
Produse pentru construcții Egger

Soluții avansate pentru consultanță, 
proiectare și construcție
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În prezent, industria construcțiilor se 
revoluționează. Tot mai multe clădiri sunt 
construite folosind lemn. Niciun alt material de 
construcție nu se poate ridica la nivelul lui de 
sustenabilitate, de performanță energetică și la 
rapiditatea cu care se poate construi. 

În proiectele de construcție, este important să 
aveți la îndemână produsele și soluțiile potrivite. 
Așteptările proprietarilor sunt foarte mari și pentru 
a le îndeplini cerințele, detaliile fac de multe 
ori diferența pentru a obține un rezultat perfect. 
Prin produsele și serviciile noastre, oferim soluții 
moderne pentru consultanță, proiectare și execuție 
care îndeplinesc întocmai cerințele clienților. 

Convingeți-vă singuri.

Lemnul este prima alegere

Cuprins

OSB 4 TOP

OSB 3 

Ergo Board

DHF

Cherestea

Soluții și panouri specifice pieței

Proprietăți excelente ale produselor

Mai mult din lemn înseamnă mai multă transparență
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Calitatea produselor noastre este prioritatea 
noastră principală. 

Obiectivul nostru este să punem pe piață 
produsele cu cele mai bune caracteristici. De 
aceea, suntem exigenți nu numai în ceea ce 
privește precizia în timpul producției, ci și în 
privința materiilor prime folosite – deoarece 
calitatea începe cu acestea. 

În timpul fabricării produselor noastre, folosim 
lemn natural, din păduri administrate sustenabil. 
Acestea sunt fabricate într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al resurselor, în strictă 
conformitate cu toate cerințele privind mediul, 
fiind supuse periodic testelor de igienă a 
mediului. În plus față de propriile noastre verificări 
ale calității, produsele noastre sunt supuse 
monitorizării externe permanente de către instituții 
acreditate și independente. 

Prin toate aceste măsuri, garantăm cel mai 
înalt standard al calității și cel mai bun nivel al 
siguranței produsului și al aplicației.

Produsele noastre – 
calitatea noastră

4
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 Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre 
produs se pot găsi la www.egger.com/osb4top

În perete:
→ funcție 3 în 1: într-o singură operațiune, OSB 4 

TOP etanșează la aer, integrează o barieră de 
vapori și asigură rigidizarea construcției.

→ Formate de la pardoseală până la plafon: 
Formatele de la pardoseală până la plafon, cu 
lungimi de până la 3,30 m, asigură flexibilitatea 
maximă în construcție. În timpul instalării, nu 
există îmbinări orizontale ale plăcilor, care să 
trebuiască lipite sau etanșate complicat cu 
bandă.

În acoperiș: 
→ rezistență la umiditate: OSB 4 TOP oferă un 

grad ridicat de protecție împotriva umidității 
atunci când este utilizată drept astereală sau 
substructură portantă pentru învelitori metalice 
sau pentru hidroizolații la acoperișuri de tip 
terasă.

→ Stabilitate dimensională: Stabilitatea 
dimensională ridicată a plăcii asigură 
dimensiuni stabile într-un climat ambiental în 
schimbare.

În plafon: 
→ Capacitate portantă mare: Capacitatea 

portantă mare a plăcii OSB 4 TOP o face ideală 
pentru placarea plafoanelor cu grinzi din lemn.

→ Format maxim: Grație formatului maxim de 
11,50 × 2,80 m, componentele mari pot fi 
prefabricate cu foarte puțin efort.

→ Rezistență la încovoiere: Datorită rigidității 
ridicate a plăcii OSB 4 TOP, aceeași 
performanță cu a unei plăci OSB 3 poate fi 
obținută cu o grosime redusă a plăcii. 

Ca șapă uscată: 
→ Rectangularitate: Datorită rectangularității 

precise a plăcilor, acestea pot fi instalate direct 
și rapid.

→ Profil cu nut și feder care se potrivește exact: 
Datorită formei precise a profilului cu nut și 
feder, plăcile se îmbină în mod natural una în 
cealaltă. Rezultatul este o combinație etanșă.

Placa de construcție din lemn – această placă 
nu doar respectă standardul. Îl și depășește.

EGGER OSB 4 TOP, cu proprietățile sale excelente 
pentru construcții din lemn, îndeplinește toate 
cerințele necesare în timpul instalării. Capacitatea 
portantă ridicată și rigiditatea mare, precum și 
rezistența la umiditate și stabilitatea dimensională 
oferă siguranță în toate aplicațiile de construcții. 
De asemenea, are emisii reduse, fiind încleiată 
fără formaldehidă. 

Placa noastră EGGER OSB 4 TOP este disponibilă 
în varianta cu cant drept, precum și în varianta cu 
profil cu nut și feder.

Principalele avantaje ale EGGER OSB 4 TOP:

EGGER OSB 4 TOP

100 % origine verificată legală 
a lemnului

50 % din acesta, certificat

− 753 kg CO₂ / m3

51 % surse regionale 
de lemn

93 % materiale din surse 
regenerabile

96 % material virgin* 
* predominant lemn rotund industrial

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

6 7 

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).
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 Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre 
produs se pot găsi la www.egger.com/osb3

EGGER OSB 3
Renovare, ambalare, placare.  
Totul este posibil cu produsul nostru universal.

EGGER OSB 3 este placa noastră versatilă pentru o gamă largă de aplicații. 
Concepută ca tip OSB/3 conform EN 300, aceasta oferă rezistență mecanică, 
rigiditate și durabilitate bune, chiar și în condiții ambiante de umiditate 
temporară. Domeniile sale de aplicare variază de la diverse aplicații în 
construcții din lemn și construcții de standuri expoziționale, în prefabricare, 
ca material de ambalare și până la utilizarea în construcția de cofraje.

Placa noastră EGGER OSB 3 este disponibilă în varianta cu cant drept, 
precum și în varianta cu profil cu nut și feder.

În construcții din lemn și construcții pentru târguri:
→ Stabilitate dimensională ridicată: toleranța 

precisă de producție și toleranțele 
dimensionale mici permit placarea rapidă a 
zonelor mari, fără necesitatea reprelucrării.

→ Profil optimizat cu nut și feder: 
profilul optimizat cu nut și feder convinge prin 
robustețe și precizie ridicate și prin asamblarea 
facilă în momentul îmbinării plăcilor.

→ Gamă largă disponibilă: Oferim o gamă largă 
de formate și grosimi din stoc.

În prefabricare: 
→ Precizia îmbinării: Datorită rectangularității și 

rectiliniarității canturilor OSB 3, suprafețele 
pot fi placate fără reprelucrare.

→ Densitate brută fiabilă: Placa OSB 3 are 
o densitate brută garantată de cel puțin 600  kg/
m³. În plus față de capacitatea de prelucrare 
mecanică (ridicare cu vacuum), acest lucru are 
un efect pozitiv asupra stabilității canturilor, 
asupra etanșeității la aer, precum și asupra 
funcției de barieră de vapori.

Ca material de ambalare: 
→ Siguranța alimentară: OSB 3 poate fi, de 

asemenea, utilizată ca ambalaj de transport 
pentru produse alimentare sau furajere. Faptul 
că nu este necesar niciun ambalaj de protecție 
suplimentar în acest scop este confirmat 
printr-o declarație ISEGA de inocuitate. 

→ Fără dăunători, conform ISPM 15: placa OSB 3 
nu conține dăunători, datorită temperaturilor 
atinse în timpul procesului de producție. 

În construcția de cofraje:
→ Suprafețe netede și închise: Datorită acestor 

caracteristici ale suprafeței, OSB 3 oferă 
rezistență crescută la umiditate. 

→ Comportament mai bun la umflare: Umflarea 
mică în grosime asigură absorbția întârziată și 
lentă a umidității plăcii.

Principalele avantaje ale EGGER OSB 3:

100 % origine verificată legală 
a lemnului

34 % din acesta, certificat

− 753 kg CO₂ / m3

40 % surse regionale 
de lemn

88 % materiale din surse 
regenerabile

98 % material virgin* 
* predominant lemn rotund 

industrial

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

8 9 

Calculele valorilor medii se referă la unitățile de producție Wismar (DE) și Rădăuți (RO).
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Placa EGGER Ergo Board
Această placă vă permite 
să faceți lucrurile pe îndelete.

EGGER Ergo Board este o placă ușoară de lemn, 
concepută special pentru construcții uscate. 
Profilarea specială a canturilor, cu îmbinare cu 
falț pe canturile lungi și profilul cu nut și feder 
de pe canturile scurte o transformă într-o placă 
cu care se lucrează foarte rapid și ușor.

Principalele avantaje ale EGGER Ergo Board:

În peretele despărțitor sau în conversiile 
mansardelor:

→ Apucare fermă în toate punctele: EGGER Ergo 
Board crește stabilitatea peretelui și permite 
încărcări în consolă, independent de poziția 
montanților, fără ajutorul diblurilor speciale. 

→ Rezistență crescută la impact: placa EGGER 
Ergo Board crește siguranța și rezistența la 
impact a pereților despărțitori în clădiri private 
și publice. 

→ Durată verificată a rezistenței la incendiu: 
Ergo Board este singura placă OSB care poate 
fi utilizată pentru cadrul metalic și care poate 
atinge o durată a rezistenței la incendiu de 
până la 90 de minute. 

→ Economii de material: Prinderea simplă cu 
profilul special cu falț în trepte reduce efortul și 
consumul de material.

→ Facil și fără efort: Fiind o placă ce poate fi 
manevrată de o singură persoană datorită 
greutății sale reduse, Ergo Board asigură 
manevrarea facilă pentru o asamblare rapidă.

→ Instalare continuă, cu pierderi minime de 
material: Ergo Board este montată folosind 
profilarea inovatoare a canturilor, în instalare 
continuă. Instalarea orizontală asigură inclusiv 
reducerea cantității de elemente de prindere și 
de deșeuri. 

→ Montare mai rapidă: Grila imprimată pentru 
cuie facilitează asamblarea și economisește 
timp.

→ Placare eficientă: materialele minerale pot fi 
fixate fără dimensiunile grilei și pot reduce 
deșeurile. 

100 % origine verificată legală 
a lemnului

50 % din acesta, certificat

− 753 kg CO₂ / m3

51 % surse regionale 
de lemn

95% materiale din surse 
regenerabile

96 % material virgin* 
* predominant lemn rotund industrial

 Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre 
produs se pot găsi la www.egger.com/ergoboard

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

10 11 

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).
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Principalele avantaje ale EGGER DHF:

În acoperiș:
→ rezistență la ploaie: panoul DHF garantează 

rezistența testată la ploaie și poate fi utilizat 
ca substrat sau substructură, începând cu o 
înclinare a acoperișului de 14°, fără alte măsuri.

→ Protecție contra grindinei: panoul DHF este 
rezistent la grindină și oferă o protecție fiabilă 
împotriva umidității în cazul deteriorării 
învelitorii acoperișului. Această protecție este 
garantată și în etapa de construcție.

→ Poate fi prelucrat fără bandă de etanșare a 
cuielor: nu sunt necesare benzi de etanșare 
a cuielor în timpul prelucrării panoului de 
căptușeală DHF. 

→ Căptușeală temporară: panoul DHF servește 
drept căptușeală temporară în timpul etapei de 
construcție.

→ Sustenabilitate: straturile suplimentare 
permeabile la vapori (folii) nu mai trebuie 
folosite atunci când se utilizează panourile 
noastre DHF.

În perete:
→ profil cu nut și feder etanș la vânt: profilul 

optimizat cu nut și feder asigură o instalare 
precisă și rapidă și creează o construcție 
etanșă la vânt.

→ Rezistență la intemperii: atunci când este 
utilizat în perete, panoul DHF poate fi expus la 
intemperii timp de două luni pe tot parcursul 
anului. 

→ Formate de la pardoseală până la plafon: 
datorită lungimii lor, panourile noastre DHF pot 
fi utilizate pentru a crea pereți din lemn pentru 
diferite înălțimi de la pardoseală la plafon fără 
îmbinări orizontale.

→ Densitate brută: grație densității brute de 
600 kg/m3, panoul DHF poate fi utilizat 
în structuri standardizate de rezistență la 
incendiu.

EGGER DHF
Avem o soluție pentru cazurile când există puțin timp disponibil 
și condițiile meteo se schimbă. Acum v-o oferim și dvs.

Panoul de căptușeală DHF, cu profil cu nut și feder, este o placă din fibre de 
lemn cu densitate medie, încleiate cu rășină sintetică. Ca placă de rigidizare, 
rezistentă la umiditate și permeabilă la vapori, este ideală pentru placarea 
exterioară a acoperișurilor și a pereților cu cadru de lemn. Panoul DHF este 
livrat cu o rețea de prindere cu cuie ușor de utilizat, care asigură instalarea 
rapidă.

Datorită lipirii fără formaldehidă și utilizării lemnului natural, sub forma 
produselor derivate de la fabrica de cherestea, această placă este deosebit 
de ecologică.

 Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre 
produs se pot găsi la www.egger.com/dhf

100 % origine verificată legală 
a lemnului

67 % din acesta, certificat

− 584 kg CO₂ / m3

93 % surse regionale de lemn*
*Produse derivate de la fabrica de cherestea

95 % materiale din surse 
regenerabile

87 % produse secundare din 
industria de cherestea

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

12 13 

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).
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Principalele avantaje ale cherestelei EGGER:

→ Calitate ridicată: controalele constante asigură 
o calitate fiabilă și consecventă.

→ Stabilitate dimensională ridicată: acordăm 
importanță stabilității dimensionale

→ Clasificarea în funcție de uzură: pe lângă 
criteriile vizuale, normative, cea mai recentă 
tehnologie cu raze X poate fi, de asemenea, 
utilizată pentru sortarea în funcție de valorile 
de rezistență standardizate definite.

→ Natural: lemnul este un produs natural și 
cheresteaua noastră este, de asemenea, pur 
naturală.

→ Ambalare în siguranță: ambalajul produsului 
garantează siguranța produsului după 
fabricație, atât în timpul depozitării, cât și în 
timpul transportului.Cherestea EGGER

Debitare, uscare, sortare: 
noi oferim copacilor o carieră.

Cheresteaua EGGER este disponibilă într-o gamă 
de produse extinsă, testată și certificată. Aceasta 
este sortată vizual și mecanic pentru a asigura 
cerințele optice și rezistența mecanică.

Domeniile de utilizare includ produse structurale 
pentru construcții din lemn, industria locuințelor 
prefabricate și comerțul cu ridicata de lemn, 
precum și produse semifinite pentru industria 
prelucrătoare și materiale de ambalare.

Gama noastră de produse constă din șipci pentru 
acoperiș, lemn căntuit, lemn structural solid, 
panouri și scânduri, precum și plăci brute.

 Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre 
produs se pot găsi la www.egger.com/timber

100 % origine verificată legală a lemnului
86 % din acesta, certificat

− 696 kg CO₂ / m3

86 % surse regionale 
de lemn

100 % material virgin

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

14 15 

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Brilon (DE).
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OSB cu protecție împotriva 
termitelor

Am acumulat o experiență bogată în piețele 
noastre de peste ocean. Aici este inclusă 
și protecția împotriva termitelor. Iată de ce 
panourile noastre OS’Brace H2 și OS’Floor H2 
îndeplinesc cerințele specifice clasificărilor H2 
corespunzătoare Australiei și Noii Zeelande.

OSB-uri de dimensiuni mari

Gândiți la scară mare! OSB-urile noastre de 
dimensiuni mari sunt soluția perfectă pentru 
componentele prefabricate. La cerere, putem 
pune la dispoziție OSB-uri cu o lungime de 
până la 11,50 m și o lățime de 2,80 m. 

OSB 3 JAS TOP

Acest panou îndeplinește cerințele mecanice 
ridicate ale standardului japonez. Datorită 
îmbinării fără formaldehidă, îndeplinește 
standardele stricte F**** din Japonia. 

Soluții și plăci 
specifice pieței

Aveți nevoie de produse speciale pentru aplicații specifice? În plus față 
de gama noastră largă de produse disponibile pe piață, ne face plăcere să 
vă putem oferi soluții de pe alte piețe. Peste o anumită cantitate minimă 
a produsului, în fabricile noastre este posibilă producția specifică clientului.

16
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Pentru a asigura libera circulație a mărfurilor, toate 
produsele noastre de construcție sunt însoțite de 
o declarație CE de performanță. Aceasta include, 
printre altele, următoarele informații: 

→ Cerințe pentru un produs de construcții
→ Lista caracteristicilor esențiale ale produsului 

pentru utilizarea preconizată declarată
→ Sistem de verificare și evaluare a durabilității 

performanței produsului
→ Detaliile producătorului

Monitorizarea externă se efectuează de două ori 
pe an, pentru a confirma caracteristicile produselor 
noastre, așa cum sunt menționate în declarația 
CE de performanță. Acest lucru este realizat de 
un institut independent, acreditat. În acest fel, ne 
asumăm responsabilitatea pentru conformitatea 
produselor noastre și le oferim clienților noștri 
certitudinea dovezilor atunci când le folosesc. 

Confirmat de declarația CE de performanță

Proprietăți 
excelente ale produselor

 Toate declarațiile CE de performanță pentru 
produsele noastre de construcție se găsesc aici 
www.egger.com/building-downloads

Practic, eficient și fiabil. Grație proprietăților de primă clasă, produsele 
noastre nu sunt doar rapid și ușor de procesat, ci constituie și baza pentru 
construcții de înaltă calitate și durabile. Indiferent de ce proiectați, cu 
produsele pentru construcții EGGER veți avea succes cu proiectul, într-o 
manieră simplă, eficientă și fiabilă.

18
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INDICATORII NOȘTRI DE SUSTENABILITATE VĂ INFORMEAZĂ DESPRE:

20

Pentru noi, lemnul este o materie primă și un 
material reciclabil: fabricăm o gamă largă de 
produse din materia primă regenerabilă a naturii. 
Rămânând fideli misiunii noastre „Mai mult din 
lemn”, pentru noi este important să acționăm 
în mod durabil, să conservăm resursele și să 

promovăm protecția climei. Indicatorii noștri 
de sustenabilitate arată cum contribuie de 
fapt produsele noastre la îndeplinirea acestei 
promisiuni. Astfel, aceștia indică performanța de 
mediu a fiecărui produs, pentru ca aceasta să fie 
transparentă și ușor de înțeles.

Economisiți timp și efort pentru a vă înscrie în 
proiecte de licitație publică sau proiecte sustenabile 
acreditate când trebuie să depuneți documentele 
necesare. Produsele EGGER sunt certificate și 
acreditate din toate punctele de vedere, iar 
informațiile referitoare la mediu și sănătate sunt 
puse la dispoziția dvs.

Proporția lemnului din surse 
verificate și certificate

Amprenta de CO₂ Contribuția la 
economia circulară

Contribuția la 
bioeconomie

Proporția lemnului din 
mediul regional

Mai mult din lemn 
înseamnă mai multă transparență

 Puteți găsi o descriere detaliată a indicatorilor noștri de sustenabilitate la www.egger.com/ecofacts

 Mai multe informații despre mediu și sustenabilitate, precum și documentele EPD și EHD sunt disponibile la 
 www.egger.com/environment

Etichete Eco

Indicatori de sustenabilitate

Sustenabilitatea este un subiect de actualitate pretutindeni. Oricine 
construiește cu lemn realizează o contribuție importantă pentru protecția 
mediului înconjurător. Ca să enumerăm doar câteva avantaje, lemnul este un 
material regenerabil în doar câteva decenii, înmagazinează dioxid de carbon 
și asigură un climat interior sănătos atunci când este folosit în construcții. 
Am făcut rezumatul tuturor informațiilor relevante despre produsele noastre 
în diverse documente. 

Documentele noastre EPD (declarațiile de mediu 
pentru produs) conțin informații cu privire la 
ingredientele produselor noastre, utilizarea 
resurselor, procesele de producție și cu privire la 
modul corespunzător de casare. Veți găsi și descrieri 
privind domeniile de utilizare ale produselor, dovezi 
și rapoarte de testare ale proprietăților produsului, 
precum și evaluarea ciclului de viață (ECV).
În plus, documentele noastre EHD (fișe de date 
referitoare la mediu și sănătate) includ informații 
despre produs verificate extern pentru a respecta 
cerințele sistemelor de certificare de top DGNB, BNB, 
LEED, BREEAM pentru clădiri sustenabile.
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Dvs. aveți proiectul – noi avem produsul.

Deși OSB 4 TOP este materialul ideal pentru toate 
aplicațiile structurale în construcții noi, renovări 
și modernizări, OSB 3 își demonstrează calitățile 
nu numai în construcțiile din lemn și de interior, 
ci și în construcțiile pentru târguri sau amenajarea 
magazinelor și ca material de ambalare. În plus, 
DHF este ideal pentru placarea exterioară a 
acoperișurilor și a pereților din lemn.

Oferim o gamă largă de servicii utile pentru a vă 
sprijini în selectarea și instalarea produselor 
noastre. Acestea includ instrumente utile pentru 
proiectarea digitală, executarea construcțiilor din 
lemn sau consultanță pentru constructori.

Produsele noastre 
în proiectul dvs. de 
construcție
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Actualul ghid de asistență pentru proiectare EGGER 
a fost îmbunătățit pentru a sprijini și mai bine 
inginerii structuriști, arhitecții, precum și elevii și 
studenții în sarcinile lor legate de proiectare.
Grație integrării a două metode de căutare diferite, 
căutarea inițială și căutarea specializată, se pot 
identifica mai ușor și cu mai multă flexibilitate 
construcțiile din lemn testate pentru pereți, 
acoperișuri, plafoane și sisteme de șapă uscată. 
După autentificarea pe portalul pentru clienți 
myEGGER, aceste date pot fi descărcate în diferite 
formate și pot fi integrate cu ușurință în sistemele 
BIM sau CAD.

Iată ce oferă noul ghid de asistență pentru 
proiectare:
→ O varietate de construcții diferite în funcție de 

cerințe
→ Posibilitatea de a alege între modurile „Căutare 

inițială“ și „Căutare specializată“ în funcție de 
nevoile dumneavoastră

→ Construcții în format IFC și REVIT pentru 
proiectarea BIM și în format DWG și DXF pentru 
proiectarea CAD

→ Structura proiectării, inclusiv prezentarea  
generală a datelor sub formă de fișiere PDF

→ Fiabilitatea proiectării prin intermediul 
construcțiilor testate

→ Informații interesante despre „Construirea cu 
ajutorul lemnului“ în „Bazele construcțiilor din 
cherestea“

→ Creați preferințe pentru a fi informați cu privire 
la actualizări

Toate avantajele dintr-o singură privire cu ajutorul 
funcției de comparare

Ne bucurăm atunci când planul 
dumneavoastră are succes.

Noul ghid de asistență  
pentru proiectare EGGER

Utilizați datele noastre digitale pentru următoarele componente:

Pereți exteriori

Plafoane

Pereți despărțitori

Sisteme de șapă uscată

Acoperișuri

 Puteți consulta ghidul de asistență pentru   
 proiectare EGGER la 
 www.egger.com/digitalplanning
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Datele noastre digitale sunt 
de asemenea disponibile  
pe BIMobject
Modelele noastre pot fi descărcate de acolo la nivel 
mondial și non-stop și pot fi integrate în sistemul 
dvs. de proiectare. BIMobject este un furnizor 
consacrat de conținut BIM și de seturi de date PIM. 
Este chiar cea mai importantă platformă din lume, 
cu cei mai mulți vizitatori, utilizatori înregistrați, 
obiecte BIM, precum și descărcări.

Avantajele dumneavoastră: 
→ Fiabilitatea proiectării prin intermediul 

controlului coliziunii și al analizei timpurii 
a erorilor

→ Economii de costuri prin proiectare eficientă 
și optimizată

→ Economii de timp datorită proceselor de 
construcție coordonate și proiectării mai 
precise

→ Administrarea unei clădiri pe parcursul 
întregului ciclu de viață

→ Creșterea competitivității prin utilizarea unei 
metode de proiectare rezistente în timp Datele noastre pe BIMobject la

 www.bimobject.com/egger
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Cum să folosiți produsele EGGER în construcțiile dvs. din lemn.

Proiectări tehnice pentru  
construcții din lemn

Proiectarea  
construcțiilor din lemn

Proiectare și design 
pentru construcții din lemn

Produsele noastre pentru construcții sunt folosite în construcții din 
lemn de înaltă calitate, precum și în acoperișuri cu cadru din lemn, 
structuri de pereți și plafoane. Materialele noastre sunt folosite 
de regulă și în sistemele de construcție uscată și sistemele de 
pardoseală cu șapă uscată. 

Valorificați cunoștințele noastre pentru facilitarea proiectării și 
a construcției dvs.

Pereții în construcțiile din lemn 
Informații privind pereții interiori 
portanți, pereții despărțitori sau 
pereții exteriori permeabili la vapori.

Construcții cu cadru din lemn
Informații generale privind construcțiile 
cu cadru din lemn.

Plafoane cu grinzi din lemn
Substraturi portante ale plafoanelor 
cu grinzi din lemn, executate corect 
cu OSB-uri cu nut și feder de la 
EGGER.

Statică și proiectare structurală
Proiectarea și executarea corecte 
a panourilor portante și rigide pentru 
perete, acoperiș și plafon.

Sisteme de șapă uscată
Executați șape uscate rapid și ușor 
cu EGGER OSB cu nut și feder.

Rezistența la incendiu  
Rezistența la incendiu a construcțiilor din 
lemn, comportamentul la foc al plăcilor 
noastre, clasificările componentelor și 
certificatele de testare.

Finisaje și construcții uscate
Soluții pentru rezistența la incendiu 
a construcțiilor uscate și protecția 
împotriva zgomotului.

Protecția lemnului, protecția împotriva 
umidității și a căldurii
Recomandări pentru protecția adecvată 
împotriva umidității și a căldurii, precum 
și pentru conservarea lemnului.

Structuri de acoperișuri
Proiectați și construiți în mod optim 
acoperișul dvs. din lemn cu plăcile 
EGGER OSB și DHF.

Izolația fonică 
Izolația fonică este un factor calitativ 
esențial pentru locuitori și utilizatori. 

Accesați website-ul nostru pentru a găsi informații 
valoroase și broșuri tehnice utile pentru categoriile 
menționate mai jos. Toate aceste documente vă 
oferă sprijin în timpul planificării, al proiectării 
structurale și al construcției proiectului dvs. 

Acestea sunt suportul perfect pentru proiectarea 
structurilor din lemn și a construcțiilor cu cadre din 
lemn, precum și pentru instalarea și procesarea 
produselor noastre.

 Toate informațiile și descărcările privind structurile și 
proiectarea construcțiilor din lemn și a finisajelor pot fi 
găsite la www.egger.com/timberconstructions
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Ambalaje, placare, construcții 
pentru târguri și amenajări de 
magazine

OSB-ul nostru are multe caracteristici speciale – una dintre acestea 
fiind versatilitatea. OSB-urile EGGER sunt ideale nu numai pentru 
construcții din lemn, ci și pentru cofraje, standuri la târguri, 
amenajarea magazinelor și ca material de ambalare.

Construcții pentru târguri și 
amenajarea magazinelor

În construcțiile pentru târguri și amenajarea 
magazinelor, EGGER OSB este utilizat în principal 
pentru învelișuri portante în construcția de scene 
și depozite. De asemenea, servește ca element 
decorativ cu design colorat al suprafeței. 

Varietatea aplicațiilor este asigurată de prelucrarea simplă și rapidă, fără 
necesitatea instrumentelor speciale, precum și de capacitatea ridicată de 
încărcare statică. Aflați cum să utilizați EGGER OSB în aplicația de mai jos de 
pe site-ul nostru.

O singură placă, mai multe aplicații

Ambalare și transport

Cutii de transport reutilizabile, ambalaje de unică 
folosință pentru transportul intern sau maritim. 
Datorită numeroaselor certificate și verificări, oferim 
un material de ambalare ideal.

Cofraje cu OSB

EGGER OSB este utilizat pentru o mare varietate de 
scopuri în construcția clasică a cofrajelor (construcție 
solidă). În construcția cofrajelor, poate fi, de asemenea, 
utilizat pentru a produce beton aparent cu o structură 
caracteristică a suprafeței 

 Informații suplimentare și prospecte tehnice cu detalii utile privind aplicarea pot fi găsite la 
 www.egger.com/further-applications
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Alte servicii
și informații

Pentru noi este important să obțineți beneficii maxime din 
produsele pe care le oferim. De aceea, EGGER oferă o gamă largă 
de servicii în sprijinul proiectelor dvs.

Asistență tehnică

Mai multe servicii, mai multe cunoștințe - serviciul nostru 
de asistență tehnică răspunde la întrebări privind fizica 
construcțiilor, rezistența la incendiu și proiectarea statică în 
construcțiile din lemn. Consultanța se concentrează asupra 
structurilor economice și practice, precum și asupra aplicării 
profesionale a produselor noastre pentru construcții.

buildingproducts@egger.com

Descărcări produse pentru construcții

Puteți găsi toate documentele menționate în această broșură 
și multe alte documente legate de produse și aplicații dintr-o 
privire, în secțiunea noastră de descărcare pentru produsele de 
construcție.
www.egger.com/building-downloads
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myEGGER

Înregistrați-vă în portalul nostru dedicat clienților 
myEGGER și bucurați-vă de conținutul și avantajele 
exclusive:
→ Utilizarea datelor noastre digitale pentru 

proiectarea construcțiilor în sistemele BIM și CAD
→ Descărcați datele actuale ale produsului pentru 

comerțul electronic și PIM în timp real
→ Descărcați imagini ale produselor și aplicațiilor 

pentru propriile activități de marketing
→ Înregistrare pentru buletinul informativ despre 

produse pentru construcții – fiți la curent cu 
noutățile

→ Comandă directă de mostre prin magazinul nostru
→ Revista MORE dedicată clienților – toate versiunile 

anterioare în formă electronică pentru citire 
www.egger.com/myegger

Rețele sociale 

Urmăriți-ne pe Facebook, Instagram, LinkedIn sau 
YouTube și obțineți cele mai recente informații despre 
compania noastră și produsele noastre.
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4 Brilon DE 9 Wismar DE 16 Rădăuți RO

  Birouri de vânzări

 1 Tours FR
 2  Kortrijk BE
 3  Tistrup DK
 4  Kriens CH
 5  Treviso IT
 6  ŠenČur SI
 7  Varaždin HR
 8  Hradec Krălově CZ
 9 Poznań PL
 10 Budapest HU

  Unități de producție
 
 1  St. Johann in Tirol AT
 2 Wörgl AT
 3  Unterradlberg AT
 4 Brilon DE
 5  Bevern DE
 6  Gifhorn DE
 7  Bünde DE
 8 Marienmünster DE
 9  Wismar DE
 10  Hexham UK
 11  Barony UK
 12 Rambervillers FR
 13  Rion des Landes FR
 14  Shuya RU
 15  Gagarin RU
 16  Rădăuți RO
 17  Gebze TR
 18  Concordia AR
 19 Biskupiec PL
 20 Lexington, NC US
 21 Caorso IT

 11 Smederevo RS
1 2 Sofia BG
 13 Bucureşti RO
 14 Vilnius LT
 15 Minsk BY
 16 Kiev UA
17  Moscow RU
 18 Almaty KZ
 19 Shanghai CN
 20 Tokyo JP

 21 Santiago de Chile CL
 22 Melbourne AU
 23 Buenos Aires AR
2 4 Ho Chi Minh City VN

Fabricile EGGER – 
Produse de construcții

Produktionsstandorte Vertriebsstandorte

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gifhorn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US
21 Caorso IT

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 Sofi a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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www.egger.com/buildingproducts

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Germania

EGGER Sägewerk Brilon GmbH

Im Kissen 19

59915 Brilon

Germania

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava

România


