPC041
Stejar Aritao natur

EPC030
Nuc Bedollo deschis

EPC036
Stejar Vidora colorat

EPC037
Stejar Vidora gri

EPC004
Stejar Clermont maro

EPC033
Nuc Tureni închis

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pardoseala Comfort
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Pardoseala Laminate
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Pardoseala Laminate:
Spațiu
pentru individualitate.

Pardoseala Laminate
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Stejar Sherman maro cognac
EPL184
Colecția EGGER de produse decorative:
H1344 ST32 Stejar Sherman maro cognac

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pardoseala Laminate
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Stejar Sherman gri deschis
EPL205

Verificați rapid
ce decor se potrivește încăperii.
Care decor se potrivește cel mai bine în
încăperea dvs.? Cu Floor Visualizer puteți
testa diverse pardoseli rapid și simplu:
egger.com/myfloor

Modernă, autentică,
versatilă:
Pardoseala
noastră laminată.

Pardoseala Laminate
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Stejar Ripon închis
EPL013

De la o sufragerie confortabilă la o mansardă
minimalistă, de la un spațiu rustic pentru servit
masa, la o cameră de hotel primitoare, pardoseală
laminată rămâne una din cele mai folosite soluții:
Laminatul este unul dintre cele mai populare și mai
versatile tipuri de pardoseală.
Diversitatea decorurilor noastre vă permite să
găsiți soluția perfectă pentru orice încăpere,
Decorurile noastre se pretează atât la amenajări cu
design compact, de lemn masiv, cât și la încăperi
mai minimaliste, cu influențe scandinave.

Stejar Cardiff maro
EPL187

Alături de gama vastă de decoruri, pardoseala
noastră laminată dispune de o execuție de înaltă
calitate și caracteristici funcționale. Este rezistentă
și ușor de întreținut, flexibilă și ușor de montat.
Toate acestea, cu un raport calitate-preț excelent.
Simțiți calitatea pardoselii noastre laminate la
fiecare pas.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Argumente bine
întemeiate!
Investiție pe
termen lung &
produs trainic

EPL116

Pardoseala Laminate
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Producem pardoseală laminată
rezistentă și robustă, astfel încât
să vă bucurați de ea o perioadă
îndelungată. Este rezistentă
la uzură și are un aspect
plăcut după mulți ani datorită
suprafeței rezistente la lumină.

Ușor de întreținut
& antibacteriană
Pardoseala noastră laminată
nu este numai ușor de
curățat, ci are și proprietăți
antibacteriene. Acest fapt
se datorează suprafeței
impregnate cu rășini
melaminice, care resping
bacteriile. Produsul este, de
asemenea, antistatic, reducând
descărcările electrostatice.

EPL116

Aplicabilitate
universală

EPL154

Inspirați-vă:
egger.com/laminate-flooring
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Datorită varietății mari de
decoruri și formate, pardoseala
noastră laminată se potrivește
în aproape oriceîncăpere și
poate fi montată fără probleme
pe sisteme de încălzire sub
pardoseală. Pardoseala laminată
impermeabilă Aqua+ este ideală
și pentru medii umede.

Totul
vorbește în
favoarea
laminatului.
Producerea eficientă a resurselor
și reducerea impactului asupra
mediului: Lemnul pentru
pardoseala laminată provine din
păduri sustenabile. O contribuție
valoroasă la abordarea ecologică
a naturii și la un climat interior
sănătos.

Pardoseala Laminate
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Stejar alb Olchon
EPL141

Colecția EGGER de produse decorative:
F186 ST9 Beton Chicago gri deschis

Stejar Soria natur
EPL179

Pardoseală Laminate Aqua+
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Este
doar
apă.
Luați-vă adio de la gresia rece: Alegeți
pardoselile produse sustenabil și ușor de
montat. Pardoseala noastră laminată cu
tehnologia Aqua+ ține apa la distanță. Datorită
plăcii suport impermeabile Aqua+ , pardoseala
este perfectă pentru baie, bucătărie, holuri
și desigur pentru medii comerciale curățate
frecvent. Pardoseala noastră laminată
Aqua+este ușor de curățat, chiar și cu
aspiratoare cu abur.

Marmură Levanto deschis
EPL005

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pardoseală Laminate Aqua+
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Marmură Berdal
EPL169

Fabricată pentru
o viață lungă.
Stejar Bayford deschis
EPL200

40
Pardoseala Laminate

Aspectul de lemn masiv și de parchet reprezintă
o tendință populară. Pure solids este o tendință
care combină calitatea înaltă și designul natural cu
proprietățile valoroase ale pardoselilor laminate.
Mai multe informații:
egger.com/flooring-trends

Am procesat componentele individuale ale pardoselii noastre laminate în plăci de pardoseală durabilă, astfel încât
aceasta să își țină promisiunile pentru o perioadă îndelungată.

Mai multă transparență:
egger.com/ecofacts

– 6.01 kg CO₂/m²

1

Suprafață robustă, foarte
rezistentă la zgârieturi

2

Imagine decor

3

Barieră HDF contra vaporilor +
placă suport din fibre naturale de
lemn (opțional cu placă suport
Aqua+)

4

Hârtie de balans

86 % materiale din
resurse regenerabile

54 % produse secundare
din industria de cherestea

Alegerea potrivită pentru orice gust.
Ce alegere! Cu o varietate de decoruri, pardoselile noastre laminate oferă aspectul potrivit pentru orice stil de amenajări
interioare. Decorurile care sunt disponibile și sub formă de pardoseală Laminate Aqua+ pot fi recunoscute prin simbolul
corespunzător.
Puteți regăsi toate decorurile disponibile pe egger.com/laminate-decors

B
EPL126
Piatră Santino deschis

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Marmură Berdal

B
EPL005
Marmură Levanto deschis

EPL034
Stejar Cortina alb

B
EPL172
Pin Inverey vintage

EPL199
Stejar Bayford alb

EPL028
Pin Inverey alb

EPL188
Stejar Asgil vintage

EPL168
Chromix alb

EPL153
Stejar alb Asgil

EPL141
Stejar alb Olchon

EPL177
Stejar Soria alb

EPL085
Stejar Village alb

EPL108
Castan alb Girona

EPL123
Stejar Waltham alb

EPL064
Stejar Abergele natur

EPL038
Stejar Chalky

EPL026
Stejar Western deschis

B

B
EPL045
Stejar Newbury alb

B
EPL033
Stejar Verdon alb

EPL143
Stejar alb Cesena

B
EPL137
Stejar alb Elton

EPL095
Stejar Brooklyn alb

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Pardoseala Laminate

EPL093
Stejar polar

B
EPL011
Stejar Rillington deschis

EPL183
Stejar Sherman deschis

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Stejar Corton alb

EPL189
Stejar Melba bej

EPL107
Stejar Hamilton creme

EPL197
Stejar Galway bej

EPL092
Stejar Zermatt bej nisip

EPL154
Stejar deschis Asgil

B
EPL080
Stejar Nord deschis

B
EPL138
Stejar gri Murom

Pardoseala Laminate
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EPL178
Stejar Soria gri deschis

B
EPL142
Stejar Olchon bej nisip

B
EPL068
Stejar Abergele închis

B
EPL119
Stejar Raydon alb

EPL046
Stejar Newbury deschis

B
EPL015
Stejar Valley afumat

B
EPL204
Stejar Sherman maro deschis

EPL058
Stejar Clifton natur

EPL074
Stejar Dunnington deschis

B
EPL200
Stejar Bayford deschis

EPL035
Stejar Bardolino

EPL201
Stejar Arcani nisip

EPL179
Stejar Soria natur

EPL102
Stejar Amiens deschis

EPL036
Stejar Bardolino gri

EPL150
Stejar gri Cesena

EPL198
Stejar Predaia natur

EPL173
Ulm Lona natur

B
EPL207
Terrazzo Triestino gri

B
EPL103
Stejar Hamilton

EPL166
Beton Chicago gri deschis

B
EPL205
Stejar Sherman gri deschis

EPL196
Stejar Galway natur

EPL159
Stejar Valley natur

EPL190
Stejar Melba natur

EPL018
Stejar La mancha

EPL012
Stejar Rillington închis

EPL134
Stejar Ilmen

EPL182
Stejar sălbatic natur

EPL208
Stejar Nord natur

EPL089
Stejar Grove

EPL115
Stejar Starwell natur

EPL139
Stejar Murom

EPL116
Stejar Bayford natur

EPL037
Stejar Trilogy cappuccino

EPL031
Pin Inverey închis

EPL105
Stejar Shannon miere

B
EPL096
Stejar Grayson natur

B

B
EPL194
Stejar Maribor natur

EPL122
Stejar Waltham natur

EPL156
Stejar miere Asgil

EPL131
Stejar Punata

EPL184
Stejar Sherman maro cognac

B
EPL144
Stejar miere Olchon

B
EPL065
Nuc Langley deschis

EPL202
Stejar Arcani gri bej

EPL019
Stejar Parquet închis

EPL180
Stejar Soria gri

EPL081
Stejar Nord maro

EPL192
Stejar Santa Fe Vintage

EPL191
Stejar Melba maro

EPL109
Nuc Mansonia

B
EPL118
Stejar Bayford gri

EPL090
Salcâm colorat

EPL047
Stejar Newbury închis

B
EPL146
Stejar afumat Olchon

EPL140
Stejar Narva

EPL167
Sparkle gri

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Pardoseala Laminate

EPL185
Stejar Sherman gri

EPL073
Stejar Whiston închis

EPL013
Stejar Ripon închis

EPL016
Stejar Valley mocca

EPL076
Stejar Brynford gri

EPL193
Stejar Santa Fe gri

EPL043
Stejar Hunton deschis

EPL176
Attic Wood

EPL147
Stejar închis Olchon

EPL195
Stejar Maribor gri

EPL104
Stejar Hamilton închis

B

B

B

EPL075
Stejar Dunnington închis

EPL066
Nuc Langley roșu

EPL174
Agira Wood maro

EPL067
Nuc Langley închis

EPL175
Nuc Bedollo închis

EPL100
Stejar Nord cognac

EPL091
Nuc La Paz

EPL078
Stejar Brynford maro

EPL050
Stejar Corton negru

EPL186
Stejar Sherman antracit

EPL110
Salcâm Moor

EPL117
Stejar Bayford tabac

EPL044
Stejar Hunton închis

EPL136
Stejar Lasken

EPL187
Stejar Cardiff maro

Pardoseală Laminate
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B
EPL042
Stejar Halford negru

B
EPL171
Graphitwood

B
EPL127
Piatră Santino închis

Puteți regăsi toate decorurile disponibile pe
egger.com/laminate-decors

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

O combinație bună!

Colecția EGGER de produse decorative:
F186 ST9 Beton Chicago gri deschis

Spații deschise și tranziții fluide: Atunci
când delimitările dintre spațiul de locuit și
cel de muncă se estompează, este nevoie de
varietate, chiar și în cadrul aceleiași încăperi.
Combinația dintre decorurile și pardoselile
contrastante, dar armonioase creează claritate,
structură și design atrăgător.
Combinați pardoselile Comfort, Design și
laminate și bucurați-vă de armonia perfectă de
design a decorurilor asortate.

Nuc Bedollo mediu
EPD036

Nuc Bedollo deschis
EPC030

Stejar Berdal creativ
EPD035

Stejar Berdal natur
EPD034

Mai multe informații:
egger.com/flooring-trends

Pardoseală Laminate
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Arată ca lemnul.
Se simte ca lemnul.

Suprafețe

46
Stejar Valley natur
EPL159

Deepskin – structură plină de
caracter cu efect de profunzime

Reprodus cu precizie cu un
efect incredibil de autentic.
Suprafețele noastre
realizate cu tehnologia cu
pori sincronizați conferă
viață decorurilor prin
asortarea nodurilor, fisurilor
și texturilor la structuri.

Mineral – Caracter neregulat, brut

Natural Pore – Fibră lemnoasă
autentică fidelă decorului

Omnipore – Pori de lemn elegant
natural

Smoothtouch – Suprafață naturală și
catifelată

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Pentru design cu formă.
Cu pardoseala cu un decor armonios și tonurile de culoare selectate puteți crea atmosfera
dorită în orice încăpere. În plus, textura și structura decorului calmează sau animă
aspectul încăperii. Puteți merge chiar mai departe, prin alegerea formatului potrivit al
plăcii de pardoseală. Încăperile spațioase sunt puse în evidență de plăci de pardoseală
late, în timp ce încăperile mici par mai mari cu plăci de pardoseală scurte, înguste.

Large
Creează efectul de spațiu și pune în valoare
decorurile rustice.

246 × 2050 mm

135 × 1292 mm
Medium

327 × 1292 mm
Kingsize

5

Long

246 × 1292 mm
Large

4

Pardoseala
Laminate
4

Long
Ideal pentru amenajări interioare la scară mare și
încăperiÎn de tip open-space, îÎn plus, încăperile
lungi, înguste par mai spațioase.

5

Medium
Soluția perfectă pentru încăperi mici sau pentru
un aspect de parchet autentic.

Kingsize
Decorurile își dezvăluie întreaga frumusețe în
încăperi mari. Cu aspect de lemn sau de dale Kingsize impresionează.

Mai multe informații:
egger.com/formats

Stejar Valley natur
EPL159
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Formate de plăci de pardoseală

2

3

193 × 1292 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

Classic
Datorită proporțiilor echilibrate este adecvat
pentru orice încăpere.

2

Classic

246 × 1292 mm

1

Pardoseala
Comfort

1

3

3

Large

2

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

Pardoseala
Design GreenTec

1

Classic

193 × 1292 mm

2

Classic

1

Stejar Rillington deschis
EPL011

Accesorii
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Armonizat
de la început la sfârșit.
La montarea unei pardoseli, cel mai important lucru
este, bineînțeles, pardoseala în sine. Totuși, cel mai bun
rezultat este obținut cu accesoriile potrivite. Produsele
noastre sunt armonizate perfect. Bucuria calității începe
imediat după montarea pardoselii EGGER, dar asta nu este

tot. Nu am creat doar o pardoseală durabilă și rezistentă,
ci oferim și produse de întreținere de calitate. Astfel,
pardoseala dvs. va străluci ca nouă, chiar și la câțiva ani
după montare.

1
Toate începuturile
sunt ușoare.
Substraturile suport asortate de
la EGGER garantează rezistența
ideală la presiune, dar și o bună
izolare fonică a sunetului de
impact și reducerea zgomotului.
Acestea pot fi folosite și în
combinație cu sistem de
încălzire sub pardoseală și
sunt potrivite pentru încăperi
predispuse umezelii.

49

2

Accesorii

Un cadru
plăcut.
Plintele noastre asortate sau
albe și profilurile asortate
ale pardoselii completează
imaginea de ansamblu. Puteți
astfel combina un aspect
atractiv cu cel mai înalt grad de
funcționalitate și rezistență.

3
Bine întreținută.
Aveți întotdeauna produsul
potrivit la îndemână cu
produsele de întreținere EGGER.

Mai multe informații:
egger.com/flooring-accessories

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Ușor de
montat.
Ușor de utilizat: Datorită sistemului
de montare CLIC it!, toate
pardoselile noastre se montează
sigur, rapid și ușor în orice încăpere.
Gradul ridicat de etanșeitate și
potrivirea optimă oferă protecție
suplimentară împotriva umezelii.
Mai multe informații:
egger.com/clicit

Sistem de montare | CLIC it!
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Bine de știut: Colecția de pardoseli
EGGER PRO 2021+ este disponibilă
exclusiv la distribuitori și instalatori,
care vă oferă și consultanță cu
plăcere. Cu kitul de instalare a
pardoselii, nu faceți compromisuri
la montaj. Beneficiați de avantajele
service-ului și ale garanției și de
recomandarea unui specialist care
are soluția potrivită pentru spații
delicate, precum contururi de
țevi pentru sisteme de încălzire,
pardoseli neuniforme sau treceri
către toalete sau alte tipuri de
pardoseli.
Găsiți comercianți și instalatori
specializați pe:
egger.com/flooring-distributors

Stejar miere Olchon
EPL144

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

Cel mai bun loc pentru recomandări,
tendințe și inspirație pentru noua
dvs. pardoseală EGGER: Pe egger.
com/flooring veți regăsi toate
informațiile despre pardoselile și
decorurile noastre, teme de amenajări
interioare care inspiră, dar și
furnizori și instalatori din apropierea
dumneavoastră.

Nuc Bedollo închis
EPL175

Verificați rapid
ce vi se
potrivește.
Floor Visualizer vă va ajuta să vizualizați modul
în care decorul vă poate transforma încăperea.
Încărcați pur și simplu o fotografie, selectați
decorul și transformați-vă încăperea:
egger.com/myfloor
Vă place decorul? Comandați o mostră și cereți
sfatul furnizorului specializat.

Stejar Sereda
EPD003

Stejar Almington bej
EPD040

51
Inspirație

Aici puteți
găsi și mai
multe idei
vibrante.
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri. Vă recomandăm consultarea unei mostre originale pentru selecția decorului. Din
cauza variațiilor înregistrate în procesul de tipărire, culorile pot diferi ușor față de produsul original.

Experții noștri vă vor ajuta cu plăcere!

EGGER România SRL

Str. Austriei, nr. 2

RO-725400, Rădăuți

jud. Suceava, România

t +40 372 4 - 38000

www.egger.com

GmbH & Co. KG

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Am Haffeld 1

23970 Wismar

t +49 3841 301-0

Germania

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

