
Лаковані плити 
PerfectSense® Feelwood

Яскравий асортимент, 
який вражає



Ваші клієнти прагнуть природності та комфорту деревини, але водночас 
потребують рішення з матової лакованої поверхні? В цьому разі 
оптимальним рішенням, що бездоганно задовольнить усі вимоги, 
стануть нові лаковані плити PerfectSense Feelwood. У них поєднано 
властивості наших виробів найвищої якості: матову, оксамитову на 
дотик поверхню зі стійкістю до появи відбитків пальців PerfectSense Matt 
і текстури Feelwood, синхронізовані із зображенням декору.

Завдяки матовому лаковому покриттю PerfectSense Feelwood підходить 
для вертикального застосування. Новий продукт із матовою текстурованою 
поверхнею пропонує очевидні переваги для кухонь чи ванних кімнат, де 
меблі та внутрішнє оздоблення повинні витримувати підвищений рівень 
вологості та високу температуру.

  Докладніша інформація доступна за посиланням 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Цією інновацією EGGER виводить природний вигляд продуктів на 
основі деревини на абсолютно новий рівень. Це вже підтверджено 
двома нагородами: за лаковані плити PerfectSense Feelwood ми 
отримали нагороду Red Dot Award: Product Design 2021, а також 
стали переможцями премії German Innovation Awards 2021.

Відмінна продуктова інновація

Переглянути відео

Ця новинка відповідає модній тенденції з 

використання матових олійних поверхонь 

зі справжньої деревини. Вона демонструє 

природність, досі недосяжну для плит на 

основі екологічної деревини.

Клаус Монгофф  
керівник відділу управління декорами та дизайном групи EGGER

«
»

Усі показані та зазначені декори – репродукції. 3

https://youtu.be/za3H0QwzFJk


Відкрийте для себе  
 асортимент для відчуттів

Наш асортимент спокушає шістьма ексклюзивними трендовими декорами з відповідно 
підібраними крайками.

H1760 TM28
Каштан благородний сірий

Усі показані та зазначені 
декори – репродукції.

Вишуканість декору H1760 TM28 Каштан 
благородний сірий особливо вдало 
підкреслено завдяки використанню 

перламутрових пігментів 

»
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H1186 TM37
Дуб Гаронна темно-коричневий
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H3180 TM37
Дуб Галіфакс коричневий

Чорні пори та тріщини є характерними 
для декору H1186 TM37 Дуб Гаронна 

темно-коричневий.

Типові для деревини тріщини надають декору 
H3180 TM37 Дуб Галіфакс коричневий впізнаваної, 
вражаючої природності.
»

»
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H3149 TM37 
Дуб Риф’яно димчастий

Дощатий вигляд та стримані фрагменти заболоні 
декору H3311 TM28 Дуб Кунео білений додадуть 

будь-якому приміщенню природних ноток у 
скандинавському стилі.

Декор H3149 TM37 Дуб Риф’яно димчастий 
повністю відповідає тренду PureNature завдяки 

своїм натуральним елементам.

»

»
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H3311 TM28
Дуб Кунео білений

U999 TM28
Чорний

Декор U999 TM28 Чорний у автентичній 
на вигляд текстурі масиву дерева не 
тільки елегантно розставляє акценти, 
але й виходить на перший план.»

Усі показані та зазначені декори – репродукції. 7



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС

На дотик та на вигляд
 � Оксамитове матове лакове покриття у поєднанні 

із синхронізованими текстурами Feelwood
 � Дуже низький рівень блиску
 � Більш природна гра кольорів із виразнішим 

контрастом та глибиною 
 � Ще ближче до взірця, створеного природою

Характеристики поверхні
 � Антибактеріальні властивості поверхні відповідно 

до стандарту ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Нечутливість до звичайних плям
 � Стійкість до багатьох мийних засобів
 � Стійкість до впливу тепла та вологи

Стійкість до появи відбитків пальців
 � Практично відсутні сліди відбитків пальців
 � Очищення без зусиль
 � Особливо вигідно підкреслює темні декори

Наявні текстури
 � TM28 Feelwood натуральний матовий
 � TM37 Feelwood рифт матовий

  Докладніша інформація доступна за посиланням  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Швидкий огляд  
 властивостей продукції 

8 Усі показані та зазначені декори – репродукції.

→ Товари в наявності, що доповнюють Колекцію декорів EGGER

→  6 нових декорів, доступні виключно як лаковані плити 
PerfectSense Feelwood

→ Стандартні розміри 2 800 × 2 070 мм

→ Стандартна товщина 18 мм

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Структура продукту Захисна плівка

Праймер

Зовнішнє покриття з УФ-захистом

Просочений декоративний папір

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Крафтовий папір, просочений содою

Крафтовий папір, просочений содою

Просочений декоративний папір

Докладніше на вебсайті www.egger.com/ecofacts

Більше прозорості: 

29 % вторинно переробленого матеріалу 
42 % побічної продукції лісопильної промисловості та 
переробленої деревини попереднього споживання 
29 % нової сировини

89 % матеріалів із відновлюваних джерел 
11 % матеріалів із корисних копалин

100 % підтверджене легальне походження деревини, 
61 % від якої сертифіковано

68 % дерева регіонального походження

Обробка в кольорах та 
текстурах, що поєднуються
Для всіх наших декорів PerfectSense Feelwood 
на складі доступні крайки АБС розміром 
23 × 1 мм, які ідеально поєднуються за декором, 
текстурою та рівнем блиску.
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Ванні кімнати залишаються світлими, але не обов’язково білими. Матовий вигляд декору H1760 TM28 
Каштан благородний сірий бездоганно підходить до використаного тут сірого умивальника. Особливо 
гарно виглядає перламутрове мерехтіння. Основа в декорі U705 ST9 Ангора сірий має нейтральний 
вигляд, а сам умивальник виконано у темному декорі F121 ST87 Камінь Метал антрацит. А завдяки декору 
для покриття підлоги EPL166 Бетон Чикаго світло-сірий кімната залишається світлою.

Автентичний декор H3311 TM28 Дуб Кунео білений посилює позачасову 
універсальність оздоблення приміщення. Декор U961 PM/PG Графіт сірий 
із матовим та високоглянцевим покриттям розставляє контрастні акценти. 
Декор покриття для підлоги EPC015 Дуб Вальдек світлий демонструє 
заокруглений візерунок у світлих природних відтінках.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
http://www.egger.com/epl166


Взаємодію високоякісного 
простору житлового приміщення із 
рустикальним дощатим виглядом 
декору H3149 TM37 Дуб Риф’яно 
димчастий можна описати як 
«Природна розкіш». Завдяки 
природному відтінку його можна 
комбінувати з однотонними 
кольорами, орієнтованими на 
зелений, такими як U717 ST9 Дакар 
сірий. Декор U999 PM Чорний 
виглядає сучасно та дає відчуття 
високої якості. Покриття для підлоги 
в декорі EPL127 Камінь Сантіно 
темний відповідає модній тенденції – 
створення елегантного дизайну в 
темних тонах.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/epc015
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u717-st9
http://www.egger.com/h3149-tm37
http://www.egger.com/epl127


А коли хочеться насолодитися дозвіллям і відволіктися від 
турбот, зростає попит на лаконічний вигляд та збалансовані 
контрасти. При цьому U999 TM28 Чорний забезпечує дуже 
неочікуваний ефект. Якщо дивитися на поверхню здалеку, 
вона виглядає однотонною. І лише уважно її розглядаючи 
зблизька, можна помітити текстуру деревини, що демонструє 
бездоганну взаємодію природності та вишуканості. Практичною 
перевагою є захист від появи відбитків пальців. Відчуття елітного 
приміщення забезпечується завдяки декору U999 Чорний із 
покриттями PerfectSense Premium Matt (матовий) та Premium 
Gloss (глянцевий). Він контрастує лише з декором H1714 ST19 
Горіх Лінкольн. Теплий природний колір останнього бездоганно 
поєднує природність та сучасність, як і декор використаного 
покриття для підлоги EPL175 Горіх Бедолло темний.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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Поєднання матеріалів у цій кімнаті демонструє природні контрасти. Матова лакова 
обробка надає декору H1186 TM37 Дуб Гаронна темно-коричневий неймовірної глибини. 
Забезпечується досі недосяжна природність декорів із виглядом темної деревини – світлих 
в основі та темних по текстурі. Декор особливо вдало вирізняється на фоні світлого 
F416 ST10 Текстиль бежевий та красиво контрастує з U399 ST9 Червоний гранат. А покриття 
для підлоги в декорі EPD034 Дуб Бердал натуральний природного кольору гармонійно 
довершує загальний вигляд.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034

Усі показані та зазначені декори – репродукції. 13
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 EPL127

 F206 PT
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http://www.egger.com/epl127
http://www.egger.com/f206-pt


Сучасна кухня має бути просторою. Це головне 
місце в домі, де збираються всі члени родини, а 
вже до неї приєднано інші приміщення – їдальню, 
вітальню та кабінет. Через таке різноманіття 
посилено використовуються темні кольори, що 
наближають стиль до італійського.

Тут використано декор H3180 TM37 Дуб Галіфакс 
коричневий. На матовій поверхні особливо 
реалістично виглядає імітація чорних тріщин та 
сучків у повноколірному вигляді. Вона бездоганно 
поєднується з декором U999 PM Чорний. Настрій 
у кухні задає, зокрема, матова стільниця в декорі 
F206 PT Камінь П’єтра Гріджія чорний. Що ж 
до покриття для підлоги, яке має бути темним 
і випромінювати вишуканість, то тут ідеальне 
рішення лише одне – EPL127 Камінь Сантіно 
темний.

  Додаткова інформація про всі лаковані 
плити PerfectSense доступна за посиланням  
www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37

Усі показані та зазначені декори – репродукції. 15
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www.egger.com

Україна

ТОВ «ЕГГЕР Гольцверкштоффе»

т +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Germany

т +49 2961 770 - 0

info-bri@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec – Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec

Poland

т +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com
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Усі показані та зазначені декори – репродукції. Допустимі незначні відхилення у кольорі, які пов'язані з розмаїттям технологій друку.
Підбір кольору можливий тільки за оригінальним взірцем. Ілюстрації декору в масштабі 1:2. Можливі технічні зміни та друкарські помилки.
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