Lakované desky
PerfectSense® Feelwood
Nabídka plná smyslů

Lakované desky
®
PerfectSense Feelwood
Vyžadují vaši zákazníci přirozenost a vzhled skutečného dřeva, ale
přesto se nechtějí obejít bez výhod matně lakovaného povrchu?
To jsou přesně důvody, proč budete potěšeni našimi novými
lakovanými deskami PerfectSense Feelwood. Spojují vlastnosti
našich nejkvalitnějších produktů: Matný, sametově teplý povrch
PerfectSense Matt s ochranou proti otiskům prstů a povrchovými
strukturami Feelwood, které jsou synchronně přizpůsobeny
příslušnému obrazu dekoru.
Matná povrchová úprava umožňuje použití desek PerfectSense Feelwood
pro všechny vertikální aplikace. Nový produkt s matnou povrchovou
strukturou boduje v kuchyni nebo koupelně, kde musí nábytek a vnitřní
vybavení odolávat vlhkosti a teplu.
 Další informace najdete na
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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„

Naše novinka odráží trend matných, olejovaných
povrchů z pravého dřeva. Vykazuje přirozenost,

“

jaká dosud nebyla na udržitelné nosné desce na
bázi dřeva dosažena.

Klaus Monhoff Head of Decor and Design Management EGGER Group

Jedinečná produktová inovace
Touto novinkou posouvá EGGER přirozený vzhled a dojem výrobků na
bázi dřeva na zcela novou úroveň. Toto úsilí přineslo již dvě ocenění:
Lakované desky PerfectSense Feelwood získaly ocenění Red Dot Award:
Product Design 2021, a rovněž byly vyhlášeny „vítězným produktem“
v rámci German Innovation Awards 2021.

Zde najdete video

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Prozkoumejte
nabídku plnou smyslů
Nabídka je tvořena šesti exkluzivními trendovými dekory se sladěnými hranami.

H1760 TM28
Kaštan ušlechtilý šedý

»
Elegance dekoru H1760 TM28 Kaštan
ušlechtilý šedý je zvláště dobře zvýrazněna
použitím perleťových pigmentů
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Všechny zobrazované a uvedené
dekory jsou reprodukce.

H3180 TM37
Dub Halifax hnědý

»
Charakteristické praskliny dodávají dekoru
H3180 TM37 Dub Halifax hnědý rozeznatelnou,
nápadnou přirozenost.

»

H1186 TM37
Dub Garonne tmavě hnědý

Černé póry a praskliny dávají dekoru
H1186 TM37 Dub Garonne tmavě hnědý
jeho nezaměnitelný charakter.

 Objednejte si vzorky na
www.egger.com/perfectsense-feelwood-vzorky
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 Objednejte si vzorky na www.egger.com/perfectsense-feelwood-vzorky

Charakteristické plaňkování a diskrétní části
bělového dřeva dekoru H3311 TM28 Dub
Cuneo bělený dodávají každé místnosti auru
skandinávské přirozenosti.

»

Praskliny, žilkování a vzhled
dřevěných prken charakterizují dekor
H3149 TM37 Dub Riffian kouřový.
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H3149 TM37
Dub Riffian kouřový

»

»

H3311 TM28
Dub Cuneo bělený

Dekor U999 TM28 Černá v autenticky
vyhlížející povrchové struktuře masivního
dřeva nejenže vytváří elegantní akcenty,
ale také přitahuje pozornost.

U999 TM28
Černá

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Vlastnosti výrobku
v přehledu
→ Doplnění k EGGER kolekci dekorativních materiálů
→ 6 nových dekorů, dostupné výhradně jako lakované
desky PerfectSense Feelwood
→ Standardní formát 2 800 × 2 070 mm
→ Standardní tloušťka 18 mm

 Další informace najdete na
www.egger.com/perfectsense-feelwood-produkt

VAŠE VÝHODY
Hmatový a vizuální dojem
 Sametově matný lak v kombinaci se synchronně
přizpůsobenými povrchovými strukturami Feelwood
 Velmi nízká úroveň lesku
 Přirozenější barevná hra s větším kontrastem
a hloubkou
 Ještě blíže skutečnému dřevu

Ochrana proti otiskům prstů
 Prakticky žádné zbytky otisků prstů
 Menší námaha při čištění
 Výhodné zejména u tmavých dekorů
Dostupné povrchové struktury
 TM28 Feelwood Nature Matt
 TM37 Feelwood Rift Matt

Vlastnosti povrchu
 Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu
s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)
 Odolné proti běžným skvrnám
 Odolné při použití běžných čisticích prostředků
 Odolné proti teplu a vlhkosti
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Skladba výrobku

Ochranná fólie
UV horní lak
Primer
Impregnovaný dekorační papír
Nosný papír
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Nosný papír
Impregnovaný dekorační papír

Více transparentnosti:
89 % materiál z obnovitelných zdrojů
11 % materiál z fosilních zdrojů

68 % dřevo z regionálních zdrojů

29 % recyklovaný materiál
42 % vedlejší produkty z pilařské výroby
29 % čerstvé zdroje

100 % dřevo s ověřeným legálním původem,
z toho 61 % certifikované dřevo

Více informací najdete na www.egger.com/ecofacts

Dokonale sladěné
Pro všechny naše dekory PerfectSense Feelwood
jsou skladem hrany ABS 23 × 1 mm, které jsou
dokonale sladěné dekorem, povrchovou strukturou
a stupněm lesku.
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Nadčasový vzhled místnosti umocňuje autentičnost dekoru
H3311 TM28 Dub Cuneo bělený. Matný a vysoce lesklý dekor
U961 PM/PG Grafitově šedá přináší zajímavé kontrasty.
Podlaha v dekoru EPC015 Dub Waldeck světlý dokonale
dotváří celý obraz ve světlém přírodním tónu.

H3311 TM28

U961 PM

F121 ST87
U705 ST9

H1760 TM28

EPL166

Koupelny zůstávají světlé, ale ne nutně bílé. Matný vzhled dekoru H1760 TM28 Kaštan ušlechtilý
šedý dokonale ladí se zde použitým šedým umyvadlem. Jeho perleťový efekt dodává honosnost.
Korpus v barvě U705 ST9 Angorská šedá má neutrální vzhled, kompaktní deska pod umyvadlem
je v tmavé barvě F121 ST87 Metal Rock antracitový. Podlaha EPL166 Beton Chicago světle šedý
podporuje světlý vzhled místnosti.
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

U961 PG

U961 PM

EPC015

Souhra vysoce kvalitního obytného
prostoru s rustikálním vzhledem
prken dekoru H3149 TM37 Dub Riffian
kouřový by se dala popsat jako „Přírodní
luxus“. Jeho přirozený odstín umožňuje
kombinace se zeleně orientovanými
uni barvami, jako je U717 ST9 Dakarská
šedá. U999 PM Černá dodává pocit
modernosti a vysoké kvality. Podlaha
v dekoru EPL127 Kámen Santino tmavý
navazuje na trend tmavého, elegantního
vzhledu.

H3149 TM37

U717 ST9

U999 PM
EPL127
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U999 TM28

H1714 ST19

U999 PM

U999 TM28

EPL175

Pokud jde o užívání si volného času a odpočinku, je potřeba
minimalistická optika a vyvážené kontrasty. Dekor U999 TM28
Černá poskytuje velmi překvapivý efekt. Při pohledu z dálky
povrch vypadá jako uni barva. Teprve při bližším prozkoumání
se ukáže rafinovaný dřevěný vzhled, který vytváří dokonalou
souhru přírody a elegance – a navíc s praktickou vlastností
ochrany proti otiskům prstů. Celý prostor vypadá díky lakovaným
deskám PerfectSense Premium Matt a Premium Gloss v dekoru
U999 Černá velmi luxusně. Jediným kontrastem k tomu je dekor
H1714 ST19 Ořech Lincoln, který se svou teplou přírodní barvou
poskytuje dokonalé spojení přírody a moderny, stejně jako
použitá podlaha v dekoru EPL175 Ořech Bedollo tmavý.
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Kombinace v této místnosti ukazuje přirozené kontrasty. Dekor H1186 TM37 Dub Garonne tmavě
hnědý získává mimořádně dobrou hloubku díky matnému lakovanému povrchu. Výsledkem je
u tmavých dřevin nedosažitelná přirozenost, se světlým základem a tmavou prostupující kresbou.
Tento dekor funguje mimořádně dobře s F416 ST10 Juta béžová a cenným kontrastem v podobě
dekoru U399 ST9 Granátově červená. A konečně přírodně zbarvená podlaha v dekoru EPD034
Dub Berdal přírodní zajišťuje harmonický celkový vzhled.

H1186 TM37

F416 ST10

U399 ST9

EPD034

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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F206 PT

EPL127
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H3180 TM37

Současné kuchyně jsou navrženy tak, aby byly
prostorné. Tvoří centrální bod setkávání v každé
domácnosti, který pak propojuje další místnosti,
jako je jídelna, obývací pokoj a pracovna. Kvůli této
velkorysosti se stále častěji používají tmavé barvy,
které jsou blízké italskému designu.
Použit je zde dekor H3180 TM37 Dub Halifax hnědý.
Matný povrch zvýrazňuje černé praskliny a suky v
jejich plném barevném efektu. Skvěle se kombinuje
s dekorem U999 PM Černá. Emoci v této kuchyni
vytváří mimo jiné matná pracovní deska v provedení
F206 PT Pietra Grigia černá. Vyzařuje tolik elegance,
že jedinou volbou může být tmavá podlaha v dekoru
EPL127 Kámen Santino tmavý.

U999 PM

	Další podrobnosti týkající se všech lakovaných
desek PerfectSense jsou k dispozici na
www.egger.com/perfectsense

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

15

www.egger.com
EGGER CZ s.r.o.

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

Čechova 498

GmbH & Co. KG

CZ-500 02 Hradec Králové

Im Kissen 19

t +43 50 600 - 0

DE-59929 Brilon

info-cz@egger.com

t +49 2961 770 - 0
info-bri@egger.com
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy skutečného produktu lišit.
Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku. Ilustrace dekorů v měřítku 1:2. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

