Egger vloeraccessoires
Een makkelijke installatie,
van begin tot eind

EGGER-vloeraccessoires
Voor de beste resultaten bij het leggen van een EGGER-vloer adviseren wij onze passende EGGER-vloeraccessoires.
Met de juiste accessoires bespaart u tijd tijdens de installatie en blijven de vloerdelen hun hele levensduur in goede staat.

1 Alle begin is eenvoudig.
Door de juiste ondervloer te gebruiken voor uw vloer
bent u verzekerd van lang plezier door de ideale
drukstabiliteit en een aanzienlijke vermindering van
impact- en loopgeluid.
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

2 Een mooi kader.
Met ons brede assortiment aan EGGER-plinten
en -vloerprofielen kunt u nette afwerkingen en
naadloze overgangen realiseren.

Vind uw favoriet.
Vind de juiste accessoires voor uw vloerproject.
Bezoek nu onze website.

3 Goed onderhouden.
We bieden ook vloerreinigers en producten die
helpen bij het repareren van vloeren in geval van
schade.

Meer informatie:
		 egger.com/vloeraccessoires

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Eenvoudige installatie

EGGER-ondervloeren
zorgen voor een stabiele vloer.

Wanneer u EGGER vloeren zwevend legt, is de keuze van de juiste ondervloer essentieel voor een perfect uitzicht en het beste
resultaat. De specialisten van EGGER hebben een collectie ondervloeren van hoge kwaliteit geselecteerd die gemakkelijk te
leggen zijn, een uitstekende akoestische isolatie bieden en voordelen op lange termijn garanderen.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Deze ondervloer is ontworpen om
impact- en loopgeluid in de kamer
te verminderen. Ook geschikt voor
vloerverwarming. Gebruik EGGER Alu
Flex als dampbarrière voor installatie
op minerale basisvloeren.

De ideale ondervloer om impact- en
loopgeluid in de kamer te verminderen.
De vloer heeft een geïntegreerde
dampbarrière die een snelle installatie
garandeert. De ondervloer is geschikt
voor minerale basisvloeren en kan bijv.
ook worden gelegd op vloerverwarming.

De ondervloer werkt als zowel een
isolerende onderlegvloer als een
dampbarrière voor de vloer. De
ondervloer is geschikt voor minerale
basisvloeren en kan bijv. ook worden
gelegd op vloerverwarming. Het is
ideaal voor gebieden met veel beloop
vooral voor commerciële toepassingen.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % natuurlijk, herbruikbaar
en recyclebaar. Dankzij zijn
druksterkte beschermt het de vloer
tegen zware belastingen. Door zijn
lage thermische weerstand is de
vloer geschikt in combinatie met
vloerverwarmingssystemen.

Deze ondervloer vormt een
hoogwaardige dampbarrière die de
vloer beschermt tegen opstijgend
restvocht uit aangrenzende
componenten. Deze dampbarrière is
heel belangrijk als u een EGGER-vloer
plaatst op een zandcementvloer.
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Product

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Laminaatvloeren

Laminaatvloeren

Laminaatvloeren

Laminaatvloeren

Laminaat,
Comfort,
Design GreenTec

hout/mineraal

mineraal

mineraal

hout/mineraal

mineraal

15

15

10

10

26

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

2

2

1,5

2

0,2

Beloop

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Akoestiek

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

-

✓

✓

-

✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Druksterkte CS
[kPa]

110

110

400

470

-

Verbetering van
bescherming van
het loopgeluid
ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Verbetering van
de absorptie
van kamergeluid
RWS [%]

27

27

38

-

-

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

-

100

150

-

100

Vloercategorieën
Basisvloer
Oppervlakte [m²]
Afmetingen [m]
Dikte [mm]

Dampbarrière
Ondervloerverwarming

Geschikt voor
warmwater
ondervloerverwarming
R [m² K/W]
Bescherming tegen
vochtigheid SD [m]

Al onze Silenzio-ondervloeren voldoen aan de hogere eisen van EPLF en MMFA WOOD

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Professionele installatietools
Installatieset
De EGGER-installatieset is geschikt voor
alle EGGER-vloeren met het EGGER CLIC it!vergrendelingssysteem. Het helpt bij het snel
en correct leggen van uw vloer.
De set bestaat uit afstandswiggen, een koevoet
en het EGGER-stootblok van 100 % massief
beukenhout.

Alu-tape
De zelfklevende alu-afdichtingstape van EGGER
verbindt twee naden van de EGGER-ondervloeren.
Zorg ervoor dat er geen opkomend vocht uit de
basisvloer uw vloer beschadigt.

CLIC Sealer
De waterdichte EGGER CLIC Sealer beschermt
uw vloer tegen vocht. Deze vloerdichting is de
ideale oplossing voor commerciële ingangen en
natte zones. Met één tube kunt u ongeveer 10 m²
vloerruimte dichten.
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Makkelijk
te installeren.
Eenvoudig in gebruik: met het
CLIC it!-installatiesysteem kunnen
al onze vloeren veilig, snel en
gemakkelijk in elke kamer worden
gelegd. Het profiel van onze
vloerdelen is ontworpen voor een
optimale pasvorm en biedt tevens
extra bescherming tegen het
binnendringen van vocht.

		

egger.com/clicit

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Eenvoudige afwerking

EGGER-plinten en -vloerprofielen
voor een nette afwerking.
We hebben een reeks plinten die bij onze vloerdecors past,
evenals klassieke witte plinten in verschillende hoogtes en
vormen.
Vloerprofielen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren om
een g
 ecoördineerde look te creëren en tegelijkertijd maximale
functionaliteit en duurzaamheid te bieden.

Decorplinten van 60 / 80 mm
Plinten in hetzelfde decor als de vloer zorgen voor een mooie
rand en een nette afwerking. De robuuste plinten zijn gemaakt
van een MDF-kern en een waterafstotende decorfolie.

Afmetingen:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
Verkrijgbaar in verschillende decors en wit

Clip Star

Hoeken en verbindingen

De decorplinten van 60 mm kunnen eenvoudig en snel worden
gemonteerd met EGGER Clipstar-bevestigingsclips.

Bijpassende hoek- en verbindingselementen voor decorplinten
van 60 mm zorgen voor een perfecte look voor hoeken op
plinten.
Verkrijgbaar in verschillende decors
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Hamburgerplinten van 100 / 70 mm
De gebogen witte plinten met een basishoogte van 100 mm of 70 mm laten een
sterke indruk na, wat resulteert in een perfecte rand met een aantrekkelijk uitzicht.
De robuuste plinten bestaan uit een MDF-kern en een waterafstotende witte folie die
ook overschilderbaar is.

Rechte plinten van 100 / 80 / 60 / 40 mm
De rechte witte plinten met een basishoogte van 100 mm, 80 mm, 60 mm of 40 mm
zorgen voor een effectieve, strakke wandafwerking. Het lineaire en minimalistische
design is overschilderbaar. De robuuste plinten zijn gemaakt van een MDF-kern en
een waterafstotende witte folie.

Sierprofielen
Onze wandafwerking voor minimalisten. De plakband op de achterzijde maakt montage
snel en eenvoudig. Deze plinten zijn in verschillende kleuren leverbaar.

Afmetingen:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

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

Afmetingen:
2400 × 16 × 16 mm
Verkrijgbaar in verschillende decors

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Alu-profielen
De alu-profielen van EGGER bieden een oplossing voor noodzakelijke uitzetvoegen in gangen en voor uitgebreide
vloerinstallaties.
Bevestigingsrail en bevestigingsmateriaal zijn inbegrepen.

Overgang

Nivellering

Eindprofiel

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. Nr. 1483065

HDF-profielen
EGGER HDF-profielen zorgen voor een mooie en strakke afwerking van wanden en deuren, evenals noodzakelijke uitzetvoegen
in gangen.
Bevestigingsrail en bevestigingsmateriaal zijn niet inbegrepen.

Overgang

Nivellering

Eindprofiel

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

Verkrijgbaar in verschillende decors

Een goede combinatie!
Open ruimtes en vloeiende overgangen:
onze profielen ondersteunen een naadloze look.

Vind uw vloer sneller.

Vind in een paar eenvoudige stappen de vloer die het beste bij u past.
Met een paar eenvoudige vragen helpt de EGGER Floorfinder u bij het
vinden van de perfecte vloer voor uw behoeftes.

egger.com/floorfinder
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Makkelijk onderhoud

Ons gamma accessoires biedt geschikte producten voor het reinigen van vloeren en voor het verwijderen van kleine krasjes in
het oppervlak.

Clean It

Decor Mix & Fill

Onze vloerreiniger maakt niet alleen de vloer schoon,
maar heeft ook een antistatisch effect. Dankzij de speciale
samenstelling beschermt het de randen en laat geen strepen
achter op de vloer.

Reparatieset voor lichte, medium en donkere vloeren.
Met deze reparatiepasta op basis van water verwijdert u lichte
beschadigingen of krassen snel en eenvoudig.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. Passende kleuren of decors kunnen enkel
gekozen worden op basis van een echt staal. Om druktechnische redenen kunnen de kleuren licht
verschillen van het eigenlijke product. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De experts in ons Service Center
helpen u graag verder!

Service-Center AT

Servicecentrum IT

Servicecentrum PT

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

t 00 800 4000 8800

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Service-Center DE

Servicecentrum FR

Servicecentrum UK

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Service-Center CH

Servicecentrum ES

Servicecentrum RO

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

t +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

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

