Produtos criados para ser combinados
Décors coordenados para pavimentos
e mobiliário

interior
match

Uma harmonia visual
Para criar divisões únicas cheias de carácter e
emoção, escolha décors coordenados com diferentes
estuturas de superfície para pavimentos e mobiliário.
São produtos de alta qualidade, duráveis e adequados
para áreas comerciais onde são sujeitos a uma
utilização intensiva.

Laminado
F812 ST9
Mármore Levanto Branco

Laminado
F812 ST9
Mármore Levanto Branco
Pavimento Laminado Aqua+
EPL005
Mármore Levanto claro
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interior
match

Mais inspiração. Mais possibilidades.
Está à procura de designs contemporâneos e harmoniosos para o seu projeto?
Gostaria de seguir a tendência “Mix & Match”?
O Interior Match EGGER mostra-lhe o que possível conseguir quando se combina
mobiliário e pavimentos. A seleção de décors combina a Coleção & Serviços EGGER
para mobiliário e design interior com a Coleção EGGER PRO Pavimentos 2021+.
Com o conceito Decor Match, pode escolher imitações de madeira ou de materiais
que combinam com o décor ou a cor dos pavimentos, portas, tampos de cozinha ou
peças completas de mobiliário. É desta forma que pode criar espaços harmoniosos.
» Mais informação egger.com/interior-match

Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados. 3

Painel de partículas Eurodekor
F242 ST10
Slate Jura antracite

Laminado
F242 ST10
Slate Jura antracite

Pavimentos Design GreenTec
EPD045
Slate Jura antracite

O produto certo para cada projeto e cada requisito,
seja em áreas públicas ou privadas.
Mais informação sobre os nossos produtos para
mobiliário e design interior:
» egger.com/products-interior
Mais informação sobre os nossos pavimentos:
» egger.com/flooring-pro

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são imitações.
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Eurodekor MDF
H1344 ST32
Carvalho Sherman castanho conhaque

Painel de partículas Eurodekor
H1344 ST32
Carvalho Sherman castanho conhaque

Pavimento Laminado Aqua+
EPL184
Carvalho Sherman castanho conhaque
Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados. 5

Décors coincidentes
No Decor Match poderá encontrar pavimentos e vários produtos, desde mobiliário a design interior, no mesmo décor com
diferentes texturas e estruturas de superfície. » Descubra os décors em egger.com/interior-match-decors
Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

Mobiliário/
Design Interior

Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

EPL103

H3303 ST10

EPL182**

H1318 ST10

EPL184**

H1344 ST32

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

EPL044

H2033 ST10

EPL186

H1346 ST32

EPL042

H2031 ST10

Carvalho Hamilton

Carvalho Santa Fe
vintage

Carvalho Sherman
cinza

Carvalho Hunton
escuro

Carvalho Hamilton
Natural

Carvalho Santa Fe
vintage

Carvalho Sherman cinza

Carvalho Hunton
escuro

* O décor está disponível com diferentes texturas.
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Pavimentos

Carvalho Selvagem
natural

Carvalho Hunton claro

Carvalho Santa Fe
cinza

Carvalho Sherman
antracite

Carvalho Selvagem
natural

Carvalho Hunton claro

Carvalho Santa Fe
cinza

Carvalho Sherman
antracite

** O décor está disponível com diferentes características.

Carvalho Sherman
castanho conhaque

Madeira de sótão

Carvalho Sereda

Carvalho Halford preto

Carvalho Sherman
castanho conhaque

Madeira de sótão

Carvalho Nebraska
cinza

Carvalho Halford preto

As amostras estão disponíveis para um apoio ao cliente.
» Encomende aqui egger.com/interior-match-samples
Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

Pavimentos

 obiliário/
M
Design Interior

Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

EPL170

H1122 ST22
Whitewood

Mármore Levanto claro

EPL005

F812 ST9*

EPL168**

F637 ST16*

EPD044

F221 ST87

EPD046

F638 ST16*

EPL207

F021 ST75

EPL166 Betão

F186 ST9

EPL167**

F487 ST76

EPD043

F121 ST87

Whitewood

Ceramic Tessina creme

Chicago cinza claro

EPD045

Slate Jura antracite

Ceramic Tessina creme

Betão Chicago cinza
claro

F242 ST10

Slate Jura antracite

Chromix prata

Chromix prata

Betão areado cinza

EPL171

Graphitewood

Mármore Levanto
branco

Betão areado cinza

H1123 ST22

Graphitewood

Chromix branco

Terrazzo Triestino
cinzento

Pedra Metal antracite

Chromix branco

Terrazo Triestino
cinzento

Pedra Metal antracite

O nosso Floor Visualizer
mostra-lhe qual décor de
pavimento é mais adequado
para ao seu projeto. Apenas
terá de carregar uma
foto, selecionar o décor e
transformar a sua divisão:
egger.com/myfloor

Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados. 7

Cores coordenadas
A combinação de décors de pavimento e
mobiliário criam espaços de habitação
harmoniosos. Numa interação interessante
com o design interior, pode criar um
ambiente expressivo, no qual os detalhes
criam um cenário global harmonioso.

Laminado
H3326 ST28
Carvalho Gladstone natural
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Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados.

Pavimento Laminados
EPL202
Carvalho Arcani cinzo

Décors com combinação de cores
No Colour Match, irá encontrar produtos de pavimentos, de mobiliário e de design
interior cujos décors apresentam uma combinação de cores.
Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

Pavimentos

 obiliário/
M
Design Interior

Pavimentos

Mobiliário/
Design Interior

EPL183**

H1312 ST10

Carvalho Whiteriver
branqueado areia

Carvalho Bayford claro

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

H3309 ST28

EPL202

H3326 ST28

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

Carvalho Sherman
claro

Carvalho Arcani
natural

Carvalho Gladstone
natural

Carvalho Soria cinza

Carvalho Vicenza

Carvalho Denver
antílope

Carvalho Arcani areia

Carvalho Soria
castanho

Carvalho Gladstone
areia

Carvalho Davos
antílope

» Descubra os décors em egger.com/interior-match-decors

EPD038

Mármore Parrini cinza

F205 ST9

Pietra Grigia antracite

A Coleção e Serviços sempre perto de si
1. Inicie a aplicação no seu smartphone
2. U
 se a função de leitura para captar quaisquer códigos de décors de
mobiliário e design interior (ex.: H1312 ST10) existentes na brochura
3. E
 xplore décors em 3D e com apenas alguns cliques poderá obter todas as
informações relevantes sobre o décor e a disponibilidade dos produtos

* O décor está disponível com diferentes texturas.

** O décor está disponível com diferentes características.
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Tampo Feelwood com orla reta
H1344 ST32
Carvalho Sherman castanho conhaque

Pavimento Laminado Aqua+
EPL184
Carvalho Sherman castanho conhaque

10 Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados.

Laminado formato porta
F638 ST16
Chromix prata

Pavimento laminado Aqua+
EPL183
Carvalho Sherman Claro

Eurodekor Plus
H1312 ST10
Carvalho Whiteriver branqueado areia

Pavimento Design GreenTec
EPD046
Chromix prata

Para si e para os seus clientes, a sustentabilidade desempenha um papel
importante juntamente com o design? Com a Declaração Ambiental relativa
ao Produto (EPD) e os indicadores de sustentabilidade para os nossos
produtos, podemos garantir total transparência.
» Mais informação em egger.com/ecofacts

Painel de partículas Eurodekor
F186 ST9
Betão Chicago cinza claro
Pavimento Laminado Aqua+
EPL166
Betão Chicago cinza claro
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Painel melamínico Eurodekor
H1345 ST32
Carvalho Sherman cinza

Pavimento Laminado
EPL185
Carvalho Sherman cinza
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Painel melamínico Eurodekor
H1345 ST32
Carvalho Sherman cinza

Aproveite ao máximo da oferta
do Interior Match com os nossos
serviços de apoio
Virtual Design Studio
Este serviço online ajuda-o na sua consulta
de design. Com o toque de um botão, pode
visualizar todos os décors da Coleção &
Serviços EGGER, assim como todos os
décors de pavimentos atuais em deferentes
cenários de divisões.
»V
 isualize ideias egger.com/vds

Portal do cliente myEGGER
Utilize o nosso serviço para descarregar
dados de produtos, imagens, leituras de
décors para o seu software de planeamento
e informações técnicas úteis das nossas
fichas técnicas.
» Inicie sessão em egger.com/myegger

Encontre o seu especialista em produtos
de mobiliário e design interior e/ou de
pavimentos.
» egger.com/distributors

Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados. 13
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Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções. A seleção de décors com correspondência de cores apenas é
possível na amostra original. Devido às variáveis no processo de impressão, as cores poderão variar ligeiramente do produto real.
Existe a possibilidade de se verificarem ligeiros desvios entre os décors de pavimentos e mobiliário devido a diferentes acabamentos
de superfície. Sujeito a modificações técnicas e erros de impressão.

Os especialistas no nosso centro de assistência terão
todo o prazer em ajudá-lo!

Centro de assistência PT

t 00 800 4000 8800

doc@egger.com

www.egger.com/shop

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Holzwerkstoffe
GmbH & Co. KG

Weiberndorf 20
Am Haffeld 1

6380 St. Johann in Tirol

Áustria
23970 Wismar

Alemanha

t +43 50 600-10159
t +49 3841 301-0

info-sjo@egger.com
f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

