Kontrastní hrany Egger
Na detailu záleží.

V rámci EGGER kolekce dekorativních materiálů představujeme
nabídku kontrastních hran.
Kontrastní hrany můžete použít v kombinaci s dekorem, pro který byly vyvinuty (číslo
dekoru v uvedeno v závorce) nebo jako kontrast k libovolnému dekoru.
Kontrastní hrany jsou k dispozici v rozměrech 23 × 1,3 mm; 43 × 1,3 mm; 54 × 1,3 mm.
Hrany PMMA (polymethylmetakrylát) navíc vytváří unikátní 3D efekt.
→→ www.egger.com/edging

3-vrstvá optika
Hrany ABS s třívrstvou optikou
představují efekt biodesky.
Dostupné ve třech barevných
provedeních, design je vhodný ke
kombinaci se synchronizovanými
dekory ve struktuře ST38 Modřín
horský.

Hrana – F8958 ST10

H8956 ST10 3-vrstvá optika
bílošedá (H3403 ST38)

H8957 ST10 3-vrstvá optika
přírodní (H3404 ST38)

H8958 ST10 3-vrstvá optika
antracitová (H3406 ST38)

Kontrastní hrana
Hrana –
U8981 ST9

Perfektní sladění dekoru hrany
s deskou je dnes důležitější
než kdy jindy. Kontrastní hrany
ABS s bílým jádrem zvýrazňují
zakončení a výsledný efekt působí
moderně a nadčasově. K dispozici
jsou ve třech šedých variantách,
přičemž kombinace tmavě šedé
s kontrastním bílým jádrem vytváří
efektní a svěží vzhled.

U8982 ST9 Kontrastní hrana lávově
šedá/bílý základ (U741 ST9)

U8981 ST9 Kontrastní hrana onyxově
šedá/bílý základ (U960 ST9)

U8980 ST9 Kontrastní hrana kosmicky
šedá/bílý základ (U899 ST9)

Multiplex
H8955 SM Multiplex/černý základ

Pozorujeme stále oblíbenější
skandinávský styl s použitím
překližky potažené laminátem.
Hrana ABS Multiplex má černé
jádro a vytváří v kombinaci
s neutrálními jednobarevnými
odstíny vysoce moderní povrch.

Hrana –
H8955 SM

Linea
F8980 LI Linea černá

Použítí jednobarevných tonů je
stále více trendy. V kombinaci
s výraznou hranou vzniká působivý
designový celek.
U této PMMA kontrastní hrany je
použita hluboká lineární struktura,
která jí propůjčuje špičkový vzhled
skla.

Hrana –
F8980 LI

Doppia

H8959 AC Doppia černá-Dub přírodní
(U999)

K dispozici ve třech variantách kombinace přírodního dubu
s unibarvou a dvou variantách kovového efektu s černou barvou.
Lze tak vytvořit efekt „tenkého“ vzhledu. Použitím hrany PMMA
Doppia v kombinaci s povrchem PerfectSense Matt je možné
navodit efekt matného skla.

H8961 AC Doppia onyxově šedá- Dub
přírodní (U960 ST9)

F8982 AC Doppia černá-zlatá
(U999)

H8960 AC Doppia bílá-Dub přírodní
(W1000 ST9)

F8981 AC Doppia černáměděná (U999)

Hrana - H8961 AC

Výhody pro Vás
→→ Ušetřete čas a námahu objednáním desek a hran z jednoho zdroje
→→ Všechny hrany jsou s dekorem desky perfektně sladěny v barvě i struktuře
→→ Přeměňte hranu na designový prvek výběrem z našeho sortimentu kontrastních
hran nebo použijte některou z našich více než 300 druhů hran pro zdůraznění
kontrastu
→→ Snadné zpracování
→→ ABS / PMMA lze snadno likvidovat společně s ostatním dřevotřískovým odpadem

Víte, že...
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Technické změny a chyby tisku vyhrazeny. Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy skutečného produktu lišit.

Kontrastní hrany disponují širokou nabídkou rozměrů a variant pro různá použití a vzhled, který se
chystáte vytvořit.

Více informací naleznete na
www.egger.com/edging

→→ Naskenujte QR kód a využijte dle svých specifických
požadavků konfigurátor hran
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