Egger PerfectSense
První volba pro prémiový vzhled.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019

U999 PM

EGGER PerfectSense –

Vaše projekty si zaslouží to nejlepší.
PerfectSense je prémiová kategorie lakovaných MDF desek
s vysoce lesklým a matným povrchem. Vytváří nádech
exkluzivity a luxusu v obytných a komerčních prostorách.
Široký sortiment sladěných materiálů vám dává větší
svobodu při vašich špičkových projektech.

Hladká a na povrchu klidná MDF deska
zajišťuje bezchybný povrch. Tyto
laminované nosné MDF desky se dále
zušlechťují za použití sofistikovaného
procesu lakování.
Díky speciálně vyvinutému postupu
laminování a následného UV lakování
vzniká prémiový výrobek s lesklým nebo
matným vzhledem.

PerfectSense
Matt (PM)

PerfectSense
Gloss (PG)

Tento materiál se vyznačuje
mimořádně matným povrchem,
v úpravě "nezanechávající otisky
prstů", v souladu s nejnovějšími
minimalistickými trendy.

Tento materiál se vyznačuje
zrcadlovým leskem a dokonale
hladkým povrchem, což ho
odlišuje od jiných klasických
lesklých povrchů.

Povrch lakovaných desek PerfectSense
je odolný vůči mikro poškrábání, díky
čemuž jsou desky vhodné i pro aplikace
s vyšší úrovní mechanického namáhání,
které vyžadují denní čištění. Aby bylo
zajištěno bezproblémové zpracování,
je strana s povrchem PerfectSense
opatřena ochrannou fólií.

Lakované desky PerfectSense
Základní lak
Primer

Ochranná fólie
Horní UV lak

Impregnovaný
dekorační papír
EGGER MDF deska
Impregnovaný
dekorační papír

Technický list a doporučení pro zpracování lze
stáhnout na www.egger.com/perfectsense
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Komplexní řešení
se sladěnými produkty

Přehled dekorů
EGGER Kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019 obsahuje ve výrobním
programu devět dekorů s lesklým a devět dekorů s matným povrchem!
Tyto dekory jsou k dispozici v osvědčeném formátu 2 800 × 2 070 mm
a provedení PerfectSense / ST2 na zadní straně.
PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Gloss (PG)

→→ Nábytková hrana Doppia

černozlatá F8982, která získala
„Zvláštní ocenění” na German
U732

PM

a

U708

PM

a

U727

PM

a

H3025

PG

U732

PG

U323

PG

Design Award 2017, se používá

a

pro dosažení exkluzivního
designu na čelních plochách
nábytku, deskách stolů, na
kuchyňském a koupelnovém
U702

U999
a

PM

PM

a

a

skladový program

U222

W1000

PM

PM

a

a

U961

W1100

U961

PM

PM

a

U999
a

PG

PG

U104

a

W1000

PG

PG

a

a

U763

W1100

PG

PG

a

a

skladový program

Lamináty
K lakovaným deskám PerfectSense
Matt jsou k dispozici postformovatelné
lamináty PerfectSense Matt se shodným
dekorem. K lakovaným deskám
PerfectSense Gloss jsou k dispozici
lamináty také, a sice s povrchem ve
struktuře HG (Highgloss). Ty však
nejsou postformovatelné. Vzhledem
k rozdílným procesům výroby se může
úroveň lesku u lakovaných desek
a laminátů mírně lišit.
Všechny dekory jsou k dispozici ze
skladu ve formátu 2 800 × 1 310 × 0,8 mm
v množství od jednoho kusu a jsou
dodávány s ochrannou fólií.

Hrany
Pro dosažení dokonalého vzhledu
jsou ke všem dekorům laminovaných
dřevotřískových desek a k dekorům
PerfectSense k dispozici ve stejných
dekorech a strukturách také hrany.
Veškeré dekory PerfectSense Matt
a Gloss dodáváme také jako ABS hrany
v rozměru 23 × 1,0 mm (75 m), i jako
PMMA hrany v rozměru 23 × 1,3 mm
(75 m). PMMA hrany, které jsou
sladěné s dekory EGGER PerfectSense,
mají unikátní, barvu zintenzivňující
povrchovou úpravu a umožní vám
vyrábět nábytek s nejvyšší kvalitou
povrchu.

nábytku. Vizuální dokonalosti
je dosaženo díky elegantnímu
přechodu barev. Hrana je vyrobena
z vysoce kvalitního, stabilního
termoplastického materiálu
(PMMA), což je s odstupem
nejlepší materiál pro vytvoření
neobyčejných efektů.
Její dvoubarevný vzhled
vytváří optimální barevný
přechod k povrchu
černé lakované desky
PerfectSense Matt.

Vynikající kontrast nábytku
Kolekcí hran Doppia PMMA obsahující pět variant reagujeme na trend směřující
k designu nábytku využívající akcenty a kontrasty.

Objednejte si vzorník PerfectSense zde:
www.egger.com/shop
4

H8959 AC
Doppia černá-přírodní
PMMA

H8960 AC
Doppia bílá-přírodní
PMMA

H8961 AC
Doppia onyxově šedá-přírodní
PMMA

F8981 AC
Doppia černoměděná
PMMA

F8982 AC
Doppia černozlatá
PMMA
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Inspirace

Tento vizuálně atraktivní výrobek v elegantním stylu
je vhodný pro aplikace v obytných i komerčních
prostorách, ať už se jedná o luxusní prodejnu nebo
design nábytku pro bydlení.

PerfectSense Matt

Dům
Ismaning, Mnichov, DE

Optika
Rosiewicz Optyka
Bielsko-Biala, PL
© Tom Kurek

Kuchyně Linz, AT
© Haidvogel

PerfectSense Gloss

Koupelna
Oberndorf, AT
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Řeznictví Habermann
Preetz, DE
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www.egger.com
EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
CZ-500 02 Hradec Králové
t +420 495 531 531

CEE_CZ_1283919_09/2017_SCG
Technické změny a chyby tisku vyhrazeny. Všechny vyobrazené dekory jsou reprodukce.
Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy skutečného produktu lišit.

info-cz@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe
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