Ідеї для життя
Egger PRO
Колекція покриття
для підлоги 2021+

ЗАВЖДИ В ТРЕНДІ.

Світ стилю
для кімнат, що надихають.

ЗАВЖДИ ПАСУЄ.

Вдале покриття для підлоги,
що відповідає всім вимогам.

ЗАВЖДИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД.

Різноманітні декори, формати
та поверхні.

Зміст
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Колекція декорів EGGER:
F637 ST16 Хромікс білий

Пасують одне до одного!
Завдяки пакету для декорування інтер’єрів Interior Match із
добірки Trend Selection ми задовольнимо ваші вимоги щодо
дизайну. Багато наших дизайнів покриття для підлоги пасують
до асортименту меблів та внутрішнього оздоблення з Колекції
декорів EGGER. Завдяки цьому ми можемо створювати
унікальні кімнати зі стильним та виразним внутрішнім
оздобленням.
Докладніше:
egger.com/flooring-trends

Хромікс білий
EPL168

Дуб Клермон натуральний
EPC003

Дуб Марибор сірий
EPL195

Дуб Волтем натуральний
EPD027

04 Знайдіть своє ідеальне
–
05 покриття для підлоги.
06 Наша пристрасть:
–
07 Екологічне виробництво з
деревини.
08 Тенденції та ідеї:
–
17 Наш світ стилю.
18 Покриття Design GreenTec:
–
25 Відмінний природний
вибір!
26 Покриття для підлоги
–
31 Comfort:
Для тих моментів у житті,
коли можна розслабитися.

46 Для гарних відчуттів:
Реалістичні текстури
поверхонь.
47 Для кімнати будь-якого
розміру:
Формати плит для підлоги.
48 Ідеально пасує до нашого
–
49 покриття для підлоги:
Наші аксесуари.
50 Просто встановіть:
Наша система установки
CLIC it!
51 Більше матеріалів для
натхнення в Інтернеті:
egger.com/flooring

Дізнайтеся більше
про свої ідеї.
Коли кімната стає особливим місцем? Коли вона
наповнюється життям — із його приємними
моментами та важливими спогадами. У домі, де
розмовляють та сміються, де, можливо, інколи
закипають емоції, але де зрештою можна знайти
спокій. В офісі, де злагоджено працює команда,
або в крамниці, де клієнти почуваються легко та
невимушено.
Ознайомтеся з нашим покриттям для підлоги,
якість та стиль якого ідеально поєднуються з вашим
баченням та ідеями.

32 Ламіноване покриття для
–
45 підлоги:
Простір для
індивідуальності.
Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Зміст
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Наше покриття для підлоги — найкраще.
Воно завжди пасує до внутрішнього оздоблення.
Житловий та робочий простір, місце для усамітнення та бізнес-зона з великою кількістю відвідувачів: Ідеальною основою для
будь-якого з цих місць стане Колекція покриття для підлоги EGGER PRO 2021+. Наше покриття підійде для кімнати будь-якого
розміру, різних стилів внутрішнього оздоблення та відповідатиме будь-яким вимогам. Асортимент включає міцне високоякісне
покриття Design GreenTec, тепле та зручне покриття для підлоги Comfort та різноманітні класичні ламіновані покриття.
Що б не спало вам на думку, ми маємо ідеальне підлогове покриття для вас.

Завжди правильний вибір покриття для підлоги

4

Дуб Бердал натуральний
EPD034

Покриття Design GreenTec

Міцність | Водостійкість | Екологічне виробництво

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Дуб Кантон натуральний
EPC026

Покриття для підлоги Comfort
Тепле та приємне на дотик | Безшумне |
Не шкідливе для навколишнього середовища

Швидший
пошук.
Підберіть для себе ідеальне підлогове
покриття за декілька простих кроків.
Інструмент EGGER Floorfinder допоможе
знайти ідеальне покриття для підлоги, яке
відповідатиме вашим потребам. Дайте
відповіді на кілька простих запитань.

egger.com/floorfinder

Завжди правильний вибір покриття для підлоги
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Дуб Ріллінгтон темний
EPL012

Ламіноване покриття для підлоги
Довговічне | Легке у догляді | Універсальне у застосуванні

Дуб Голвей натуральний
EPL196
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Любов до дерева —
це наша сутність.

Ми також не використовуємо пластифікатори та ПВХ. Жодне покриття для
підлоги не містить забруднювачів навколишнього середовища — навіть
для друку дизайнерських елементів використовуються фарби на водній
основі. Завдяки такому підходу EGGER відзначено багатьма національними й
міжнародними екологічними сертифікатами. Як тільки ви увійдете до кімнати
з нашим покриттям для підлоги, наша пристрасть до дерева стане для вас
очевидною.

Більше прозорості:
egger.com/ecofacts

7
Екологічна безпека

Сировина з вражаючими характеристиками. Відповідальне використання
деревини завжди формувало основу нашої діяльності — від ефективної
обробки ресурсів до виготовлення готового продукту. З моменту заснування
в 1961 році в Тіролі, Австрія, компанія EGGER займається лише деревиною.
Ми використовуємо лише деревину з регіональних та екологічних
лісогосподарств. Окрім того, за можливості ми використовуємо вторинну
сировину.

Тераццо Тріестіно сірий
EPL207
Колекція декорів EGGER:
F021 ST75 Тераццо Тріестіно сірий

Світ стилю
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Дуб Бердал натуральний
EPD034

Всі показані та зазначені нами декори — імітації.

У стилі
має значення
лише одне. Ваш
власний стиль.

Дуб Сорія білий
EPL177

Стилі внутрішнього
оздоблення індивідуальні.
Незалежно від середовища,
у якому вам найбільш
комфортно жити та
працювати, у нас ви знайдете
ідеальне покриття для
підлоги. Дозвольте нашому
світу стилю надихати вас.

9
Світ стилю

Дуб Кардіфф коричневий
EPL187

Колекція декорів EGGER:
U999 PT/ST76 Чорний

Світ стилю | Future Retro
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Колекція декорів EGGER:
W1000 ST9РМ Білий Преміум

Деревина графіт
EPL171
Колекція декорів EGGER:
H1123 ST22 Деревина графіт

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

EPL207

EPL205

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL186

EPL171

Вибір нашого декору.

EPD047

Дуб Шерман антрацит
EPL186
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Світ стилю | Future Retro

Те, що колись було гарним, повертається.
В еру стрімких змін та поширення
цифрових технологій зростає прагнення
до знайомого та перевіреного. Сучасні
інтерпретації репродукцій та натуральних
текстур, як-от мармуру, тераццо та горіха,
характеризують дизайн, у якому стильно
поєднуються минуле та майбутнє.

Дуб Ольхон пісочно-бежевий
EPL142
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EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Вибір нашого декору.

Світ стилю | Pure Nature

Повернення до природи. Чим більше
місця технології займають у нашому
житті, тим палкіше ми прагнемо
повернутися до використання первинної
сировини. Дуб залишається популярною
тенденцією серед текстур деревини. Чи
з природним малюнком, чи з тріщинами
та переплетіннями — дуб є слухняним та
справжнім, створюючи захопливі контрасти.

Дуб Мелба натуральний
EPL190

EPL031

EPL044

EPD036

Світ стилю | Pure Nature

13

Деревина Аттік
EPL176
Колекція декорів EGGER:
H1400 ST36 Деревина Аттік

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

14
Світ стилю | Light Urban

Шарм міського простору. Житлові та офісні
приміщення стають більш відкритими, а
переходи — більш плавними. Раціональне
використання простору вимагає практичного та
легкого дизайну. Під впливом скандинавського
стилю такі матеріали, як деревина, камінь та
метал, гарантують комфорт, створюючи для вас
приємне, яскраве та світле середовище.

EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

EPL197

EPC030

EPL167

Вибір нашого декору.

Сосна Інвері біла
EPL028

Світ стилю | Light Urban
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Дуб Азгіль світлий
EPL154

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Світ стилю | Perfect Imperfection
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Дуб Відора строкатий
EPC036

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Вибір нашого декору.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Дуб Санта-Фе сірий
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Світ стилю | Perfect Imperfection

Дуб Азгіль вінтажний
EPL188

Ідеальний — це коли не
все цілком ідеально.
Несиметричність, уривчастість
і незавершеність є
популярною тенденцією в
дизайні. Виготовлені вручну
або зістарені матеріали
передають природність та
емоції. Зістареність деревини
та індустріальний стиль у
поєднанні зі спокійними
прямими формами і
поверхнями створюють простір
із вираженим характером.

Покриття Design GreenTec
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Хромікс срібло
EPD046
Колекція декорів EGGER:
F638 ST16 Хромікс срібло

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.
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Покриття Design GreenTec

Покриття Design
GreenTec
Відмінний
природний вибір.

Мармур Бердал
EPD047

Покриття Design GreenTec
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Новий
природний
Стильний дизайн і високі ступені опору: з
нашим покриттям для підлоги EGGER Design
GreenTec ви одночасно отримаєте комфорт
для житла, функціональність і красу —
приємну й натуральну на вигляд підлогу без
вінілу.
Міцне покриття, стійке до вологи та плям,
витримує щоденне навантаження, а
вбудований шар підкладки з корка
поглинає звук від кроків. Завдяки дерев’яній
водостійкій плиті-основі GreenTec наше
покриття для підлоги Design також підходить
для ванних кімнат і комерційних просторів.
Зовні покриття жодним чином не
поступається за якостями внутрішнім
характеристикам дошки. Покриття для
підлоги Design GreenTec привертатиме
увагу в будь-якому приміщенні завдяки
оригінальному оздобленню з дерева чи
каменю.

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Колекція декорів EGGER:
U999 PT/ST76 Чорний

Колекція декорів EGGER:
W1000 ST9РМ Білий Преміум

Дуб Бердал натуральний
EPD034

Покриття Design GreenTec
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Покриття Design GreenTec
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Камінь Метал антрацит
EPD043
Колекція декорів EGGER:
F121 ST87 Камінь Метал антрацит

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Обґрунтовані
причини!
Міцність і
стійкість до
мікроподряпин

Водостійкість до
72 годин

EPD028

Наше покриття Design GreenTec
вирізняється водостійкістю
тривалістю до 72 годин завдяки
особливій структурі продукту із
водонепроникною поверхнею,
дошці GreenTec, яка є плитоюосновою, та системі установки
з геометричним замиканням
CLIC it!.

Екологічне
виробництво

EPD045

Надихайтесь:
egger.com/design-flooring

На відміну від традиційного
вінілового покриття для
підлоги, наше покриття Design
GreenTec не містить ПВХ. Уся
деревина походить із місцевих
сертифікованих лісогосподарств.
Вбудований шумозахисний шар
виготовлено з переробленого
корка.
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Покриття Design GreenTec

EPD028

Завдяки інноваційному шару
зношування, наше покриття Design
GreenTec є міцним, стійким до
мікроподряпин та плям, а також
має антибактеріальні властивості
та легке у догляді. Завдяки
класу використання 33 покриття
також відповідає вимогам до
використання в комерційних
приміщеннях.

Дуб Пітару
EPD033

Покриття Design GreenTec
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Ідеальне
поєднання.
Продумане покриття шар за шаром. Особлива структура покриття для підлоги Design GreenTec робить його
універсальним.

Більше прозорості:
egger.com/ecofacts

69 % матеріалів походить із
відновлюваних джерел

1

Шар зношування з міцною та
водонепроникною поверхнею.

2

Поверхневий шар з автентичним
декором.

3

Плита-основа GreenTec також
підходить для ванних кімнат і
комерційних просторів.

4

Вбудована коркова підкладка для
звукоізоляції.

55 % побічних продуктів
лісопиляння

Привабливий декор та експлуатаційні якості
на високому рівні
Дизайн, який неможливо не помітити: обирайте між автентичним декором із текстурою деревини або реалістичною
керамічною репродукцією.

EPD047
Мармур Бердал

EPD028
Дуб Волтем білий

EPD006
Дуб Престон білий

EPD040
Дуб Алмінгтон бежевий

EPD044
Кераміка Тессіна крем

EPD046
Хромікс срібло

EPD033
Дуб Пітару

EPD034
Дуб Бердал натуральний

EPD035
Дуб Бердал креатив

EPD041
Дуб Алмінгтон натуральний

EPD027
Дуб Волтем натуральний

EPD003
Дуб Середа

EPD005
Дуб Престон коричневий

EPD043
Камінь Метал антрацит

EPD036
Горіх Бедолло медіум

EPD009
Дуб Престон темний

EPD042
Дуб Алмінгтон темний

EPD038
Мармур Парріні сірий

EPD007
Дуб Престон темнокоричневий

EPD045
Сланець Юрський антрацит

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Покриття Design GreenTec
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Покриття для підлоги Comfort
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Покриття для підлоги
для тих моментів у житті,
можна розслабитися.

Покриття для підлоги Comfort

Comfort:
, коли
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Дуб Відора натуральний
EPC035

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Створено
для
комфорту.
Тепло та надійність:
Наше покриття для підлоги Comfort
огорне вас затишком з першого
кроку. Його секрет полягає у двох
коркових шарах, які створюють
комфорт, утримують тепло та
приглушують звук. Завдяки
цьому ви зможете максимально
розслабитися вдома, у готельному
номері чи йога-студії.

Покриття для підлоги Comfort
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Окрім того, це покриття
гармонійно вписується у різні
тенденції інтер’єрного дизайну
з численними варіаціями.
Наше покриття для підлоги
Comfort легке у догляді та має
антибактеріальні властивості, а
також стійке до світла — навіть при
інтенсивному ультрафіолетовому
випромінюванні.
Для життя або для роботи:
Отримайте комфорт, що
принесе душевний спокій та
умиротворення.

Дуб Клермон коричневий
EPC004

Обґрунтовані
причини!
Тепле та приємне
на дотик
EPC001

Завдяки особливим корковим
шарам для пом’якшення, покриття
для підлоги Comfort приємне на
дотик. Невеличкі пухирці повітря
у корку утримують тепло, тому
підлога злегка нагрівається та
створює затишок. Так і хочеться
пройтися по ній босоніж!

Не любите шум? Жодних
проблем. Корковий шар над
підлоговими плитами та під
ними приглушує ударний та
інший шум.
Наше покриття для підлоги
Comfort гарантує спокій у
повсякденному житті.

Відповідає
екологічним
вимогам, ідеальне
для безпечного
використання в
будинку

EPC001

EPC001

Покриття для підлоги Comfort на
100 % вільне від ПВХ і на 90 %
складається із відновлюваної
сировини, що включає корок
та деревне волокно, отримане
з дерев лісогосподарств,
сертифікованих Програмою
сприяння лісовій сертифікації
(PEFC).

Надихайтесь:
egger.com/comfort-flooring

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Покриття для підлоги Comfort
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Безшумне

Покриття для підлоги Comfort
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Comfort
у деталях.
Дуб Віллангер кольоровий
EPC021

Завдяки своєму складу та використанню природних матеріалів, наше покриття для підлоги Comfort
створює приємне та сприятливе середовище для проживання.

Більше прозорості:
egger.com/ecofacts

90 % матеріалів походить із
відновлюваних джерел

1

Безпека для довкілля
Шар із захистом від УФвипромінювання

2

Цифровий друк декоративного
зображення високої якості

3

Еластичний шар Comfort
із корка

4

Плита-основа HDF Swell Barrier+, що
запобігає розбуханню, виготовлена
з натуральних волокон деревини

5

Вбудована коркова підкладка для
звукоізоляції.

64 % побічних продуктів
лісопиляння

Який декор вам підходить?
Різноманітні варіанти автентичного декору: Наше покриття для підлоги Comfort не лише приємне на дотик, але й створює
в кімнаті потрібну атмосферу. Ми наносимо на покриття для підлоги вражаючі візуальні елементи за допомогою сучасної
технології цифрового друку високої чіткості.

EPC020
Дуб Віллангер

EPC002
Дуб Волтем білий

EPC029
Дуб Каленберг

EPC021
Дуб Віллангер кольоровий

EPC026
Дуб Кантон натуральний

EPC015
Дуб Вальдек світлий

EPC040
Дуб Арітао

EPC042
Дуб Арітао сірий

EPC034
Мелара

EPC031
Дуб Бердал натуральний

EPC035
Дуб Відора натуральний

EPC014
Дуб Вальдек натуральний

EPC001
Дуб Волтем натуральний

EPC003
Дуб Клермон натуральний

EPC041
Дуб Арітао натуральний

EPC030
Горіх Бедолло світлий

EPC036
Дуб Відора строкатий

EPC037
Дуб Відора сірий

EPC004
Дуб Клермон коричневий

EPC033
Горіх Турені темний

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Покриття для підлоги Comfort
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Ламіноване покриття для підлоги

32

Ламіноване покриття
для підлоги:
Простір
для індивідуальності.

Ламіноване покриття для підлоги
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Дуб Шерман коньяк коричневий
EPL184
Колекція декорів EGGER:
H1344 ST32 Дуб Шерман коньяк коричневий

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Ламіноване покриття для підлоги
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Дуб Шерман світло-сірий
EPL205

Перегляньте різні варіанти,
які забезпечують гарний вигляд.
Який декор найкраще пасує до вашої
кімнати? З нашим інструментом Floor
Visualizer можна легко та просто
візуалізувати кожен із варіантів:
egger.com/myfloor

Сучасно, автентично,
різноманітно:
Наше ламіноване
покриття для підлоги.

Дуб Ріпон темний
EPL013

Від затишної вітальні до класичного лофту, від
їдальні у стилі рустик до привітного готельного
номера: ламіноване покриття — одне з
найпопулярніших покриттів для підлоги. І одне з
найбільш різноманітних.
Серед асортименту варіантів автентичного
декору — від модних тенденцій оздоблення під
суцільну деревину до скандинавської легкості
та стильної елегантності — для кожної кімнати
та внутрішнього оздоблення можна знайти
ідеальний дизайн.

Дуб Кардіфф коричневий
EPL187

Окрім широкого вибору декору, наше
ламіноване покриття для підлоги вирізняється
високоякісною ручною роботою та
функціональними характеристиками. Воно
міцне, легке у догляді й еластичне, а також
швидко встановлюється. Більше того —
співвідношення ціни та якості вас приємно
здивує.
Відчуйте стабільну якість нашого ламінованого
покриття для підлоги.

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Ламіноване покриття для підлоги
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Обґрунтовані
причини!
Довговічне та
міцне

EPL116

Ламіноване покриття для підлоги
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Щоб наше ламіноване покриття
для підлоги прослужило
вам довго, ми робимо його
стійким та міцним. Поверхня є
стійкою до стирання та світла,
тому зберігає чудовий вигляд
протягом багатьох років.

Легкий догляд та
антибактеріальні
властивості
Наше ламіноване покриття для
підлоги не лише відштовхує бруд
та легке у догляді, але й має
антибактеріальні властивості.
Завдяки вкритій плівкою з
меламінової смоли поверхні
покриття відштовхує бактерії.
Воно також антистатичне,
тому зменшує електричний
заряд.

EPL116

EPL154

Надихайтесь:
egger.com/laminate-flooring
Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Універсальне
використання
Завдяки широкому
асортименту декору та
форматів, наше ламіноване
покриття пасує майже
до кожної кімнати. Його
можна без жодних проблем
використовувати із системами
теплої підлоги. Водостійке
ламіноване покриття для
підлоги Aqua+ ідеально
підходить навіть для приміщень
із високим рівнем вологості.

Усе свідчить
про якість
ламінованого
покриття.
Виробництво з ефективним
використанням ресурсів та зменшення
впливу на навколишнє середовище:
Деревина для виготовлення
нашого ламінованого покриття для
підлоги постачається з екологічних
лісогосподарств. Цінний вклад у
свідомий підхід до охорони природи та
забезпечення здорового мікроклімату у
приміщенні.

Ламіноване покриття для підлоги
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Дуб Ольхон білий
EPL141

КОЛЕКЦІЯ ДЕКОРІВ EGGER:
F186 ST9 Бетон Чикаго світло-сірий

Дуб Сорія натуральний
EPL179

Ламіноване покриття для підлоги Aqua+

38

Це
просто
вода.
Прощавай, холодна плитко! Обирайте
екологічне покриття для підлоги, яке легко
встановлюється. Наше ламіноване покриття
для підлоги зі спеціальною технологією Aqua+
надійно відштовхує воду. Завдяки водостійкій
плиті-основі Aqua+ воно ідеально підходить
для встановлення у ванних кімнатах, кухнях
та коридорах, а також, звісно, комерційних
приміщеннях, де часто прибирають. Наше
ламіноване покриття для підлоги Aqua+ легке
у догляді навіть при очищенні парою.

Мармур Леванто світлий
EPL005

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Ламіноване покриття для підлоги Aqua+
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Мармур Бердал
EPL169

Створене
для тривалої служби.
Дуб Бейфорд світлий
EPL200

Ламіноване покриття для підлоги
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Оформлення під суцільну деревину чи паркет
є популярним трендом. Pure Solids підкреслює
цю тенденцію та поєднує у собі високу якість та
натуральний дизайн із цінними властивостями
ламінованого покриття для підлоги.
Докладніше:
egger.com/flooring-trends

Ми перетворили окремі компоненти ламінованого покриття для підлоги у довговічні плити, які служитимуть вам
протягом тривалого часу.

Більше прозорості:
egger.com/ecofacts

— 6,01 кг CO₂/м²

1

Міцна поверхня, дуже стійка до
стирання

2

Декоративне зображення

3

Плита-основа із захистом від
набухання HDF Swell barrier+,
яка складається із натуральних
волокон деревини (на вибір — із
плитою-основою Aqua+)

4

Балансувальний шар

86 % матеріалів із
відновлюваних джерел

54 % побічних продуктів
лісопиляння

Вдалий вибір на будь-який смак.
Відмінний вибір! Ламіноване покриття для підлоги забезпечить вдалий зовнішній вигляд для будь-якого внутрішнього
оздоблення, оскільки представлене у широкому асортименті. Декори ламінованого покриття для підлоги Aqua+ можна
розпізнати завдяки відповідному символу.
Усі доступні декори можна знайти за посиланням egger.com/laminate-decors

B
EPL126
Камінь Сантіно світлий

B
EPL170
Деревина біла

B
EPL169
Мармур Бердал

B
EPL005
Мармур Леванто світлий

EPL034
Дуб Кортіна білий

B
EPL172
Сосна Інвері вінтаж

EPL199
Дуб Бейфорд білий

EPL028
Сосна Інвері біла

EPL188
Дуб Асгіл вінтаж

EPL168
Хромікс білий

EPL153
Дуб Азгіль білий

EPL141
Дуб Ольхон білий

EPL177
Дуб Сорія білий

EPL085
Дуб сільський білий

EPL108
Каштан Жирона білий

EPL123
Дуб Волтем білий

EPL064
Дуб Аберґеле натуральний

EPL038
Дуб крейда

EPL026
Дуб Вестерн світлий

B

B
EPL045
Дуб Ньюбері білий

B
EPL033
Дуб Вердон білий

EPL143
Дуб Чезена білий

B
EPL137
Дуб Елтон білий

EPL095
Дуб Бруклін білий

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.
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Ламіноване покриття для підлоги

EPL093
Полярний дуб

B
EPL011
Дуб Ріллінгтон світлий

EPL183
Дуб Шерман світлий

EPL039
Ешкрофт Вуд

EPL051
Дуб Кортон білий

EPL189
Дуб Мелба бежевий

EPL107
Дуб Гамільтон кремовий

EPL197
Дуб Голвей бежевий

EPL092
Дуб Церматт пісочнобежевий

EPL154
Дуб Азгіль світлий

B
EPL080
Дуб Норд світлий

B
EPL138
Дуб Муром сірий

Ламіноване покриття для підлоги
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EPL178
Дуб Сорія світло-сірий

B

B
EPL068
Дуб Аберґеле темний

B
EPL119
Дуб Рейдон білий

EPL046
Дуб Ньюбері світлий

B

EPL142
EPL015
Дуб Ольхон пісочно-бежевий Дуб Веллі димчатий

B
EPL204
Дуб Шерман світлокоричневий

EPL058
Дуб Кліфтон натуральний

EPL074
Дуб Даннінгтон світлий

B
EPL200
Дуб Бейфорд світлий

EPL035
Дуб бардоліно

EPL201
Дуб Аркані пісочний

EPL179
Дуб Сорія натуральний

EPL102
Дуб Ам'єн світлий

EPL036
Дуб бардоліно сірий

EPL150
Дуб Чезена сірий

EPL198
Дуб Предайя натуральний

EPL173
В’яз Лона натуральний

B
EPL207
Тераццо Тріестіно сірий

B
EPL103
Дуб Гамільтон

EPL166
Бетон Чикаго світло-сірий

B
EPL205
Дуб Шерман світло-сірий

EPL196
Дуб Голвей натуральний

EPL159
Дуб Веллі натуральний

EPL190
Дуб Мелба натуральний

EPL018
Дуб Ла Манча

EPL012
Дуб Ріллінгтон темний

EPL134
Дуб Ільмен

EPL182
Дикий дуб натуральний

EPL208
Дуб Норд натуральний

EPL089
Дуб Гроув

EPL115
Дуб Старвелл натуральний

EPL139
Дуб Муром

EPL116
Дуб Бейфорд натуральний

EPL037
Дуб трилогія капучіно

EPL031
Сосна Інвері темна

EPL105
Дуб Шаннон медовий

B
EPL096
Дуб Грейсон натуральний

B

B
EPL194
Дуб Марибор натуральний

EPL122
Дуб Волтем натуральний

EPL156
Дуб Азгіль медовий

EPL131
Дуб Пуната

EPL184
Дуб Шерман коньяк
коричневий

B
EPL144
Дуб Ольхон медовий

B
EPL065
Горіх Ленглі світлий

EPL202
Дуб Аркані сіро-бежевий

EPL019
Дуб паркетний темний

EPL180
Дуб Сорія сірий

EPL081
Дуб Норд коричневий

EPL192
Дуб Санта-Фе вінтаж

EPL191
Дуб Мелба коричневий

EPL109
Горіх Мансонія

B
EPL118
Дуб Бейфорд сірий

EPL090
Акація кольорова

EPL047
Дуб Ньюбері темний

B
EPL146
Дуб Ольхон серпанковий

EPL140
Дуб Нарва

EPL167
Спаркл Грейн сірий

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.
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EPL185
Дуб Шерман сірий

EPL073
Дуб Вістон темний

EPL013
Дуб Ріпон темний

EPL016
Дуб Веллі мокка

EPL076
Дуб Бринфорд сірий

EPL193
Дуб Санта-Фе сірий

EPL043
Дуб Гантон світлий

EPL176
Деревина Аттік

EPL147
Дуб Ольхон темний

EPL195
Дуб Марибор сірий

EPL104
Дуб Гамільтон темний

B

B

B

EPL075
Дуб Даннінгтон темний

EPL066
Горіх Ленглі червоний

EPL174
Деревина Агіра коричневе

EPL067
Горіх Ленглі темний

EPL175
Горіх Бедолло темний

EPL100
Дуб Норд коньяк

EPL091
Горіх Ла Паз

EPL078
Дуб Бринфорд коричневий

EPL050
Дуб Кортон чорний

EPL186
Дуб Шерман антрацит

EPL110
Акація болотна

EPL117
Дуб Бейфорд тютюн

EPL044
Дуб Гантон темний

EPL136
Дуб Ласкен

EPL187
Дуб Кардіфф коричневий

Ламіноване покриття для підлоги
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B
EPL042
Дуб Галфорд чорний

B
EPL171
Деревина графіт

B
EPL127
Камінь Сантіно темний

Усі доступні декори можна знайти за посиланням
egger.com/laminate-decors
Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Чудове поєднання!

КОЛЕКЦІЯ декорів EGGER:
F186 ST9 Бетон Чикаго світло-сірий

Відкритий простір та плавні переходи: Якщо
межі між життям та роботою розмиваються,
потрібне різноманіття — навіть у стінах
однієї кімнати. Поєднання контрастних, але
гармонійних декорів та покриттів для підлоги
створює чіткість, структуру та привабливий
дизайн.
Комбінуйте покриття для підлоги
Comfort, Design та ламіноване покриття
та покладайтеся на ідеальне поєднання
оздоблень, які пасують одне одному.

Горіх Бедолло медіум
EPD036

Горіх Бедолло світлий
EPC030

Дуб Бердал креатив
EPD035

Дуб Бердал натуральний
EPD034

Докладніше:
egger.com/flooring-trends

Ламіноване покриття для підлоги
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Виглядає як дерево.
На дотик як дерево.

Поверхні

46
Дуб Веллі натуральний
EPL159

Deepskin — Ефектна структурна
поверхня

Ретельно відтворена,
а тому надзвичайно
автентична. Наші
поверхні з технологією
синхронізованих пор
неначе наповнюють декори
життям, поєднуючи вузли,
тріщини та зернистість у
текстурах.

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Mineral — Необроблена структурна
поверхня

Natural Pore — Автентична поверхня,
структура якої імітує справжнє дерево

Omnipore — Вишукана натуральна
дерев’яна пориста поверхня

Smoothtouch — Природна
оксамитова на дотик поверхня

Для впорядкованого
дизайну.

2

1

2

3

1

2

3

4

5

193 × 1292 мм

246 × 1292 мм

193 × 1292 мм

246 × 1292 мм

246 × 1292 мм

135 × 1292 мм

Великий

Класичний

Великий

Дуже великий 327 × 1292 мм

246 × 2050 мм

Класичний

Дуже великий 327 × 1292 мм

193 × 1292 мм

Великий

Довгий

Середній

Покриття для підлоги
Design GreenTec

Ламіноване покриття
Покриття для
підлоги Comfort для підлоги

1

Класичний
Завдяки збалансованим пропорціям пасує до
будь-якої кімнати

2

Великий
Створює враження простору та особливо гарно
виглядає в інтер’єрах у стилі кантрі.

3

Дуже великий
Декори розкривають усю свою красу у великих
кімнатах. Дуже великі плити справляють
враження у вигляді деревини або плитки.

Докладніше:
egger.com/formats

47

4

Довгий
Ідеальний для дизайну внутрішнього оздоблення
великих приміщень та житлових приміщень із
відкритим плануванням. Підкреслює ефектність
видовжених вузьких кімнат.

5

Середній
Ідеальне рішення для маленьких кімнат або
надання особливо автентичного вигляду паркету.

Дуб Веллі натуральний
EPL159

Дошки різного розміру

1

Класичний

Гармонійний декор покриття для підлоги та вибраний відтінок кольору допоможуть
створити бажану атмосферу у кожній кімнаті. Окрім того, текстура декору робить
зовнішній вигляд кімнати спокійнішим або яскравішим. А правильний вибір
покриття для підлоги додасть атмосфері ноток, яких раніше не вистачало. Довгі
широкі дошки покриття для підлоги підкреслюють розмір великих кімнат, а короткі
та вузькі візуально розширюють маленькі приміщення.

Дуб Ріллінгтон світлий
EPL011

Аксесуари
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Поєднання
від встановлення до догляду.
Звісно, у процесі встановлення підлоги першочергове
значення має саме покриття. Але ви отримаєте
найкращі результати, вдало обравши аксесуари.
Наші продукти ідеально пасують одне до одного. Ви
зрозумієте, що таке справжня якість, встановивши

покриття для підлоги EGGER. Ми не лише виготовили
міцне та стійке покриття для підлоги, але й пропонуємо
високоякісні продукти для догляду за ним. Тож ваша
підлога буде сяяти як нова — навіть через багато років
після встановлення.

1
Починати завжди
легко.
Захисний настил для
покриття для підлоги EGGER
відповідного кольору гарантує
ідеальну стійкість до тиску,
а також високоефективну
звукоізоляцію та зменшення
шуму. Його також можна
використовувати із системами
теплої підлоги. Крім того, він
чудово підійде для приміщень
із підвищеною вологістю.

2
Гарна
рамка.

Аксесуари
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Наші плінтуси відповідного
або білого кольору та профілі
для підлоги відповідного
кольору довершують
загальну картину. Таким
чином, ви можете поєднати
привабливий зовнішній
вигляд із максимальною
функціональністю та
довговічністю.

3
У хорошому
стані.
Завдяки засобам для догляду
від EGGER, потрібний засіб
завжди буде у вас під рукою.

Докладніше:
egger.com/flooring-accessories

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Легке
встановлення.
Легке використання: Завдяки системі
встановлення CLIC it!, усі наші
покриття для підлоги є безпечними.
Їх можна швидко та легко встановити
у будь-якій кімнаті. Надзвичайна
щільність та оптимальне прилягання
забезпечують додатковий захист від
вологи.
Докладніше:
egger.com/clicit

Система встановлення | CLIC it!
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Корисно знати: Колекція покриття для
підлоги EGGER PRO 2021+ ексклюзивно
доступна у спеціаліста з роздрібного
продажу, який із радістю дасть вам
пораду. Обравши підрядника для
встановлення покриття для підлоги,
вам не доведеться йти на компроміси
у процесі. Окрім широкого набору
послуг та гарантійних переваг, ви
можете буде впевнені, що фахівець
знайде правильне рішення для
складних елементів, як-от отвори
для труб системи опалення, нерівна
підлога чи перехід на плитку або інші
покриття для підлоги.
Знайти спеціалістів із роздрібного
продажу та підрядників для 		
встановлення:
egger.com/flooring-distributors

Дуб Ольхон медовий
EPL144

Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Тут можна ознайомитися з порадами,
тенденціями та зарядитися
натхненням для встановлення нового
покриття для підлоги EGGER: на
сайті egger.com/flooring ви знайдете
повну інформацію про наше
покриття для підлоги та декори,
дизайни інтер’єру, що надихають,
а також дилерів та підрядників із
встановлення у вашій місцевості.

Горіх Бедолло темний
EPL175

Дізнайтеся,
що працює.
Наша послуга Floor Visualizer допоможе
візуалізувати зміни у вашій кімнаті завдяки
декору. Просто завантажте фото, оберіть декор та
змініть свою кімнату:
egger.com/myfloor
Вам подобається декор? Замовте зразок
та зверніться за порадою до свого дилераспеціаліста.

Дуб Середа
EPD003

Дуб Алмінгтон бежевий
EPD040
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Натхнення

Тут ви
знайдете ще
більше ідей
для життя.

Фахівці наших центрів обслуговування

1517379 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT UA BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_ua_update_01/2023
Всі показані та зазначені нами декори — репродукції. Підібрати декор відповідного кольору можна лише на оригінальних зразках.
Унаслідок змін у процесі друку фактичні кольори продукту можуть дещо відрізнятися від зображення.
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