
Bezpečné v každé situaci

Antibakteriální vlastnosti povrchu
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24 hod.

Na hygienicky uzavřených površích našich laminovaných desek Eurodekor, lakovaných desek PerfectSense, 
laminátů a kompaktních desek se během 24 hodin množství bakterií a choroboplodných zárodků 
prokazatelně sníží až o 99,9 %. Tato vlastnost brání také jejich šíření. Výše uvedené výrobky jsou zejména 
vhodné všude tam, kde je třeba dodržovat specifické hygienické požadavky.

Věděli jste, že …
…  výrobky firmy EGGER mají povrch 

s antibakteriálními vlastnostmi?

choroboplodných zárodků a bakterií 
se sníží během 24 hodin.99,9 %
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Věděli jste, že …

Pro vaši bezpečnost:  
Prokazatelně testováno

Rozhodující pro stanovení antibakteriální 
aktivity je tzv. redukční hodnota: Kolik 
choroboplodných zárodků se stále vyskytuje 
po 24 hodinách ve srovnání se zahájením testu?

V provedených zkouškách dosáhly 
naše výrobky účinnosti „vysokého“ 
antibakteriálního efektu A ≥   3.

Účinnost antibakteriálních 
vlastností

Hodnota antibakteriálního 
efektu A [log10KBE]

žádný A < 2

významný 2 ≤ A < 3

vysoký A ≥ 3

 Všechny certifikáty najdete ke stažení na webové stránce www.egger.com/antibakterialni-vlastnosti

Naše produkty vyráběné bez antibakteriálních přísad 
jsou testovány podle mezinárodně uznávaných 
zkušebních metod (ISO 22196 = JIS Z 2801) za účelem 
vyhodnocení antibakteriální aktivity. Kromě toho jsou 
naše výrobky certifikovány nezávislým, externím 
zkušebním institutem Hohenstein.

Příklad: 
Certifikát pro 

Eurodekor
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Certifikovaný antibakteriální povrch je nezávislý na dekoru, povrchové struktuře a nosné desce.  
Díky našim sladěným dekorům můžete použít jeden dekor pro různé aplikace – dokonce i v oblastech 
s vysokými hygienickými požadavky. Portfolio našich výrobků pro výrobu nábytku a interiérový design 
s antibakteriálními vlastnostmi povrchu doplňuje náš sortiment podlah.

Vzhledem k různým možnostem nosných desek mohou být pro aplikace se specifickými požadavky 
použity také produkty zpomalující hoření (Flammex) nebo s nízkou bobtnavostí (Hydro). 

  Pro více informací o našich produktových službách, dostupnosti a minimálním množství  
navštivte prosím: www.egger.com 

Design v souladu s bezpečností

Lamináty
 � Lamináty
 � Lamináty XL
 � Lamináty ve dveřním formátu 
 � Lamináty s barevným jádrem
 � Lamináty Flammex
 � Lamináty PerfectSense Topmatt/

Premium Gloss/s barevným jádrem

Lakované desky  
PerfectSense
 � PerfectSense Premium Gloss
 � PerfectSense Premium Matt
 � PerfectSense Feelwood

Kompaktní desky Podlahy
 � Podlahy EGGER Laminát
 � Podlahy EGGER Laminát Aqua+

 � Podlahy EGGER Design GreenTec
 � Podlahy EGGER Comfort

Pracovní desky
 � Kompaktní pracovní desky
 � Pracovní desky Feelwood s rovnou 

hranou
 � Postformingové pracovní desky

Laminované desky
 � Eurodekor laminované 

dřevotřískové a MDF desky
 � Eurolight dekor
 � Eurodekor Flammex



5

Design v souladu s bezpečností
Pro určité skupiny osob, jako jsou starší či nemocní lidé a malé děti, představují bakterie významné 
riziko. Nemocnice, domovy pro seniory, školy a vysoce frekventované veřejné budovy, například nádraží, 
zastávky veřejných dopravních prostředků, bazény nebo fitness studia, jsou potenciálně rizikovými 
oblastmi. K citlivým prostorům patří však také vlastní kuchyň, koupelna a toaleta.

Bezpečné v každé situaci

© foto Filip Györe

V kontaktu  
s mnoha lidmi

Tam, kde se setkává mnoho lidí, je hygiena zvlášť 
důležitá. Kromě restaurací a hotelů sem patří 
školy, nákupní centra a letiště. Díky naší široké 
nabídce produktů a dekorů nemají architekti žádná 
omezení z hlediska designu, a to ani u projektů, 
kde jsou vyžadovány povrchy s antibakteriálními 
vlastnostmi.

Hygiena v domácnosti
V soukromém sektoru je hygiena v kuchyni zvlášť 
důležitá. Naše výrobky používané pro pracovní desky, 
čelní plochy a kuchyňský nábytek mají antibakteriální 
vlastnosti povrchu. Ty jsou důležité nejen pro kuchyně, 
ale i prostory koupelen a toalet.
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V hygienicky citlivých veřejných prostorách, jako 
jsou šatny nebo sanitární zařízení, je čistota bez 
choroboplodných zárodků mimořádně důležitým 
tématem. Odolné materiály, které lze snadno čistit, 
jako jsou kompaktní desky nebo lamináty, jsou 
oblíbené rovněž díky široké škále designových 
možností (např. zaoblené prvky, výřezy, 
u kompaktních desek bez nutnosti hranění).

Zaměřeno na hygienu

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

V oblasti zdravotnictví jsou povrchy s antibakteriálními 
vlastnostmi zvlášť důležité. Hygiena je velmi 
důležitá již v oblasti příjmu pacientů, v čekárnách, 
společenských prostorách, ošetřovnách a pokojích pro 
nemocné. Pokud je vyžadována bezpečnost a design, 
jsou testované a certifikované výrobky EGGER přesně 
tou správnou volbou.

Redukce rizikových zón
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Běžné znečištění lze snadno odstranit. 
Upozorňujeme, že antibakteriální vlastnosti 
nenahrazují čištění ani dezinfekci. Bez 
pravidelného čištění prováděného podle předpisů 
mohou nečistoty a možné biofilmy antibakteriální 
vlastnosti značně potlačit.

  Další podrobnosti naleznete v pokynech 
pro péči a čištění na našich stránkách:  
www.egger.com/dekorativni-produkty.

Dřevo je pro nás surovina a současně recyklovatelný materiál. Vyrábíme širokou škálu produktů pro 
nábytek a interiérový design z přírodních obnovitelných zdrojů. Chováme se udržitelně vůči životnímu 
prostředí, šetříme zdroje a chráníme klima, čímž přispíváme k udržitelnému rozvoji a potvrzujeme 
současně i náš závazek: More from wood.

Materiály na bázi dřeva přispívají k ochraně klimatu, nyní si o tom můžete udělat lepší představu. 
U vybraných produktů totiž zveřejňujeme informace o vlivu na životní prostředí prostřednictvím ukazatelů 
udržitelnosti www.egger.com/dekorativni-produkty.

Srozumitelným způsobem komunikujeme indikátory pro uhlíkovou 
stopu (CO₂), příspěvek k biohospodářství a cirkulární ekonomice na 
www.egger.com/ecofacts. Díky nim jsou environmentální vlastnosti 
našich produktů transparentní a snadno pochopitelné.

Doporučení pro čištění

Dekorační papír impregnovaný 
melaminovou pryskyřicí

Eurospan dřevotřísková  
deska

Dekorační papír impregnovaný 
melaminovou pryskyřicí

Více dřeva znamená větší 
transparentnost

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % dřevo z regionálních zdrojů

100 % dřevo s ověřeným legálním 
původem
61 % certifi kované dřevo

87 % materiál z obnovitelných 
zdrojů
13 % materiál z fosilních zdrojů

23 % recyklovaný materiál
42 % zbytky z pilařské výroby 
a předspotřebitelské recyklované 
dřevo
35 % čerstvé zdroje

Více transparentnosti:

www.egger.com/ecofacts



www.egger.com

Egger CZ s.r.o.

Čechova 498

CZ-500 02 Hradec Králové

Rakousko

t +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com
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