Uresničite svoje zamisli
Novice o izdelkih
Egger Dekorativna kolekcija 2020 – 22

Kolekcija
podaljšana do
konca 2023

Našo EGGER Dekorativno kolekcijo smo podaljšali do konca 2023, in vam zagotovili še
večjo varnost načrtovanja ter svobodo oblikovanja pri uresničevanju vaših idej s pomočjo
dodatnih in izboljšanih različic izdelkov in optimizirane razpoložljivosti.

Izboljšana kakovost: PerfectSense® Premium Matt
in Premium Gloss lakirane plošče
Izboljšali smo kakovost naših PerfectSense lakiranih plošč. To pomeni, da lahko
sedaj uporabljate globoki mat in visoki sijaj na horizontalnih površinah.
PerfectSense lakirane plošče z antibakterijskimi lastnostmi površine in odpornostjo
proti prstnim odtisom sedaj vašim kupcem zagotavljajo številne prednosti.
Dodatne prednosti:
 Enostavnejša obdelava
 Izboljšana odpornost proti mikro razam in praskam
 Varno v kontaktu s hrano
 Plošče Premium Matt (PM) so primerne za vodoravno uporabo
 Plošče Premium Gloss (PG) so primerne za vodoravno uporabo na manj obremenjenih površinah.
 Več informacij najdete na spletni strani www.egger.com/perfectsense-premium

PerfectSense Premium Gloss
lakirane plošče
U999 PG Črna

PerfectSense Premium Matt
lakirane plošče
U999 PM Črna
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U9991 PT
Solid črna

Laminati PerfectSense Topmatt
z obarvanim jedrom

Novi izdelek: Laminat PerfectSense®
Topmatt z obarvanim jedrom
Ta izdelek združuje prednosti super-mat, žametno tople lakirane površine,
odporne na prstne odtise, s prednostmi laminata z obarvanim jedrom.
Spoji in robovi so videti brezšivno za kar največji učinek. Lakirana površina,
utrjena z elektronskim snopom, je odporna na obrabo, udarce in praske.
Razpoložljivi dekorji:
 W1101 PT Solid alpin bela
 U9991 PT Solid črna
 Več informacij najdete na spletni strani
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Vsi naši prikazani in omenjeni
dekorji so reprodukcije.
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W1101 PT
Solid alpin bela

Eurodekor Flammex
H1334 ST9
Sorano hrast svetel

Novi način delovanja:
Eurodekor® Flammex
Nov princip delovanja pomeni, da je sredstvo za zaviranje ognja zdaj integrirano v premaz.
Intumescentno sredstvo v bariernem papirju sproži večstopenjsko kemijsko reakcijo.
To ustvari plast ogljične pene, ki ima izolativni učinek na lesnih ploščah. Na voljo imate
več možnosti nosilnih plošč in s tem več možnosti za izvedbo projektov.
Značilnosti novega izdelka:
 Povečanje debeline za 0,6 mm zaradi večplastne konstrukcije na obeh straneh
 Ognjevarnost ne glede na nosilno ploščo
 Iverna plošča ni več rdeče barve
 Razvrstitev B-s2,d0 v skladu z EN 13501-1
 Oglejte si videoposnetek o novem principu delovanja
 Več informacij najdete na spletni strani www.egger.com/flammex
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Dodatna dekorja: Delovne plošče
iz kompaktnega laminata
Tanka in robustna: 12 mm delovna plošča iz kompaktnega laminata ima na zgornji
in spodnji strani vzdolžnih stranic izdelana poševna posnetja. To poudari moderen
videz, h kateremu pripomorejo tudi usklajene barve jedra.
V ponudbi delovnih plošč iz kompaktnega laminata sta sedaj dva dodatna dekorja:
 F186 ST9 Chicago beton svetlosiv
 F206 ST9 Pietra Grigia črna
 Več informacij najdete na spletni strani www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Chicago beton
svetlosiv

F206 ST9
Pietra Grigia črna

H1714 ST19
Lincoln oreh

Vsi naši prikazani in omenjeni
dekorji so reprodukcije.

F206 ST9
Pietra Grigia črna

5

Delovna plošča iz
kompaktnega laminata
F206 ST9
Pietra Grigia črna

Pregled vseh optimizacij izdelkov
Izdelki
Optimizacija

Debelina 32 mm ni več v ponudbi

Eurodekor

Eurodekor
Flammex

X

X

Eurodekor
MDF Flammex

Eurodekor
Plus

Z laminatom
vezane
plošče

X

X

Razširjen razpon debelin plošč
Eurospan P2 in MDF

X

Dodatno na voljo tudi v kakovosti P3

X

Sprememba razpoložljivih struktur
za multilayer (večslojne zgradbe).
Velja za strukture: ST16, 19, 20, 87

X

X

X

Standardizacija minimalne količine
naročila (24 kosov)

X

X

X

OSB
Combiline

X

Opuščen je OSB Combiline
→ Alternativa: Eurodekor Plus ML06

X

večslojna zgradba
Iverna plošča Flammex ni več na
voljo
→ Opuščene so z laminatom vezane
plošče Flammex

Optimizacija

Izboljšana kakovost PerfectSense

X

PerfectSense Premium Matt
in Premium Gloss
lakirane plošče

Laminat PerfectSense
Topmatt z obarvanim jedrom

Delovne plošče iz
kompaktnega laminata

X

Dodatno dostopno W1101 PT
in U9991 PT

X

2 dodatna dekorja v dimenzijah
4.100 × 650 × 12 mm in
4.100 × 920 × 12 mm

X

6

www.egger.com
Slovenija
EGGER Slovenia

EAST_si_11/2021_SCG
Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Usklajen barvni dekor lahko izberete samo s pomočjo originalnega
vzorca. Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za morebitne napake ne odgovarjamo.

info-si@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

Holzwerkstoffe

Str. Austriei 2

Weiberndorf 20

Pf. 38

6380 St. Johann in Tirol

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Austria

Romania

t +43 50 600 - 0

t +40 372 4 - 38000

info-sjo@egger.com

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Holzwerkstoffe

Biskupiec-Kolonia Druga

Tiroler Straße 16

ul. św. Józefa 1

3105 Unterradlberg

11-300 Biskupiec

Austria

Poland

t +43 50 600 - 12217

t +48 89 332 81 03

info-urb@egger.com

info-bis@egger.com

