Ideje za bivanje
Egger PRO
Kolekcija podov 2021+

VEDNO V TRENDU.

Stilski svetovi in navdih za
opremljanje prostorov.

VEDNO PRAVA IZBIRA.

Ponujamo rešitve za
kakršnekoli zahteve.

VEDNO PO MERI.

Raznoliki dekorji, formati
in površine.

Clermont hrast naraven
EPC003

Maribor hrast siv
EPL195

3

Vsebina

Waltham hrast naraven
EPD027

EGGER Dekorativna kolekcija
F637 ST16 Chromix bel

46 Za dobro počutje.
Pristne površinske strukture.

06 Naše poslanstvo je jasno.
–
07 Trajnostna izdelava
proizvodov iz lesa.

47 Za vse velikosti prostorov.
Formati talnih desk.

08 Trendi in ideje.
–
17 Naši stilski svetovi.

Popolnoma usklajeno!

18 Design podi GreenTec:
–
25 Naravno dobra izbira.

Z našim Interior Match paketom dekorjev iz izbirke Trend
Selection bomo izpolnili vse vaše oblikovalske zahteve. Številni
dekorji za pode so usklajeni z našo ponudbo dekorjev za pohištvo
in notranjo opremo iz EGGER Dekorativne kolekcije .

26 Comfort podi:
–
31 Za sproščene trenutke v
življenju.

Tako se rojevajo edinstveni prostori, polni značaja in čustev.
Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/flooring-trends

04 Poiščite pravi pod.
–
05

Chromix bel
EPL168

32 Laminatni podi:
–
45 Za individualne rešitve.

48 Popolna usklajenost.
–
49 To so naši dodatki za pode.
50 Polaganje podov je lahko
enostavno.
Naš sistem za polaganje
CLIC it!
51 Še več navdiha vas čaka na
spletni povezavi:
egger.com/flooring

Uresničite
svoje ideje.
Kdaj postane prostor nekaj posebnega? Ko se
vanj naseli življenje. S svojimi lepimi trenutki in
neprecenljivimi spomini. V domovih, polnih pogovorov
in smeha, se morda krešejo čustva, vendar boste tam
lahko našli tudi svoj mir. Enako velja za pisarne, kjer
delovni teami sodelujejo in v trgovinah, kjer se kupci
dobro počutijo že ob vstopu.
Odkrijte naše pode. Potrudili smo se, da se njihova
kakovost in stil popolnoma ujemata z vašimi idejami.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Vsebina

2

Poiščite rešitve
hitreje!

Imamo najboljše pode.
In vedno lahko ponudimo pravega.
Stanovanjski in delovni prostori, zasebni prostori, kjer se lahko sprostite, in obremenjeni poslovni prostori. Dobre
obete za izbiro pravega poda za te prostore ponuja EGGER PRO Kolekcija podov 2021+. Pri nas boste lahko izbrali
primerne pode za kakršnekoli velikosti prostorov, kakršnekoli oblikovalske stile in za vse pričakovane zahteve. Na
voljo so naši zelo kakovostni Design podi GreenTec, naši topli in udobni Comfort podi ter klasični, zelo vsestranski
laminatni podi.

Ustrezen pod lahko najdete v le nekaj korakih.
Z orodjem EGGER Floorfinder boste pod, ki
izpolnjuje vse vaše zahteve, našli nemudoma
potem, ko boste odgovorili na nekaj
enostavnih vprašanj.

Karkoli si zamislite. Vi imate ideje. Mi imamo ustrezne pode za vas.

egger.com/floorfinder

Vedno pravi pod
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Vedno pravi pod

4

Berdal hrast naraven
EPD034

Design podi GreenTec

Trpežni | Vlagoodporni | Trajnostno izdelani

Canton hrast naraven
EPC026

Comfort podi

Topli in prijetni| Zelo tihi | Okolju prijazni

Rillington hrast temen
EPL012

Laminatni podi

Dolga življenjska doba | Enostavno vzdrževanje |
Vsestransko uporabni
Galway hrast naraven
EPL196

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Povezuje nas ljubezen
do lesa
Osupljiv material. Z lesom vedno ravnamo spoštljivo in odgovorno. Od
ustanovitve leta 1961 na avstrijskem Tirolskem se v podjetju EGGER vse vrti okrog
lesa. Uporabljamo samo les iz regionalnih in trajnostno upravljanih gozdov. Kjer
je le mogoče, uporabljamo reciklirane materiale.
Nadalje smo se odpovedali vsem vrstam plastifikatorjev in PVC-ju. Naši podi ne
vsebujejo škodljivih snovi, celo dekorje tiskamo z vodnimi barvami. Zaradi tega
smo pridobili številne nacionalne in mednarodne okoljske certifikate. Ko boste
vstopili v prostor z našim podom, boste razumeli našo strast do lesa.

Želimo, da je naše delo transparentno.
Podatke boste našli na spletni povezavi:
egger.com/ecofacts

7
Trajnost

6

Cardiff hrast rjav
EPL187

Stilski svetovi

8

Pri vseh
vprašanjih
glede stilov je
pomembna le ena
stvar. Vaš stil.

Soria hrast bel
EPL177
Berdal hrast naraven
EPD034

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Stili oblikovanja notranje
opreme so individualni. Pri
nas boste našli ustrezen pod,
ne glede na to, v kakšnem
okolju se med bivanjem in
delom najbolje počutite. Naši
stilski svetovi so tu, da vas
navdihnejo.

9
Stilski svetovi

Triestino Terrazzo siv
EPL207
EGGER Dekorativna kolekcija:
F021 ST75 Triestino Terrazzo siv

EGGER Dekorativna kolekcija
U999 PT/ST76 Črna

EGGER Dekorativna kolekcija
W1000 ST9/PM Premium bela

Graphitewood
EPL171
EGGER Dekorativna kolekcija
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Sherman hrast antracit
EPL186

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Stilski svetovi | Future Retro

Kar je nekoč že bilo lepo, se danes vrača.
V času hitrih sprememb digitaliziranega
okolja si vedno bolj želimo nazaj tisto, kar
poznamo in čemur zaupamo. Moderne
interpretacije reprodukcij in naravne
površinske strukture, kot so marmor,
terazzo in oreh, so značilnosti dizajnov, kjer
se preteklost in prihodnost zlivata v stilsko
simbiozo.

Izbor naših dekorjev.

Stilski svetovi | Future Retro
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Olchon hrast peščeno beige
EPL142

12

13

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Izbor naših dekorjev.

Stilski svetovi | Pure Nature

Stilski svetovi | Pure Nature

Nazaj k naravi. Čim bolj so naša življenja
obremenjena s sodobnimi tehnologijami,
tem bolj si želimo nazaj prvotnih, naravnih
materialov. Hrast med lesnimi dekorji ostaja
številka ena. S svojim naravnim lesnim
vzorcem, razpokami in grčami je hrastovina
videti pristno in naravno. Ti lesni dekorji
ponujajo tudi vznemirljive kontraste.

Melba hrast naraven
EPL190

EPL031

EPL044

Bavarski les
EPL176
EGGER Dekorativna kolekcija
H1400 ST36 Bavarski les

EPD036

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Stilski svetovi | Light Urban

Stilski svetovi | Light Urban

Mestni šarm. Stanovanjski in pisarniški prostori
so bolj odprti in brez prehodov. Zaželena je
inteligentna izraba prostora skupaj s prijetno
in lahkotno zasnovo. Prepustili smo se vplivu
skandinavskega dizajna. Les, kamen ter kovine
ustvarjajo vabljivo udobje in dobro počutje
v prostorih, ki se kopajo v svetlobi.

EPL197

EPC030

EPL167

Izbor naših dekorjev.

Inverey pinija bela
EPL028

Asgil hrast svetel
EPL154

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Vintage Asgil hrast
EPL188

Izbor naših dekorjev

Vidora hrast pisan
EPC036

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Santa Fe hrast siv
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Stilski svetovi | Perfect Imperfection

Stilski svetovi | Perfect Impefection

16

Popolnost je dosežena šele
tedaj, ko ni absolutno perfektna.
V dizajnu so danes priljubljeni
pojmi, kot so "nepravilno",
"rabljeno" in "nedokončano".
Ročno obdelani materiali in
površine z opaznimi sledovi
vremenskih vplivov so naravni
in prebujajo čustva. Rabljen
videz in industrijski stil skupaj
z umirjenimi, premočrtnimi
oblikami in površinami prostoru
podarita močan značaj.

Design podi GreenTec

18

Chromix srebrn
EPD046
EGGER Dekorativna kolekcija
F638 ST16 Chromix srebrn

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Design podi GreenTec

Design podi
GreenTec –
Naravno dobra
izbira.

21

EGGER Dekorativna kolekcija
U999 PT/ST76 Črna

Veliko stila in trpežnosti. Z našimi Design podi
GreenTec lahko na najlepši način združite
udobnost bivanja in funkcionalnost. Občutek
narave za zadovoljstvo brez vinila.

EGGER Dekorativna kolekcija
W1000 ST9/PM Premium bela

Trpežna, proti vlagi in madežem odporna
površina, je kos vsakodnevnim obremenitvam.
Vgrajena pluta zanesljivo zmanjša nivo
pohodnega hrupa.
Nosilne plošče GreenTec so vlagoodporne.
Zaradi tega so naši Design podi primerni tudi
za kopalnice in poslovne prostore.
Videz podov v ničemer ne zaostaja za
značilnostmi. Pristen videz lesa ali kamna
poskrbi, da naši Design podi GreenTec povsod
privabljajo poglede.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Berdal hrast naraven
EPD034

Design podi GreenTec

Berdal marmor
EPD047

Design podi GreenTec
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Narava
v novi preobleki

Prepričljivi
razlogi!
Trpežni in odporni
proti mikro praskam

EPD028

Design podi GreenTec

EPD028

Naši Design podi GreenTec
so vlagoodporni do 72 ur, kar
omogoča njihova posebna
zgradba z vlagoodporno
površino, GreenTec nosilno
ploščo ter sistemom za polaganje
CLIC it!.

Trajnostna
proizvodnja

Metal Rock antracit
EPD043
EGGER Dekorativna kolekcija
F121 ST87 Metal Rock antracit

EPD045

V nasprotju z običajnimi vinilnimi
podi so naši Design GreenTec podi
popolnoma brez PVC-ja. Les zanje
100 % pridobivamo iz regionalnih
in ustrezno certificiranih gozdov.
Vgrajena protihrupna podlaga je
izdelana iz reciklirane plute.

Še več navdiha vas čaka na spletni povezavi:
egger.com/design-flooring

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Design podi GreenTec

Vlagoodporni do
72 ur

22

Obrabi izpostavljene površine
Design podov GreenTec so zaradi
svoje inovativne zasnove trpežne,
odporne proti mikro praskam in
madežem ter antibakterijske.
Ponašajo se tudi z enostavnim
vzdrževanjem. Uvrščene so v razred
uporabe 33 in tako izpolnjujejo
stroge zahteve, ki jim morajo biti
kos podi v obremenjenih poslovnih
prostorih.

Privlačni dekorji visoke kakovosti.
Dizajn, ki ga ne morete spregledati. Izbirajte med pristnimi lesnimi dekorji ali reprodukcijami kamna.

24
Design podi GreenTec

Premišljeno
zasnovani.
Vsako plast smo skrbno snovali. Edinstvena zgradba zagotavlja, da so naši Design podi GreenTec zelo vsestranski.

Želimo, da je naše delo
transparentno. Podatke boste
našli na spletni povezavi:
egger.com/ecofacts

69 % material iz
obnovljivih virov

1

Trpežna in vlagoodporna površina.

2

Dekorativna plast.

3

GreenTec nosilna plošča je
primerna tudi za kopalnice in
poslovne prostore.

4

Integrirana protihrupna podlaga iz
plute.

EPD028
Waltham hrast bel

EPD006
Preston hrast bel

EPD040
Almington hrast beige

EPD044
Tessina Ceramic krem

EPD046
Chromix srebrn

EPD033
Pitaru hrast

EPD034
Berdal hrast naraven

EPD035
Creative Berdal hrast

EPD041
Almington hrast naraven
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EPD027
Waltham hrast naraven

EPD003
Sereda hrast

EPD005
Preston hrast rjav

EPD043
Metal Rock antracit

EPD007
Preston hrast temno rjav

EPD036
Medium Bedollo oreh

EPD009
Preston hrast temen

EPD042
Almington hrast temen

EPD038
Parrini marmor siv

EPD045
Jura skrilavec antracit

55 % stranski
proizvodi žaganja

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Design podi GreenTec

Pitaru hrast
EPD033

EPD047
Berdal marmor

Comfort podi

27

Comfort podi

26

Comfort podi:
Za sproščene trenutke
v življenju.

Vidora hrast naraven
EPC035

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Prepričljivi
razlogi!

Oblikovani za
dobro
počutje.

Topli in prijetni

Toplina in prijeten občutek.
Že ob prvem srečanju z našimi
Comfort podi boste začutili udobje.
Skrivnost se skriva v udobnih
plutovinastih plasteh, ki zadržujejo
toploto in dušijo hrup. S tem
bistveno izboljšajo kakovost bivanja
v stanovanjih ter tudi v hotelskih
sobah in prostorih za vadbo joge.

Z našimi udobnimi podi se lahko
veselite umirjenosti in sproščenosti,
bodisi v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih.

S svojimi posebnimi plastmi iz
plute so naši Comfort podi zelo
udobni. Majhne celice v pluti
shranjujejo toploto. Na dotik so
podi topli in prijetni. Ali vas lahko
še lepše povabimo, da se po podu
sprehodite bosi?

Zelo, zelo tihi
Ne marate hrupa? Nobenih
težav. Plutovinasta plast na
zgornji in spodnji površini
talnih desk izolira pohodni in
ostali hrup.
Naši Comfort podi
vsakodnevno zagotavljajo,
da vam hrup ne bo povzročal
preglavic.

29
Comfort podi

Comfort podi

28

Skladno se zlijejo z različnimi stili
notranje opreme. Naši Comfort podi
so prepoznavni po enostavnem
vzdrževanju in antibakterijskih
površinah, so odporni proti svetlobi
in brez sprememb v barvi tudi ob
izpostavljenosti močnim UV žarkom.

EPC001

EPC001

Okolju in zdravju
prijazni

EPC001

Clermont hrast rjav
EPC004

Naši Comfort podi so 100 % brez PVCja in vsebujejo 90 % obnovljivih
surovin, vključno s pluto in lesnimi
vlakni iz dreves, pridobljenih iz
gozdov s PEFC certifikatom.

Še več navdiha vas čaka na spletni povezavi:
egger.com/comfort-flooring

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Kateri dekor vam najbolj ustreza
Pristni dekorji v različnih izvedbah. Naši Comfort podi niso le udobni, ampak tudi privlačni na pogled. Za njihov izjemen videz
gre zasluga moderni HD tehnologiji tiskanja.

S svojo sestavo in uporabljenimi naravnimi materiali Comfort podi poskrbijo za udoben in zdrav prostor.

90 % material iz
obnovljivih virov

EPC029
Calenberg hrast

EPC021
Villanger hrast pisan

EPC026
Canton hrast naraven

EPC015
Waldeck hrast svetel

EPC040
Aritao hrast

EPC042
Aritao hrast siv

EPC034
Melara

EPC031
Berdal hrast naraven

31
Villanger hrast pisan
EPC021

Želimo, da je naše delo
transparentno. Podatke boste
našli na spletni povezavi:
egger.com/ecofacts

EPC002
Waltham hrast bel

1

Okolju prijazna
plast, odporna na UV svetlobo

2

HD digitalni tisk dekorja

3

Elastična plutovinasta plast

4

HDF swell barrier+ nosilna plošča proti
nabrekanju iz naravnih lesnih vlaken

5

Integrirana plast za izolacijo
pohodnega hrupa

EPC035
Vidora hrast naraven

EPC014
Waldeck hrast naraven

EPC001
Waltham hrast naraven

EPC003
Clermont hrast naraven

EPC041
Aritao hrast naraven

EPC030
Bedollo oreh svetel

EPC036
Vidora hrast pisan

EPC037
Vidora hrast pisan

EPC004
Clermont hrast rjav

EPC033
Tureni oreh temen

64 % stranski proizvodi
žaganja

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Comfort podi

Comfort podi

30

Udobje se skriva
v podrobnostih.

EPC020
Villanger hrast

33
Laminatni podi

Laminatni podi

32

Laminatni podi.
Veliko prostora za
individualnost.
Sherman hrast konjak rjav
EPL184
EGGER Dekorativna kolekcija
H1344 ST32 Sherman hrast konjak rjav

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Moderni, pristni in
vsestranski.
Naši laminatni podi.

Laminatni podi

35

Laminatni podi

34

Ripon hrast temen
EPL013
Sherman hrast svetlo siv
EPL205

Hitro do prikaza in izbire dekorjev.
Kateri dekor je najprimernejši za vaš prostor?
Z našo aplikacijo Vizualizator podov si lahko hitro
in enostavno ogledate pode. Našli jo boste na
spletni povezavi:

Za udobne dnevne sobe, puristična loft stanovanja,
rustikalne jedilnice in vabljive hotelske sobe
so laminatni podi ena izmed najpriljubljenejših
rešitev. Ponujajo različne možnosti uporabe.
Raznoliki pristni dekorji, moderen videz masivnega
lesa in skandinavska lahkotnost prepleteni z
eleganco in popolnim dizajnom. Ne glede na
prostor in oblikovalske zahteve boste našli
primeren pod.

Cardiff hrast rjav
EPL187

Poleg različnih dekorjev se naši laminatni podi
ponašajo z zelo kakovostno izdelavo in veliko
mero funkcionalnosti. So trpežni, enostavni
za vzdrževanje, fleksibilni in se hitro položijo.
Ponujajo odlično razmerje med ceno in
zmogljivostjo.
Kakovost naših laminatnih podov boste občutili na
vsakem koraku.

egger.com/myfloor

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Prepričljivi
razlogi!

Vse govori
v prid
laminatnim
podom.

Trpežni in
odporni

Površine naših laminatnih
podov ne preprečujejo le
kopičenja nečistoč in niso
le enostavne za čiščenje,
ampak so tudi antibakterijske.
Razlog je z melaminsko smolo
oplemenitena površina, na
kateri bakterije ne obstanejo.
Nadalje so podi odporni proti
statični elektriki in preprečujejo
naelektritve.

EPL116

Naše laminatne pode
izdelujemo tako, da so trpežni
in odporni. Zaradi tega vas bodo
razveseljevali dolga leta. Tudi
abrazija jim ne more do živega
in svoj prepričljiv videz ohranijo
številna leta, saj se njihove
površine ne razbarvajo.

37
Laminatni podi

Laminatni podi

36

Enostavno
vzdrževanje in
antibakterijska
površina

Učinkovito ohranjanje virov in
zmanjšanje okoljskega vpliva.
Les za naše laminatne pode
pridobivamo iz trajnostno
upravljanih gozdov. Pomemben
prispevek za odgovorno ravnanje
z okoljem in zdravo klimo
v bivalnih prostorih.

EPL116

Vsestransko
uporabni

EPL154

Naše laminatne pode lahko
ponudimo v številnih različnih
velikostih in izbira dekorjev
zanje je zelo bogata. Zaradi tega
najdejo svoje mesto domala
povsod. Pode lahko brez težav
položite na vgrajeno talno
ogrevanje. Vlagoodporni Aqua+
laminatni podi so idealni za
vlažne prostore.

Še več navdiha vas čaka na spletni povezavi:
egger.com/laminate-flooring
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Olchon hrast bel
EPL141

Soria hrast naraven
EPL179

Aqua+ laminatni podi

38

Nobene
bojazni pred
vodo.

39
Aqua+ laminatni podi

EGGER Dekorativna kolekcija
F186 ST9 Chicago beton svetlosiv

Zbogom, hladne ploščice. Izberite trajnostno
izdelan pod, ki ga je mogoče enostavno
položiti. Naši laminatni podi s posebno Aqua+
tehnologijo zanesljivo preprečujejo vdor vode.
Z vlagoodpornimi Aqua+ nosilnimi ploščami so
idealna izbira za kopalnice, kuhinje in hodnike
ter seveda tudi za poslovne prostore, ki se
pogosto čistijo. Čiščenje Aqua+ laminatnih
podov je enostavno in jih je mogoče čistiti tudi
s parnimi čistilniki.

Levanto marmor bel
EPL005

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Berdal marmor
EPL169

Obstojno
zasnovano.

Prava izbira za vsak okus.
Popolna izbira! Za naše laminatne pode lahko ponudimo številne dekorje in tako zagotavljamo, da boste našli
primeren pod za vse oblikovalske stile notranjih prostorov. Dekorji, ki so na voljo tudi za Aqua+ laminatne pode,
so označeni z ustreznim simbolom.
Vse dobavljive dekorje boste našli na spletni povezavi: egger.com/laminate-decors

B

Bayford hrast svetel
EPL200

EPL126
Santino kamen svetel

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Berdal marmor

B
EPL005
Levanto marmor svetel

EPL034
Cortina hrast bel

B
Laminatni podi

Videz masivnega lesa ali parketa je zelo priljubljen.
Stil Pure Solids sledi temu trendu in združuje visoko
kakovost, naraven dizajn in izjemne lastnosti
laminatnega poda.

EPL093
Polarni hrast

EPL172
Vintage Inverey Pine

EPL199
Bayford hrast bel

EPL028
Inverey pinija bela

EPL188
Vintage Asgil hrast

EPL168
Chromix bel

EPL153
Asgil hrast bel

EPL141
Olchon hrast bel

EPL177
Soria hrast bel

EPL085
Village hrast bel

EPL108
Girona kostanj bel

EPL123
Waltham hrast bel

EPL064
Abergele hrast naraven

EPL038
Hrast kreda

EPL026
Western hrast svetel

B

Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/flooring-trends

Posamezne komponente naših laminatnih podov smo združili v trpežnih talnih deskah, ki dolga leta izpolnjujejo vse,
kar obljubljamo.

Želimo, da je naše delo
transparentno. Podatke boste
našli na spletni povezavi:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Trpežna, proti mikro praskam
odporna površina

2

Dekorativna plast

3

HDF swell barrier+ nosilna plošča
iz naravnih lesnih vlaken (opcijsko
kot Aqua+ nosilna plošča)

4

Stabilizator

86 % material iz
obnovljivih virov

B
EPL045
Newbury hrast bel

B
EPL033
Verdon hrast bel

EPL143
Cesena hrast bel

B
EPL137
Elton hrast bel

EPL095
Brooklyn hrast bel

54 % stranski proizvodi
žaganja

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Laminatni podi

40

B
EPL183
Sherman hrast svetel

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Corton hrast bel

EPL189
Melba hrast beige

EPL190
Melba hrast naraven

EPL018
La Mancha hrast

B
EPL080
Severni hrast svetel

EPL197
Galway hrast beige

B

Laminatni podi
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EPL178
Soria hrast svetlo siv

B
EPL142
Olchon hrast peščeno beige

EPL092
Zermatt hrast peščeno beige

EPL154
Asgil hrast svetel

B
EPL068
Abergele hrast temen

EPL119
Raydon hrast bel

EPL046
Newbury hrast svetel

EPL058
Clifton hrast naraven

EPL149
Cesena hrast naraven

EPL074
Dunnington hrast svetel

EPL185
Sherman hrast siv

EPL115
Starwell hrast naraven

EPL139
Murom hrast

EPL116
Bayford hrast naraven

EPL037
Hrast Trilogy cappuccino

EPL031
Inverey pinija temna

43
EPL105
Shannon hrast meden

EPL201
Arcani hrast peščen

EPL179
Soria hrast naraven

EPL194
Maribor hrast naraven

B
EPL102
Hrast Amiens svetel

EPL184
Sherman hrast konjak rjav

EPL122
Waltham hrast naraven

EPL156
Asgil hrast meden

EPL131
Punata hrast

EPL065
Langley oreh svetel

EPL202
Arcani hrast sivo-bež

EPL019
Parket hrast temen

B
EPL144
Olchon hrast meden

B
EPL036
Bardolino hrast siv

EPL150
Cesena hrast siv

EPL198
Predaia hrast naraven

EPL173
Lona brest naraven

B
EPL103
Hamilton hrast

EPL089
Grove hrast

B

B
EPL207
Triestino Terrazzo siv

EPL182
Divji hrast naraven

B
EPL204
Sherman hrast svetlo rjav

EPL035
Bardolino hrast

EPL208
Severni hrast naraven

B

B
EPL015
Valley hrast dimljen

EPL096
Grayson hrast naraven

B
EPL200
Bayford hrast svetel

EPL134
Ilmen hrast

B
EPL107
Hamilton hrast smetana

EPL138
Murom hrast siv

EPL012
Rillington hrast temen

EPL166
Chicago beton svetlosiv

EPL180
Soria hrast siv

B
EPL118
Bayford hrast siv

EPL090
Akacija pisana

EPL047
Newbury hrast temen

B
EPL205
Sherman hrast svetlo siv

EPL196
Galway hrast naraven

EPL159
Valley hrast naraven

EPL081
Severni hrast rjav

B
EPL192
Santa Fe hrast vintage

EPL146
Olchon hrast dimljen

EPL140
Narva hrast

EPL167
Sparkle Grain siv

EPL191
Melba hrast rjav

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Laminatni podi

EPL011
Rillington hrast svetel

EPL073
Whiston hrast temen

EPL181
Soria hrast rjav

EPL013
Ripon hrast temen

Dobra kombinacija!

EPL016
Valley hrast mokka

EGGER Dekorativna kolekcija
F186 ST9 Chicago beton svetlosiv
EPL076
Brynford hrast siv

EPL193
Santa Fe hrast siv

EPL043
Hunton hrast svetel

EPL176
Bavarski les

EPL147
Olchon hrast temen

B
EPL195
Maribor hrast siv

Laminatni podi
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EPL104
Hamilton hrast temen

EPL075
Dunnington hrast temen

Odprti prostori in neopazni prehodi. Ko se meje
med bivalnimi in delovnimi prostori zameglijo,
je različnost dobrodošla. Tudi znotraj prostorov.
Kombinacija kontrastnih, a usklajenih dekorjev
na pohištvu in dekorjev podov ustvarja
razgiban, vabljiv in skladen videz.
Kombinirajte Comfort pode, Design pode in
laminatne pode za skladen videz prostora.

B
EPL066
Langley oreh rdeč

Medium Bedollo oreh
EPD036

EPL174
Agira Wood rjav

45

B
EPL067
Langley oreh temen

EPL175
Bedollo oreh temen

EPL100
Severni hrast konjak

EPL091
Oreh La Paz

EPL078
Brynford hrast rjav

EPL050
Corton hrast črn

EPL186
Sherman hrast antracit

EPL110
Moor akacija

EPL117
Bayford hrast tobak

EPL044
Hunton hrast temen

B
EPL136
Lasken hrast

EPL187
Cardiff hrast rjav

EPL042
Halford hrast črn

Vse dostopne dekorje boste našli na spletni povezavi:
egger.com/laminate-decors

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

B
EPL171
Graphitewood

Bedollo oreh svetel
EPC030

Laminatni podi

EPL109
Masonia oreh

B
EPL127
Santino kamen temen

Creative Berdal hrast
EPD035

Berdal hrast naraven
EPD034

Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/flooring-trends

Videti je kot pravi les.
In tudi na otip je tako.

Snovanje dizajna
s formatom.
Z ustreznim dekorjem poda in izbiro usklajenih barv lahko v vsakem prostoru ustvarite
želeno atmosfero. Dekor in površinska struktura vzdušje v prostoru lahko umirita ali
poživita. Tudi z izbiro prave velikosti talnih desk prostoru dodate nekaj značaja. Veliki
prostori še bolj pridejo do izraza z dolgimi in širokimi talnimi deskami, majhni prostori
pa se s kratkimi in ozkimi talnimi deskami zdijo večji.

Deepskin – markantna površinska
struktura z globinskim učinkom

Neverjetno pristna
reprodukcija. Naše površine
s tehnologijo sinhronih
por z ustreznimi grčami,
razpokami in lesnim
vzorcem dekorjem vdahnejo
življenje.

Mineral – nepravilen in grob značaj

Omnipore – elegantne in naravne
lesne pore

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

1

Laminatni podi

Comfort podi

Classic
S svojimi uravnoteženimi razmerji je ta velikost
primerna za vsak prostor.

4

Long
Idealna za prostrane in odprte bivalne prostore.
Poudari tudi učinek dolgih, ozkih prostorov.

2

Large
Ustvarja vtis velikega prostora in je primerna za
rustikalne dekorje.

5

Medium
Popolna rešitev za majhne prostore ali izrazito
avtentičen videz parketa.

3

Kingsize
V velikih prostorih dekorji pokažejo vso svojo
lepoto. V videzu lesa ali keramičnih ploščic velikost Kingsize ne pusti nikogar ravnodušnega.

Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/formats
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

3

1
Natural Pore – avtentičen lesni vzorec
dekorja

Smoothtouch – naravna in žametna
površina

2

Valley hrast naraven
EPL159

47
Formati talnih desk

Design podi GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Berdal hrast naraven
EPL159

193 × 1292 mm

Površine

46

2

Classic

1

1
Enostavno od
samega začetka.

Rillington hrast svetel
EPL011

48

Ustrezna EGGER podlaga
zagotavlja idealno stabilnost
ob pritisku ter izrazito zmanjša
pohodni in tudi preostali hrup.
Uporablja se lahko skupaj
s talnim ogrevanjem in primerna
je tudi za vlažne prostore.

49

2

Dodatki

Dodatki

Lepo
uokvirjeno.
Naše zaključne talne letve –
v dekorju usklajene ali bele
– in usklajeni talni profili
zaokrožujejo celotno podobo.
Na ta način lahko združite
privlačen dizajn, maksimalno
funkcionalnost in trpežnost.

Usklajeno
od začetka do konca.
Seveda je pri polaganju poda najpomembnejši pod sam.
Vendar boste s pravimi dodatki dosegli še boljši rezultat.
Naši izdelki so popolnoma usklajeni. Kakovost pa vas
bo navdušila že pri samem polaganju. In mi želimo, da

3
vaše navdušenje traja dolgo. Zato so naši podi trpežni in
odporni, poleg tega pa ponujamo tudi zelo kakovostne
izdelke za njihovo nego. Vaši podi bodo sijali v vsej svoji
lepoti še dolga leta po polaganju.

Dobro
vzdrževano.
EGGER izdelki za nego so prava
izbira za vzdrževanje.

Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/flooring-accessories

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Enostavno
polaganje.
Enostavno za uporabo. CLIC it! sistem
za polaganje je zagotovilo, da je
polaganje naših podov varno, hitro in
tudi, da je pode mogoče hitro položiti
v vsakem prostoru. Velika tesnost
profilov in natančnost prileganja
dodatno ščitita pred vlago.
Več informacij na spletni povezavi:
egger.com/clicit

Še več
navdiha
za bivanje.

Na spletni povezavi poiščite
specializiranega trgovca in
polagalca podov:
egger.com/flooring-distributors

Poglejte,
preden
se odločite.
Olchon hrast meden
EPL144

Naša aplikacija Vizualizator podov vam pokaže,
kako dekor lahko spremeni vašo sobo. Preprosto
naložite fotografijo, izberite dekor in z njim
spremenite vašo prostor. Uporabite spletno
povezavo:
egger.com/myfloor
Vam je dekor všeč? Naročite vzorec in poiščite
nasvet pri specializiranem trgovcu.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Najboljši naslov z nasveti, trendi in
navdihom za vaš EGGER pod je
egger.com/flooring, ki vsebuje vse
podatke o naših podih in dekorjih,
oblikovanju notranje opreme ter o
distributerjih in polagalcih v vaši
bližini.

Bedollo oreh temen
EPL175

Sereda hrast
EPD003

Almington hrast beige
EPD040

51
Navdih

Sistem za polaganje | CLIC it!

50

Dobro je vedeti. EGGER PRO Kolekcija
podov 2021+ je na voljo samo pri
specializiranih distributerjih, ki vam
bodo z veseljem pomagali z nasveti.
Za polaganje podov lahko izberete
svojega polagalca. Poleg obsežnega
programa storitev in zagotavljanja
garancije ima strokovnjak za vas
tudi prave rešitve za zahtevnejša
mesta, kot so izrezi za cevi ogrevalnih
sistemov, neravne podlage ali prehodi
na keramične ploščice oziroma druge
talne obloge.
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Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Ustrezen dekor lahko izberete samo s pomočjo pravega vzorca.
Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo!

EGGER team

info-si@egger.com

sc.southeasteurope@egger.com

www.egger.com
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23970 Wismar
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Nemčija
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