Pomysły na całe życie
Kolekcja podłóg
Egger PRO 2021+

ZAWSZE NA CZASIE.

Style dzięki którym stworzysz
wyjątkowe i inspirujące
aranżacje wnętrz.

ZAWSZE IDEALNIE
DOPASOWANE.

Odpowiednie podłogi spełniające
wszystkie wymagania.

ZAWSZE PODKREŚLAJĄCE
INDYWIDUALNOŚĆ.

Różnorodne dekory, formaty
i powierzchnie.

Dąb Clermont naturalny
EPC003

Dąb Maribor szary
EPL195
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Spis treści

Dąb Waltham naturalny
EPD027
Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
F637 ST16 Chromix biały

04 Znajdź odpowiednią
–
05 podłogę.
06 Nasza pasja:
–
07 Produkcja zgodna
z zasadami zrównoważonego
rozwoju.

Dopasowane do siebie nawzajem!

08 Trendy i pomysły:
–
17 Nasze style.

Dzięki szerokiemu asortymentowi dekorów Interior Match z oferty
Trend Selection spełnimy wszystkie Twoje wymagania projektowe.
Wiele z naszych dekorów podłogowych jest dopasowanych do
naszego asortymentu produktów do produkcji mebli i do aranżacji
wnętrz z Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER. W ten sposób
powstają wyjątkowe pomieszczenia pełne emocji oraz o dużej sile
wyrazu.
Więcej informacji:
egger.com/podlogi-trendy

18 Podłogi Design GreenTec:
–
25 Naturalnie dobry wybór.
26 Podłogi Comfort:
–
31 Ciesz się chwilami relaksu.

Chromix biały
EPL168

32 Podłogi laminowane:
–
45 Miejsce na indywidualność.

46 Na dobre samopoczucie:
Autentyczne struktury
powierzchni.
47 Do pomieszczeń o dowolnej
wielkości: Formaty paneli
podłogowych.
48 Idealnie dopasowane do
–
49 naszych podłóg:
Nasze akcesoria.
50 Prosty montaż:
Nasz system montażowy
CLIC it!
51 Więcej inspiracji na stronie
internetowej:
egger.com/podlogi

Odkryj
swoje pomysły.
Codzienne życie przeplatane pięknymi chwilami
i wspomnieniami, niewątpliwie wnosi do wnętrza
powiew świeżości. Czujemy się dobrze w domu,
w którym z jednej strony słychać rozmowy, śmiech,
emocje, a z drugiej można odnaleźć spokój
i harmonię. Również w miejscach publicznych czy
pomieszczeniach biurowych cenimy sobie poczucie
komfortu i równowagi.
Odkryj nasze podłogi, których jakość i styl są idealnie
dopasowane do Twoich koncepcji i pomysłów.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Spis treści
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Szybsze
wyszukiwanie.

Mamy najlepsze podłogi,
które zawsze są odpowiednio dopasowane
do Twoich potrzeb.

Znajdź odpowiednią dla siebie podłogę w kilku
prostych krokach. Wyszukiwarka EGGER
Floorfinder w kilku prostych krokach pomaga
znaleźć podłogę idealnie dopasowaną do
Twoich potrzeb.

W przestrzeniach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych czy też miejscach odpoczynku – idealnymi podłogami
we wszystkich tych przypadkach są panele z kolekcji EGGER PRO 2021+. Oferujemy podłogi odpowiednie do
pomieszczeń różnej wielkości, dopasowane do każdego stylu aranżacji wnętrz i spełniające wszelkie wymagania.
W naszej ofercie dostępne są wysokiej jakości odporne podłogi Design GreenTec, ciepłe i przytulne podłogi Comfort
oraz wszechstronne klasyczne podłogi laminowane.
Cokolwiek masz na myśli — mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania podłogowe.

egger.com/podlogiwyszukiwarka

Zawsze odpowiednie podłogi

5

Zawsze odpowiednie podłogi
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Dąb Berdal naturalny
EPD034

Podłogi Design GreenTec

Wytrzymałe | Wodoodporne | Zrównoważona produkcja

Dąb Canton naturalny
EPC026

Podłogi Comfort

Ciepłe i miękkie | Bardzo ciche| Przyjazne dla środowiska

Dąb Rillington ciemny
EPL012

Podłogi laminowane

Wytrzymałe | Łatwe w pielęgnacji | Uniwersalne
Dąb Galway naturalny
EPL196

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Pasja do drewna leży
w naszej naturze.
Szacunek do fascynującego surowca, którym jest drewno, był zawsze podstawą
naszej pracy — od efektywnej obróbki zasobów do gotowego produktu. Od
momentu powstania firmy EGGER w 1961 r. w Tyrolu w Austrii drewno zawsze
było dla nas najważniejsze. Wykorzystujemy wyłącznie drewno pochodzące z
regionalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto w miarę możliwości
używamy materiałów pochodzących z recyklingu.
Nasze podłogi Design GreenTec są wolne od PVC. Wszystkie podłogi dostępne
w naszej ofercie są również wolne od zanieczyszczeń, a dekory są drukowane
z użyciem barwników na bazie wody. Dlatego przyznano nam liczne
krajowe oraz międzynarodowe certyfikaty ochrony środowiska. Wchodząc do
pomieszczenia, w którym znajduje się jedna z naszych podłóg, łatwo zrozumieć
naszą pasję do drewna.

Więcej informacji:
egger.com/ekofakty

7
Zrównoważony rozwój
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Dąb Cardiff brązowy
EPL187

W przypadku
aranżacji liczy się
tylko jedna rzecz:
Twój styl.

Dąb Soria biały
EPL177
Dąb Berdal naturalny
EPD034

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Charakterystyczną cechą
różnych stylów aranżacji wnętrz
jest ich spersonalizowany
charakter. Niezależnie od
środowiska, w którym czujesz
się najbardziej komfortowo
w pracy czy w domu, u nas
znajdziesz odpowiednią
podłogę. Pozwól się
zainspirować wybranym przez
nas stylom.

9
Nasze style

Nasze style
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Terrazzo Triestino szary
EPL207
Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
F021 ST75 Terrazzo Triestino szary

Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
U999 PT/ST76 Czarny

Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
W1000 ST9/PM Biały premium

Graphitewood
EPL171
Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Dąb Sherman antracytowy
EPL186

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.
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Nasze style | Future Retro

Powrót tego, co kiedyś uznawano za
piękne: w szybko zmieniającym się świecie
cyfryzacji rośnie tęsknota za tym, co znane
i sprawdzone. Nowoczesne interpretacje
reprodukcji i naturalnych struktur, takich
jak marmur, lastryko i orzech włoski
są charakterystyczne dla aranżacji
wnętrz, w których przeszłość i przyszłość
współistnieją obok siebie.

Oferta naszych dekorów.

Nasze style | Future Retro

10

Dąb Olchon beżowo-piaskowy
EPL142

12

13

Oferta naszych dekorów.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Nasze style | Pure Nature

Nasze style | Pure Nature

Powrót do natury: im więcej nowych technologii
towarzyszy nam w codziennym życiu, tym
bardziej odczuwamy pragnienie posiadania
prawdziwych i naturalnych materiałów. Dąb
pozostaje popularnym trendem wśród dekorów
imitujących drewno. Zarówno w postaci
naturalnych dekorów drewnopodobnych, jak
również z pęknięciami i sękami prezentuje
się niezwykle plastycznie i autentycznie,
zapewniając intrygujące kontrasty.

Dąb Melba naturalny
EPL190

EPL031

EPL044

Attic Wood
EPL176
Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
H1400 ST36 Attic Wood

EPD036

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Urok stylu miejskiego: przestrzenie mieszkalne
i biurowe stają się coraz bardziej otwarte,
a przejścia miedzy nimi bardziej płynne.
Przestrzeń przyjazna użytkownikowi, sprawia
wrażenie lekkości, a aranżacje wnętrza wymagają
inteligentnego wykorzystania. Dzięki wpływowi
skandynawskiego wzornictwa materiały takie
jak drewno, kamień i metal oferują komfort,
zapewniając dobre samopoczucie w jasnym
otoczeniu charakteryzującym się delikatnością
aranżacji.

EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189
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Nasze style | Light Urban

Nasze style | Light Urban
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EPL197

EPC030

EPL167

Oferta naszych dekorów.

Sosna Inverey biała
EPL028

Dąb Asgil jasny
EPL154

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Dąb Vidora barwiony
EPC036

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Oferta naszych dekorów.

Dąb Asgil Vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Dąb Santa Fe szary
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Nasze style | Perfect Imperfection

Nasze style | Perfect Imperfection
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Idealnie jest wtedy, gdy nie jest
całkiem idealnie. Popularnym
stylem w aranżacji wnętrz jest
nieregularność, przełamywanie
jej konkretnym akcentem i brak
wykończenia. Ręcznie obrabiane
lub podniszczone materiały
tworzą atmosferę naturalności
i emocjonalności. Efekt
zużycia oraz styl industrialny
w połączeniu ze spokojnymi
powierzchniami o prostych
liniach nadaje pomieszczeniom
dużą siłę wyrazu.

Podłogi Design GreenTec
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Chromix srebrny
EPD046
Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
F638 ST16 Chromix srebrny

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.
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Podłogi Design GreenTec

Podłogi Design
GreenTec –
Naturalnie dobry
wybór.

Stylowe wzornictwo i wysoka odporność: nasze
podłogi Design GreenTec w przepiękny sposób
łączą komfort mieszkania i funkcjonalność,
jednocześnie pozwalając cieszyć się
przyjemnymi i naturalnymi wrażeniami
dotykowymi bez zastosowania winylu.
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Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
U999 PT/ST76 Czarny

Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
W1000 ST9/PM Biały premium

Wytrzymałe, wodoodporne i łatwe w utrzymaniu
czystości podczas codziennego użytkowania
oraz ciche za sprawą zintegrowanej warstwy
korka niezawodnie pochłaniającej dźwięk.
Dzięki wilgocioodpornej, drewnopochodnej
płycie nośnej GreenTec Board nasze podłogi
Design można stosować również w łazienkach
i pomieszczeniach komercyjnych.
Poza niekwestionowanymi walorami
technicznymi i funkcjonalnymi, podłogi Design
GreenTec wyróżniają się także pięknym
wyglądem dzięki autentycznym dekorom
w optyce drewna, czy też imitacjom kamienia.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Dąb Berdal naturalny
EPD034

Podłogi Design GreenTec

Marmur Berdal
EPD047

Podłogi Design GreenTec
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Nowa
naturalność

Pewne
atuty!
Wytrzymałe
i odporne na
mikrozarysowania

EPD028

Wodoodporność
nawet przez
72 godziny

22

EPD028

Dzięki innowacyjnej warstwie
wierzchniej nasze podłogi Design
GreenTec są wytrzymałe, odporne
na mikrozarysowania i plamy, mają
właściwości antybakteryjne oraz są
łatwe w utrzymaniu. Dzięki klasie
użyteczności 33 są one również
odpowiednie do zastosowania
w wymagających wnętrzach
komercyjnych.

Podłogi Design GreenTec

Podłogi Design GreenTec

Nasze podłogi Design GreenTec
zapewniają wodoodporność
nawet przez 72 godziny dzięki
specjalnej strukturze produktu,
składającej się z wodoodpornej
powierzchni, płyty nośnej
GreenTec i systemu montażowego
CLIC it!.

Zrównoważona
produkcja

Metal Rock antracytowy
EPD043
Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER:
F121 ST87 Metal Rock antracytowy

EPD045

Pozwól się zainspirować:
egger.com/podlogi-design

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.
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W przeciwieństwie do tradycyjnych
podłóg winylowych nasze podłogi
Design GreenTec są wolne od
PVC. Drewno pochodzi w 100%
z regionalnych, certyfikowanych
lasów. Mata dźwiękochłonna jest
wykonana z korka pochodzącego
z recyklingu.

Atrakcyjne dekory wysokiej jakości.
Szeroki wybór: autentyczne dekory drewnopodobne lub realistyczne reprodukcje materiałów.

Podłogi Design GreenTec
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Idealnie
połączone.
Dzięki wielowarstwowej budowie nasze podłogi Design GreenTec mają uniwersalny charakter.

Więcej informacji:
egger.com/ekofakty

69 % materiały z odnawialnych
źródeł energii

1

Odporna na zużycie
i wodoodporna warstwa wierzchnia

2

Autentyczny wygląd dekoru

3

Płyta GreenTec
o wilgocioodpornym rdzeniu

4

Zintegrowana dźwiękochłonna
warstwa korka

EPD028
Dąb Waltham biały

EPD006
Dąb Preston biały

EPD040
Dąb Almington beżowy

EPD044
Tessina Ceramic kremowa

EPD046
Chromix srebrny

EPD033
Dąb Pitaru

EPD034
Dąb Berdal naturalny

EPD035
Dąb Berdal kreatywny

EPD041
Dąb Almington naturalny

25
EPD027
Dąb Waltham naturalny

EPD003
Dąb Sereda

EPD005
Dąb Preston brązowy

EPD043
Metal Rock antracytowy

EPD036
Orzech Bedollo średni

EPD009
Dąb Preston ciemny

EPD042
Dąb Almington ciemny

EPD038
Marmur Parrini szary

EPD007
Dąb Preston ciemnobrązowy

EPD045
Łupek Jura antracytowy

55 % produkty uboczne
przemysłu tartacznego

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Podłogi Design GreenTec

Dąb Pitaru
EPD033

EPD047
Marmur Berdal

Podłogi Comfort
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Podłogi Comfort
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Podłogi Comfort:
Ciesz się
chwilami relaksu.

Dąb Vidora naturalny
EPC035

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Pewne
atuty!

Stworzone
aby zapewnić
dobrą
atmosferę.

Ciepłe i miękkie

Ciepło i poczucie bezpieczeństwa:
dzięki naszym podłogom Comfort
poczujesz się komfortowo już od
pierwszego kroku. Ich sekret: dwie
warstwy korkowe, które zatrzymują
ciepło i tłumią dźwięk. W ten sposób
pozwalają skuteczniej zrelaksować
się w domu, a także w pokojach
hotelowych czy studiach jogi.
Dzięki różnorodności wzorów
harmonijnie wpisują się w różne
trendy projektowe. Nasze podłogi
Comfort charakteryzują się
łatwością pielęgnacji oraz powłoką
antybakteryjną, która jest odporna
na działanie światła nawet przy
silnym promieniowaniu UV.
W życiu lub w pracy oczekujemy
komfortu, który zapewni spokój.
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Tłumienie hałasu
Pragniesz ciszy? To żaden
problem. Warstwa korkowa
w górnej i dolnej części
paneli podłogowych redukuje
odgłosy kroków i inne hałasy.
Z naszymi podłogami Comfort
życie codzienne brzmi
spokojnie.

Podłogi Comfort

Podłogi Comfort
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EPC001

EPC001

Przyjazne dla
środowiska
i tworzące zdrowy
klimat w domu

EPC001

Dąb Clermont brązowy
EPC004

Dzięki specjalnym warstwom
korkowym nasze podłogi Comfort są
przyjemnie miękkie. Drobne komórki
powietrza w warstwie korkowej
magazynują ciepło, dzięki czemu
podłoga jest ciepła i przytulna. Czy
istnieje przyjemniejsze zaproszenie
do chodzenia boso?

Nasze podłogi Comfort są w 100%
wolne od PVC i w 90% składają
się z surowców odnawialnych,
w tym korka i włókien drzewnych
z lasów z certyfikatem PEFC.

Pozwól się zainspirować:
egger.com/podlogi-comfort

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Który dekor sprawia, że czujesz sie komfortowo?
Autentyczne dekory w różnych wariantach: nasze podłogi Comfort nie tylko tworzą klimat pomieszczenia, w którym każdy
czuje się dobrze, ale również nadają wnętrzu wyjątkowy charakter. Aby uzyskać nadzwyczajny wygląd, stosujemy nowoczesną
technikę druku cyfrowego w wysokiej rozdzielczości.

Dąb Villanger wielobarwny
EPC021

Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu naturalnych materiałów nasze podłogi Comfort tworzą przyjemny
i zdrowy klimat w pomieszczeniu.

Więcej informacji:
egger.com/ekofakty

90 % materiały z odnawialnych
źródeł energii

1

Przyjazna dla środowiska
warstwa chroniąca przed
promieniowaniem UV

2

Dekor wykonany techniką druku
cyfrowego w wysokiej rozdzielczości

3

Elastyczna warstwa Comfort
wykonana z korka

4

Płyta nośna HDF swell barrier +
wykonana z naturalnych włókien
drzewnych

5

Zintegrowana korkowa mata
podkładowa tłumiąca dźwięki

EPC002
Dąb Waltham biały

EPC029
Dąb Calenberg

EPC021
Dąb Villanger wielobarwny

EPC026
Dąb Canton naturalny

EPC015
Dąb Waldeck jasny

EPC040
Dąb Aritao

EPC042
Dąb Aritao szary

EPC034
Melara

EPC031
Dąb Berdal naturalny
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EPC035
Dąb Vidora naturalny

EPC014
Dąb Waldeck naturalny

EPC001
Dąb Waltham naturalny

EPC003
Dąb Clermont naturalny

EPC041
Dąb Aritao naturalny

EPC030
Orzech Bedollo jasny

EPC036
Dąb Vidora barwiony

EPC037
Dąb Vidora szary

EPC004
Dąb Clermont brązowy

EPC033
Orzech Tureni ciemny

64 % produkty uboczne
przemysłu tartacznego

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Podłogi Comfort

Podłogi Comfort
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Komfort
w każdym szczególe.

EPC020
Dąb Villanger

33
Podłogi laminowane

Podłogi laminowane
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Podłogi laminowane:
miejsce
na indywidualność.
Dąb Sherman koniakowy brązowy
EPL184
Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
H1344 ST32 Dąb Sherman koniakowy brązowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Nowoczesne,
autentyczne,
uniwersalne:
nasze podłogi
laminowane.
35
Podłogi laminowane

Podłogi laminowane
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Dąb Ripon ciemny
EPL013
Dąb Sherman jasnoszary
EPL205

Oferujemy możliwość szybkiego
sprawdzenia, która podłoga
prezentuje się najlepiej.
Który dekor najlepiej pasuje do Twojego
pomieszczenia? Dzięki naszemu wizualizatorowi
podłóg możesz to szybko i łatwo sprawdzić:

Stosowane w salonach, purystycznych loftach,
rustykalnych jadalniach i pokojach hotelowych,
panele laminowane są jednym z najbardziej
popularnych rodzajów podłóg, a zarazem jednym
z najbardziej uniwersalnych.
Dzięki różnorodności realistycznych dekorów — od
modnego wyglądu litego drewna po skandynawską
lekkość i stylową elegancję — do każdego
pomieszczenia i aranżacji wnętrz można dobrać
idealnie dopasowaną podłogą.

Dąb Cardiff brązowy
EPL187

Oprócz szerokiego asortymentu dekorów nasze
podłogi laminowane są funkjonalne
i charakteryzują się wysoką jakością wykonania.
Są wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji oraz
elastyczne i szybkie w montażu. A wszystko to
przy zachowaniu doskonałego stosunku ceny do
jakości.
Poczuj jakość podłóg laminowanych z każdym
krokiem.

egger.com/mojapodloga

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Pewne
atuty!

Wszystko
przemawia za
podłogami
laminowanymi.
Trwałe i odporne

Nasze podłogi laminowane
są nie tylko odporne
na zabrudzenia i łatwe
w czyszczeniu, ale także
wyposażone w powłokę
antybakteryjną z żywicy
melaminowej, która hamuje
namnażanie bakterii. Nasze
podłogi mają także właściwości
antystatyczne, które redukują
powstawanie ładunków
elektrostatycznych.

EPL116

Produkujemy podłogi
laminowane, które są odporne
i wytrzymałe, dzięki czemu
możesz cieszyć się nimi przez
długi czas. Są odporne na
ścieranie, a po wielu latach
nadal zachwycają powierzchnią
odporną na działanie promieni
słonecznych.
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Łatwe
w pielęgnacji,
o właściwościach
antybakteryjnych

Wydajna produkcja materiałów
i ograniczenie wpływu na
środowisko: drewno,
z którego produkowane są nasze
podłogi laminowane pochodzi
ze zrównoważonej gospodarki
leśnej. To cenny wkład w świadome
podejście do natury i zdrowy klimat
w pomieszczeniach.

EPL116

Uniwersalne
zastosowanie

EPL154

Pozwól się zainspirować:
egger.com/podlogi-laminowane
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Dzięki dużej różnorodności
dekorów i formatów nasze
podłogi laminowane pasują do
prawie każdego pomieszczenia.
Można je bez problemu
montować na ogrzewaniu
podłogowym, a wilgocioodporne
podłogi laminowane Aqua+ są
idealne nawet do wilgotnych
pomieszczeń.

Dąb Olchon biały
EPL141

Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
F186 ST9 Beton Chicago jasnoszary

To
tylko
woda.
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Podłogi laminowane Aqua+

Dąb Soria naturalny
EPL179

Podłogi laminowane Aqua+

38

Pożegnaj zimne płytki: wybierz podłogę łatwą
w montażu, która jest produkowana
z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju. Nasze podłogi laminowane
w technologii Aqua+ niezawodnie zatrzymują
wodę. Dzięki wilgocioodpornej płycie
nośnej Aqua+ doskonale nadają się do
łazienki, kuchni, korytarzy, a także do wnętrz
komercyjnych, które są często czyszczone.
Nasze podłogi laminowane Aqua+ są łatwe
w czyszczeniu, nawet z użyciem myjki parowej.

Marmur Levanto jasny
EPL005

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Marmur Berdal
EPL169

Stworzone
z myślą o trwałości.

Wybór odpowiadający różnym gustom.
Co za wybór! Dzięki szerokiej gamie dekorów nasze podłogi laminowane pasują do każdego stylu aranżacji wnętrz.
Dekory, które są również dostępne w technologii Aqua+, można rozpoznać po odpowiednim symbolu.
Wszystkie dostępne dekory można znaleźć na stronie internetowej egger.com/laminowane-dekory

B

Dąb Bayford jasny
EPL200

EPL126
Kamień Santino jasny

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Marmur Berdal

B
EPL005
Marmur Levanto jasny

EPL034
Dąb Cortina biały

B
Podłogi laminowane

Lite drewno i parkiet są zawsze w modzie. Seria Pure
Solids podkreśla ten trend i łączy wysoką jakość
i naturalne wzornictwo z cennymi właściwościami
podłóg laminowanych.

EPL093
Dąb polarny

EPL172
Sosna Inverey Vintage

EPL199
Dąb Bayford biały

EPL028
Sosna Inverey biała

EPL188
Dąb Asgil Vintage

EPL168
Chromix biały

EPL153
Dąb Asgil biały

EPL141
Dąb Olchon biały

EPL177
Dąb Soria biały

EPL085
Dąb Village biały

EPL108
Kasztan Girona biały

EPL123
Dąb Waltham biały

EPL064
Dąb Abergele naturalny

EPL038
Dąb kredowy

EPL026
Dąb Western jasny

B

Więcej informacji:
egger.com/podlogi-trendy

Dzięki wielowarstwowej budowie, panele podłogowe są trwałe i cieszą przez długi czas oraz spełniają oczekiwania
klientów.

Więcej informacji:
egger.com/ekofakty

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Wytrzymała, odporna na ścieranie
warstwa wierzchnia

2

Autentyczny wygląd dekoru

3

Płyta nośna HDF swell barrier +,
wyprodukowana z naturalnych
włókien drzewnych (opcjonalnie
z płytą nośną Aqua+)

4

Papier przeciwprężny

86 % materiały z zasobów
odnawialnych
zasoby odnawialne

B
EPL045
Dąb Newbury biały

B
EPL033
Dąb Verdon biały

EPL143
Dąb Cesena biały

B
EPL137
Dąb Elton biały

EPL095
Dąb Brooklyn biały

54 % produkty uboczne
przemysłu tartacznego

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.
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40

B
EPL183
Dąb Sherman jasny

EPL039
Drewno Ashcroft

EPL051
Dąb Corton biały

EPL189
Dąb Melba beżowy

EPL190
Dąb Melba naturalny

EPL018
Dąb La Mancha

B
EPL080
Dąb Nord jasny

EPL197
Dąb Galway beżowy

B

Podłogi laminowane
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EPL178
Dąb Soria jasnoszary

B

EPL092
Dąb Zermatt beżowopiaskowy

EPL154
Dąb Asgil jasny

B
EPL068
Dąb Abergele ciemny

EPL096
Dąb Grayson naturalny

EPL119
Dąb Raydon biały

EPL046
Dąb Newbury jasny

EPL149
Dąb Cesena naturalny

EPL115
Dąb Starwell naturalny

EPL139
Dąb Murom

EPL185
Dąb Sherman szary

EPL116
Dąb Bayford naturalny

EPL037
Dąb Trilogy cappuccino

EPL031
Sosna Inverey ciemna

43

EPL058
Dąb Clifton naturalny

EPL074
Dąb Dunnington jasny

EPL105
Dąb Shannon miodowy

EPL201
Dąb Arcani piaskowy

EPL179
Dąb Soria naturalny

EPL194
Dąb Maribor naturalny

B
EPL102
Dąb Amiens jasny

EPL184
Dąb Sherman koniakowy
brązowy

B

EPL122
Dąb Waltham naturalny

EPL156
Dąb Asgil miodowy

EPL131
Dąb Punata

EPL065
Orzech Langley jasny

EPL202
Dąb Arcani szarobeżowy

EPL019
Parkiet dąb ciemny

B
EPL144
Dąb Olchon miodowy

B
EPL036
Dąb Bardolino szary

EPL150
Dąb Cesena szary

EPL198
Dąb Predaia naturalny

EPL173
Wiąz Lona naturalny

B
EPL103
Dąb Hamilton

EPL089
Dąb Grove

B

B

EPL207
Terrazzo Triestino szary

EPL182
Dąb dziki naturalny

B
EPL204
Dąb Sherman jasnobrązowy

EPL035
Dąb Bardolino

EPL208
Dąb Nord naturalny

B

B

EPL142
EPL015
Dąb Olchon beżowo-piaskowy Dąb Valley palony

EPL200
Dąb Bayford jasny

EPL134
Dąb Ilmen

B
EPL107
Dąb Hamilton kremowy

EPL138
Dąb Murom szary

EPL012
Dąb Rillington ciemny

EPL166
Beton Chicago jasnoszary

EPL180
Dąb Soria szary

B
EPL118
Dąb Bayford szary

EPL090
Akacja wielobarwna

EPL047
Dąb Newbury ciemny

B
EPL205
Dąb Sherman jasnoszary

EPL196
Dąb Galway naturalny

EPL159
Dąb Valley naturalny

EPL081
Dąb Nord brązowy

B
EPL192
Dąb Santa Fe Vintage

EPL146
Dąb Olchon palony

EPL140
Dąb Narva

EPL167
Granit lśniący szary

EPL191
Dąb Melba brązowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Podłogi laminowane

EPL011
Dąb Rillington jasny

EPL073
Dąb Whiston ciemny

EPL181
Dąb Soria brązowy

EPL013
Dąb Ripon ciemny

Dobre połączenie!

EPL016
Dąb Valley mokka

Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER:
F186 ST9 Beton Chicago jasnoszary
EPL076
Dąb Brynford szary

EPL193
Dąb Santa Fe szary

EPL043
Dąb Hunton jasny

EPL176
Attic Wood

EPL147
Dąb Olchon ciemny

B
EPL195
Dąb Maribor szary

Podłogi laminowane
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EPL104
Dąb Hamilton ciemny

EPL075
Dąb Dunnington ciemny

Zestaw ze sobą podłogi Comfort, Design
i podłogi laminowane. Zaufaj idealnemu
połączeniu dopasowanych dekorów.

B
EPL066
Orzech Langley czerwony

EPL174
Drewno Agira brązowe

Otwarte przestrzenie i płynne przejścia: kiedy
zacierają się granice między życiem a pracą,
konieczne jest wprowadzenie różnorodności,
nawet w pomieszczeniu. Połączenie
kontrastowych, a jednocześnie harmonijnych
dekorów podłogowych zapewnia przejrzystość,
odpowiedni podział i atrakcyjne aranżacje
wnętrz.

Orzech Bedollo średni
EPD036

45

B
EPL067
Orzech Langley ciemny

EPL175
Orzech Bedollo ciemny

EPL100
Dąb Nord koniakowy

EPL091
Orzech La Paz

EPL078
Dąb Brynford brązowy

EPL050
Dąb Corton czarny

EPL186
Dąb Sherman antracytowy

EPL110
Akacja bagienna

EPL117
Dąb Bayford tytoniowy

EPL044
Dąb Hunton ciemny

B
EPL136
Dąb Lasken

EPL187
Dąb Cardiff brązowy

EPL042
Dąb Halford czarny

Wszystkie dostępne dekory można znaleźć na stronie internetowej
egger.com/laminowane-dekory

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

B
EPL171
Graphitewood

Orzech Bedollo jasny
EPC030

B
EPL127
Kamień Santino ciemny

Dąb Berdal kreatywny
EPD035

Dąb Berdal naturalny
EPD034

Więcej informacji:
egger.com/podlogi-trendy

Podłogi laminowane

EPL109
Orzech Mansonia

Wygląda jak drewno.
I przypomina je również w dotyku.

Aranżacja wnętrz
w odpowiednim
formacie.
Za pomocą harmonijnego dekoru podłogowego oraz dobranego odcienia każdemu
pomieszczeniu możesz nadać pożądaną atmosferę. Ponadto stylistyka pomieszczenia
może być złagodzona lub ożywiona przez kolor, wygląd i strukturę dekoru. Dodatkowy
efekt można także osiągnąć wybierając odpowiedni format desek podłogowych.
Przestronne pomieszczenia zyskują na wyrazistości dzięki długim i szerokim deskom
podłogowym, podczas gdy małe można optycznie powiększyć dzięki krótkim i wąskim
deskom.

Deepskin — Wyrazista struktura
z zagłębieniami

Dokładnie odwzorowane,
a zatem niezwykle
autentyczne. Podłogi,
których struktura jest
zsynchronizowana
z obrazem dekoru (sęki,
pęknięcia) dodają wnętrzom
wyrazu i charakteru.

Mineral — Nieregularny, surowy
charakter

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1292 mm
Large

327 × 1292 mm
Kingsize

3

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

2

Classic

193 × 1292 mm

2

Large
Zapewnia wrażenie przestronności i sprawdza się
szczególnie w przypadku dekorów w stylu vintage.
Kingsize
W dużych pomieszczeniach dekory ukazują całe
swoje piękno. Niezależnie od rodzaju reprodukcji
— drewna lub płytek — nasz format Kingsize robi
wrażenie.

Więcej informacji:
egger.com/formaty

1

Podłogi Comfort Podłogi laminowane

Classic
Dzięki wyważonym proporcjom nadaje się do
każdego pomieszczenia.

Natural Pore — Autentyczny dekor
drewnopodobny

Smoothtouch — Naturalna
i aksamitna powierzchnia

3

1

3

Omnipore — Eleganckie, naturalne
pory drewna

2

4

Long
Idealny do aranżacji wnętrz na dużą skalę
oraz otwartych przestrzeni. Podkreśla również
charakter długich, wąskich pomieszczeń.

5

Medium
Idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń,
zapewniające szczególnie autentyczny wygląd
parkietu.

Dąb Valley naturalny
EPL159
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Formaty płyt podłogowych

Podłogi Design

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Dąb Valley naturalny
EPL159

193 × 1292 mm

Powierzchnie

46

2

Classic

1

1
Łatwy początek.

Dąb Rillington jasny
EPL011

48

Dopasowane maty podkładowe
EGGER gwarantują idealną
stabilność nacisku, a także
wysoki poziom tłumienia
dźwięków uderzeniowych oraz
obniżenie poziomu hałasu.
Mogą być również stosowane
w połączeniu z ogrzewaniem
podłogowym oraz w wilgotnych
pomieszczeniach.

49

2

Akcesoria

Akcesoria

Gustowne
wykończenie.
Nasze listwy kolorystycznie
dopasowane do paneli lub białe
listwy przyścienne oraz profile
podłogowe dopełniają całość.
Dzięki temu można połączyć
atrakcyjny wygląd
z maksymalną funkcjonalnością
i trwałością.

Perfekcja wykończenia
od początku do końca.
Przy montażu podłogi naturalnie liczy się przede
wszystkim sama podłoga, ale najlepsze rezultaty można
osiągnąć dzięki odpowiednim akcesoriom. Nasze
produkty są do siebie idealnie dopasowane. Radość
z jakości zaczyna się, gdy tylko podłoga EGGER zostanie

3
zamontowana. Aby na tym się nie skończyło, nasze
podłogi są nie tylko trwałe i odporne — oferujemy także
wysokiej jakości produkty do ich pielęgnacji. Twoja
podłoga będzie więc lśnić jak nowa nawet po wielu latach.

Dobrze
utrzymane.
Dzięki produktom do pielęgnacji
EGGER zawsze masz pod ręką
właściwy produkt.

Więcej informacji:
egger.com/podlogi-akcesoria

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Łatwy
montaż.
Dzięki systemowi montażowemu
CLIC it! wszystkie nasze podłogi
można w bezpieczny, szybki i łatwy
sposób zamontować w dowolnym
pomieszczeniu. Wysoka szczelność
profili i optymalne dopasowanie
zapewnia dodatkową ochronę przed
wilgocią.
Więcej informacji:
egger.com/clicit

Zobacz,
co sprawdzi się
u Ciebie.

Wyszukiwarka dystrybutorów:
egger.com/podlogi-dystrybutorzy

Dąb Olchon miodowy
EPL144

Nasz wizualizator podłóg pomoże sprawdzić w jaki
sposób konkretny dekor może zmienić Twoje
pomieszczenie. Po prostu prześlij zdjęcie, wybierz
dekor i zmień swoje pomieszczenie
nie do poznania:
egger.com/mojapodloga
Podoba Ci się dekor? Zamów próbkę i uzyskaj
poradę u swojego sprzedawcy.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

Na stronie internetowej
egger.com/podlogi znajdują się
wszystkie informacje na temat
naszych podłóg i dekorów, inspirujące
wskazówki, trendy, pomysły
w zakresie aranżacji wnętrz, a także
lista naszych dystrybutorów.

Orzech Bedollo ciemny
EPL175

Dąb Sereda
EPD003

Dąb Almington beżowy
EPD040

51
Inspiracje

System montażowy | CLIC it!
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Więcej
pomysłów
i informacji.

Warto wiedzieć: kolekcja podłóg
EGGER PRO 2021+ jest dostępna
wyłącznie u wyspecjalizowanych
sprzedawców, którzy chętnie służą
poradą. Dzięki możliwości wyboru
instalatora podłogi, podczas jej
montażu nie musisz iść na żadne
kompromisy. Oprócz dużych
korzyści związanych z samą usługą
i gwarancją masz pewność, że
specjalista wybierze odpowiednie
rozwiązanie w przypadku trudnych
miejsc, takich jak wycięcia pod
kątem systemów ogrzewania,
nierówne podłogi lub przejścia na
płytki lub inne podłogi.

Biuro Sprzedaży EGGER
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
t +48 61 650 36 01

1517414 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT PL BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_pl_JOB21718
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami. Wybór dekorów dopasowanych kolorystycznie jest możliwy wyłącznie
w oparciu o oryginalną próbkę. Z uwagi na różne parametry druku kolory mogą nieco różnić się od rzeczywistych produktów.

info-pl@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar

EGGER Biskupiec sp. z o.o.

GmbH & Co. KG

Biskupiec-Kolonia Druga

Am Haffeld 1

ul. Św. Józefa 1

23970 Wismar

11-300 Biskupiec

Niemcy

t +48 89 33 28 104

t +49 3841 301-0

info-bis@egger.com

f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

