
Будівельні матеріали EGGER 

Передові рішення 
для консультування, 
планування та будівництва
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Будівельна галузь сьогодні зазнає революційних 
змін. Все частіше для спорудження будинків 
використовують деревину. Жоден інший 
будівельний матеріал не може зрівнятися з 
нею за довговічністю, енергоефективністю та 
швидкістю зведення конструкцій. 

Виконуючи будівельні проєкти, важливо мати 
доступ до якісної продукції та рішень щодо її 
застосування. Очікування власників нерухомості 
високі, і часто буває так, що при задоволенні 
їхніх потреб для досягнення бездоганного 
результату вирішальну роль відіграють навіть 
найменші деталі. Разом зі своєю продукцією та 
послугами ми пропонуємо сучасні рішення з 
консультування, та планування будівництва. 

Знайдіть своє рішення.
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це пріоритетний вибір
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Якість нашої продукції – наш найбільший 
пріоритет. 

Наша мета – вивести на ринок продукцію з 
найкращими характеристиками. Ось чому ми 
не лише висуваємо високі вимоги до нашого 
виробництва, але ще й до якості сировини, 
яку використовуємо, – адже саме з цього 
починається якість. 

Для виготовлення продукції ми використовуємо 
натуральну деревину з поновлювальних лісів. 
Виробництво здійснюється ефективним із 
точки зору збереження ресурсів способом, із 
суворим дотриманням усіх екологічних вимог. 
Продукція регулярно проходить еколого-
гігієнічні випробування. Окрім наших власних 
перевірок якості, продукція підлягає постійному 
зовнішньому моніторингу незалежними 
акредитованими установами. 

Завдяки всім цим заходам ми гарантуємо 
найвищий стандарт якості та найкращий рівень 
безпеки продукції під час її застосування.

Наша продукція – 
наша якість

4
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 Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про 
виріб можна знайти за посиланням www.egger.com/osb4top

Для стін:
→ Функція «3 в 1»: Плита ОСП 4 ТОП одночасно 

забезпечує герметичність, інтегрує 
паробар’єр та укріплює конструкцію.

→ Формати «від підлоги до стелі»: Формати 
від підлоги до стелі довжиною до 3,30 м 
забезпечують максимальну універсальність 
у будівництві. Під час встановлення відсутні 
горизонтальні з’єднання на стиках плит, 
які потребують ретельного склеювання та 
герметизації.

Для покрівлі: 
→ Вологостійкість: Плита ОСП 4 ТОП забезпечує 

високий ступінь захисту від вологи при 
використанні в якості опалубки або підложки 
для гідроізоляції металочерепиці або плоских 
дахів.

→ Стабільність розмірів: Стабільність розмірів 
плити гарантує незмінність розмірів у 
мінливих кліматичних умовах навколишнього 
середовища.

Для стелі: 
→ Висока несуча здатність: Завдяки високій 

несучій здатності плита ОСП 4 ТОП ідеально 
підходить для настилу дерев’яних балочних 
стель.

→ Максимальний формат: Завдяки 
максимальному формату 11,50 х 2,80 м 
можна заздалегідь виготовляти великі деталі, 
докладаючи незначних зусиль.

→ Міцність на вигин: Завдяки високій 
жорсткості плити ОСП 4 ТОП, можна досягти 
таких же показників ефективності, як у ОСП 3, 
зменшивши товщину плити. 

Для сухої стяжки: 
→ Перпендикулярність граней: Завдяки точній 

перпендикулярності граней плиту можна 
швидко встановлювати.

→ Профіль із шипом і пазом із точним 
приляганням: Завдяки точному з'єднанню, 
плити плавно прилягають одна до одної. Як 
результат – щільне прилягання плит

Дерев’яна будівельна плита – ця плита не відповідає 
стандарту. Вона його перевершує.

Плита EGGER ОСП 4 ТОП із відмінними для 
дерев’яних конструкцій властивостями 
відповідає всім необхідним вимогам під час 
монтажу. Висока несуча здатність, жорсткість, 
а також вологостійкість і стабільність розмірів, 
забезпечують підвищену безпеку при 
будівельних роботах. Плита також має низький 
рівень викидів, оскільки виготовляється без 
використання формальдегіду. 

Плита EGGER ОСП 4 ТОП доступна з прямою 
крайкою та із профілем із шипом і пазом.

Ключові переваги плити EGGER ОСП 4 ТОП:

Плити EGGER ОСП 4 ТОП

100 % деревини із перевіреним 
легальним походженням

50 % її сертифіковано

− 753 кг CO₂ / м3

51 % регіональних 
ресурсів деревини

93 % матеріалів із відновлюваних 
ресурсів

96 % первинної сировини* 
* переважно промисловий круглий 

лісоматеріал

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:

6 7 

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.

http://www.egger.com/osb4top
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 Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію 
можна знайти за посиланням www.egger.com/osb3

Плити EGGER ОСП 3
Ремонт, пакування, обшивка. Універсальна плита 
підходить для виконання всіх цих завдань.

EGGER ОСП 3 – наша багатофункціональна плита для широкого спектру 
застосувань. Класифікована як ОСП/3 відповідно до стандарту EN 300, 
вона має високу механічну міцність, жорсткість і довговічність навіть 
у тимчасово вологих умовах навколишнього середовища. Сфери її 
застосування охоплює широкий спектр від різних варіантів використання 
для спорудження дерев’яних конструкцій і майданчиків для торгово-
промислових виставок, виготовлення деталей для збірних конструкцій, 
використання як пакувального матеріалу, до зведення опалубок.

Плита EGGER ОСП 3 доступна з прямою крайкою та профілем із шипом 
і пазом.

У дерев’яних конструкціях і на майданчиках для 
торгово-промислових виставок:

→ Точна геометрія плити: Точність виготовлення 
та низький рівень похибок у розмірах 
дозволяють швидко встановлювати настил.

→ Оптимізоване шпунтове з’єднання: 
Профіль плит із шипом і пазом забезпечує 
високу міцність та точність, завдяки яким їх 
легко з’єднувати.

→ Доступний широкий асортимент  
форматів та товщини.

Для виготовлення деталей для збірних 
конструкцій:

→ Точність прилягання: Завдяки точній 
перпендикулярності та прямолінійності 
кутів плита ОСП 3, настил поверхонь можна 
здійснювати швидко та комфортно.

→ Висока щільність основи для формування 
плити: ОСП 3 має щільність тирси для 
формування плити не менше 600 кг/м³.

Як пакувальний матеріал: 
→ Безпека харчових продуктів: ОСП 3 також 

можна використовувати для пакування 
при транспортуванні харчових продуктів 
чи кормів. Той факт, що при цьому не 
вимагається додаткова захисна упаковка, 
підтверджується Декларацією ISEGA про 
безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини. 

→ Не містить шкідників згідно з ISPM 
(Міжнародними стандартами з 
фітосанітарних заходів) 15: ОСП 3 не містить 
шкідників через високі температури, які 
досягаються у процесі виробництва. 

Для зведення опалубок:
→ Гладка поверхня: Завдяки таким 

характеристикам поверхні ОСП 3 має 
підвищену вологостійкість. 

→ Низька здатність до набухання: Низький 
показник набрякання по товщині забезпечує 
низьке поглинання вологи плитою.

Ключові переваги плити EGGER ОСП 3:

100 % деревини із перевіреним 
легальним походженням

34 % її сертифіковано

− 753 кг CO₂ / м3

40 % регіональних 
ресурсів деревини

88 % матеріалів із відновлюваних 
ресурсів

98 % первинної сировини* 
* переважно промисловий круглий 

лісоматеріал

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:

8 9 

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару та м. Радівців.

http://www.egger.com/osb3
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Будівельна плита 
Ergo Board EGGER

Ця плита 
розкриє васмі її переваги

Будівельна плита Ergo Board EGGER – це 
полегшена дерев’яна плита, спеціально 
розроблена для зведення гіпсокартонних 
конструкцій. Спеціальне профілювання країв 
зі з’єднанням внахлестку на довгих краях та 
профілем із шипом і пазом на коротких краях 
суттєво прискорює та полегшує роботу.

Ключові переваги будівельної плити Ergo Board EGGER:

Для перегородок або перепланування горища 
чи мансарди:

→ Стабільне зчеплення в усіх сторін: Будівельна 
плита Ergo Board EGGER підвищує швидкість 
монтажу та забезпечує міцність конструкції, 
навіть якщо плита не закріплена саморізами 

→ Підвищена ударостійкість: Будівельна 
плита Ergo Board EGGER підвищує безпеку, 
ударостійкість та міцність перегородок у 
приватних та громадських будівлях. 

→ Перевірена вогнестійкість на певний 
проміжок часу: Ergo Board – плита ОСП, 
яку можна використовувати для металевих 
каркасів, і при цьому тривалість її 
вогнестійкості становить до 90 хвилин. 

→ Економія матеріалів: Просте кріплення 
за допомогою спеціального профілю зі 
з’єднанням внахлестку економить зусилля та 
зменьшує залишки

→ Легкість та простота: Плиту Ergo Board може 
встановлювати навіть одна людина, тому що 
завдяки малій вазі плит монтаж здійснюється 
легко та швидко.

→ Низька кількість залишків та безперервна 
установка: Монтаж плити Ergo Board 
здійснюється за методом безперервної 
установки завдяки інноваційному 
профілюванню країв. Горизонтальна 
установка також забезпечує зменшення 
кількості кріплень та мінімізацію відходів. 

→ Швидше кріплення: Надрукована сітка для 
цвяхів полегшує монтаж та заощаджує час.

→ Ефективне встановлення настилу: 
Мінеральні матеріали можна закріплювати 
без розмірів сітки та мінімізувати їх відходи.

100 % деревини із перевіреним 
легальним походженням

50 % її сертифіковано

− 753 кг CO₂ / м3

51% регіональних 
ресурсів деревини

95% матеріалів із відновлюваних 
ресурсів

96 % первинної сировини* 
* переважно промисловий круглий 

лісоматеріал

 Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про 
плити можна знайти за посиланням www.egger.com/ergoboard

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:

10 11 

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.

http://www.egger.com/ergoboard
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Ключові переваги плити EGGER ДХФ:

Для покрівлі:
→ Чудово витримує дощі та зливи: 

Випробування показали, що панель 
ДХФ витримує дощі та зливи. Її можна 
використовувати для підкладки під покрівлю 
з нахилом даху до 14° без жодних додаткових 
заходів.

→ Захист від граду: Панель ДХФ витримує град і 
надійно захищає дах від проникнення вологи 
в разі пошкодження покрівельного покриття. 
Такий захист гарантується ще на етапі 
будівництва.

→ Можна обробляти без герметичної стрічки 
для цвяхів: Під час обробки панелі ДХФ для 
обшивки не потрібні ущільнювальні стрічки 
для цвяхів. 

→ Тимчасова обшивка: Панель ДХФ може 
використовуватися для тимчасової обшивки 
на етапі будівництва.

→ Стійкість: Використовуючи наші ДХФ-
панелі, можна обійтися без додаткових 
паропроникних шарів (плівок).

Для стін:
→ Профіль із шипом і пазом із захистом від 

вітру: Оптимізований профіль із шипом і 
пазом забезпечує точний та швидкий монтаж 
та створює вітрозахисну конструкцію.

→ Стійкість до впливу атмосферних умов: При 
використанні із зовнішньої сторони, панель 
ДХФ може витримувати вплив погодних умов 
на протязі двох місяців 

→ Формати «від підлоги до стелі»: 
Завдяки своїй довжині панель ДХФ може 
використовуватися для зведення стін на 
основі дерев’яного каркасу різної висоти від 
підлоги до стелі без горизонтальних стиків.

→ Щільність тирси для виробництва Завдяки 
щільності тирси для виробництва у 600 кг/
м3 панель ДХФ можна використовувати 
у стандартизованих протипожежних 
конструкціях.

EGGER ДХФ
У нас є дещо, що протистоятиме викликам часу 
та впливу погодних умов. Тепер це є і у вас.

ДХФ-панель для обшивки з профілем із шипом і пазом – синтетична 
деревоволокниста плита середньої щільності. Ця вологостійка 
паропроникна плита підвищеної жорсткості ідеально підходить для 
зовнішньої обшивки покрівель і дерев’яних каркасних стін. Панель ДХФ 
постачається зі зручною для встановлення розміткою для цвяхів, що 
забезпечує швидкий монтаж.

Ця плита особливо екологічна завдяки склеюванню без формальдегіду та 
використанню натуральної деревини лісопильного виробництва.

 Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про 
плити можна знайти за посиланням www.egger.com/dhf

100 % деревини із перевіреним 
легальним походженням

67% її сертифіковано

− 584 кг CO₂ / м3

93 % регіональних ресурсів деревини*
* Побічні продукти лісопилень

95 % матеріалів із відновлюваних 
ресурсів

87 % побічних продуктів 
лісопиляння

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:

12 13 

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.
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Ключові переваги пиломатеріалів EGGER:

→ Висока якість: постійний контроль.

→ Стабільна геометрія плит: Ми надаємо 
велике значення високій стабільності 
геометрії пиломатеріалів.

→ Сортування пиломатеріалів за щільністю: 
Додатково до візуальних нормативних 
критеріїв,може також використовуватися 
найсучасніша рентгенівська технологія.

→ Повністю натуральні матеріали: Деревина – 
це натуральний продукт, тому і пиломатеріали 
є повністю натуральними.

→ Надійне упакування: Пакування забезпечує 
безпеку товару після виробництва як під час 
зберігання, так і при транспортуванні.Пиломатеріали EGGER

Розпилювання, просушування, сортування: 
Ми даємо деревині майбутнє.

Пиломатеріали EGGER доступні в широкому 
асортименті продукції, що пройшли відповідні 
випробування та сертифікацію. Сортування 
здійснюється візуально та за допомогою 
обладнання. Це забезпечує дотримання 
візуальних вимог, та механічної міцності плит.

Сфери застосування включають: конструкційні 
вироби для дерев’яних споруд, модульних 
будинків, оптову торгівлю пиломатеріалами, та 
пакувальні матеріали.

До асортименту продукції входять рейки для 
решетування покрівлі, брус, конструкційний 
брус із цільної деревини.

 Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про 
плити можна знайти за посиланням www.egger.com/timber

− 696 кг CO₂ / m3

86 % регіональних 
ресурсів деревини

100 % первинної сировини

100 % деревини із перевіреним 
легальним походженням

86 % її сертифіковано

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:

14 15 

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Брілон.

http://www.egger.com/timber
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ОСП із захистом від термітів

Ми часто запозичуємо досвід у закордонних 
ринків. Наприклад, це стосується захисту від 
термітів. Ось чому, наприклад, наші плити 
OS'Brace H2 та OS'Floor H2 відповідають 
належним класифікаціям H2 для Австралії та 
Нової Зеландії.

ОСП великого розміру

Мисліть масштабно! ОСП великого розміру – 
ідеальне рішення для збірних компонентів. На 
запит ми можемо запропонувати ОСП довжиною 
до 11,50 м та шириною 2,80 м. 

ОСП 3 JAS TOP

Ці плити відповідають високим механічним 
вимогам японського стандарту. Завдяки 
склеюванню без використання формальдегіду 
вони відповідають суворим стандартам F **** 
в Японії. 

Рішення та плити, адаптовані 
для конкретного ринку

Потрібна особлива продукція для конкретного застосування? 
Окрім широкого асортименту товарів, доступних на ринку, ми радо 
запропонуємо вам рішення з інших ринків. На наших заводах є 
можливість виготовляти продукцію відповідно до індивідуальних 
потреб замовника, починаючи від певної мінімальної кількості.

16
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Для забезпечення вільного збуту товарів, на усі 
наші будівельні матеріали надаються Декларації 
про експлуатаційні характеристики СЕ. Вони 
включають, зокрема, таку інформацію: 

→ Вимоги до будівельного матеріалу
→ Перелік основних характеристик матеріалу 

та його призначення
→ Система для перевірки та оцінки 

експлуатаційних характеристик матеріалу
→ Відомості про виробника

Для підтвердження характеристик нашої 
продукції, зазначених у Декларації про 
експлуатаційні характеристики СЕ, двічі на 
рік проводиться зовнішній аудит. Це робить 
незалежна акредитована установа. Таким 
чином, ми беремо на себе відповідальність 
за забезпечення відповідності продукції усім 
вимогам якості.

Підтверджено Деклараціями про експлуатаційні характеристики СЕ

Характеристика продукції

 Усі декларації про експлуатаційні 
характеристики СЕ для будівельних 
матеріалів можна знайти за посиланням 
www.egger.com/building-downloads

Практично, ефективно та надійно. Завдяки першокласним властивостям 
наша продукція не тільки швидко і легко піддається обробці, але й стає 
основою для високоякісних та стійких конструкцій. Що б ви не планували, 
з будівельними матеріалами EGGER ваш проєкт буде реалізовано 
простим, ефективним та надійним способом.

18
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НАШІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

20

Ми вважаємо деревину робочим матеріалом 
та матеріалом для вторинної переробки. Ми 
виробляємо широкий асортимент продукції з 
природних відновлювальних ресурсів. З метою 
дотримання обіцянки «Розширювати можливості 
дерева», нам важливо підтримувати екологічну 
безпеку, сприяти збереженню ресурсів та 

захисту клімату. Показники екологічної безпеки 
демонструють, що наша продукція фактично 
сприяє реалізації цієї мети. Ці показники 
допомагають легко зрозуміти масштаб впливу 
кожного окремого продукту на навколишнє 
середовище та роблять нашу діяльність 
прозорою.

Ви зможете зекономити свій час на публічних 
тендерах або проектах, коли вимагається надання 
відповідних документів чи сертифікатів про 
екологічність та вплив на навколишне середовище 
наших продуктів.

Наші EDP(екологічні декларації продукції) містять 
наступну інформацію щодо наших продуктів: 
основні інгредієнти, використані ресурси, 
інформація по виробництву та утилізації. Ви 
також отримаєте доступ до інформації щодо 
основних сфер застосувань наших продуктів, 
звіти, тести випробувань та аналіз життевого 
циклу подукту.
Крім того, наші EHD(специфікація з екологічних 
та санітарних норм) містять усю відповідну 
іноформацію, щодо дотримання вимог провідних 
систем сертифікації: DGNB, BNB, LEED,BREEAM.

Пропорційна частка деревини, 
що походить із перевірених та 

сертифікованих джерел

Вуглецевий слід* Внесок у циркулярну 
економіку

Внесок у біоекономіку Пропорційна частка деревини, 
що походить із регіону

Наша ціль – раціональне 
використання деревини

  Докладний опис показників екологічної безпеки можна знайти за посиланням  
www.egger.com/ecofacts

  Додаткову інформацію щодо захисту довкілля та екологічності продуктів,  
а також наші EPD та EHD ви зможете знайти за посиланням: www.egger.com/environment

Еко етикетки

Показники екологічної безпеки

Проблема захисту довкілля стає все більш важливою сьогодення. Усі хто 
будує із деревини, моють думати про захист навколишнього середовища. 
Нащастя деревина має змогу відновлюватися за декілька десятиріч, 
зберігає та накопичує вуглець та забепечує комфортне відчуття при 
використанні у будівництві. Усю екологічну інофрмацію про наші 
продукти, ми відобразили у декількох документах.

20
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У вас є проєкт, а у нас – матеріали.

Хоча ОСП 4 TOP бездоганно підходить для всіх 
застосувань у новому будівництві, ремонтних 
та реставраційних роботах, ОСП 3 демонструє 
свою універсальність не тільки в дерев’яних 
конструкціях та внутрішньому облицюванні, а й у 
будівництві приміщень для торгово-промислових 
виставок, облаштуванні торгових зон та 
пакуванні. Окрім того, ДХФ ідеально підходить 
для зовнішньої обшивки покрівель і дерев’яних 
каркасних стін.

Ми пропонуємо цілий ряд корисних порад, 
які допоможуть вам у виборі та монтажі нашої 
продукції. Сюди входять ефективні інструменти 
для цифрового планування, планування 
будівельних робіт із пиломатеріалів або 
консультування ваших майстрів.

Наша продукція для 
вашого будівельного 
проєкту
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Наявну підтримку з планування від EGGER 
нещодавно було додатково вдосконалено, щоб 
допомогти проєктувальникам, архітекторам, 
а також учням і студентам ще ефективніше 
виконувати завдання з планування.
Завдяки інтеграції двох різних методів пошуку 
(пошуку для початківців/Starter і пошуку для 
експертів/Expert) ідентифікація протестованих 
конструкцій із пиломатеріалів для стін, дахів, 
стель і систем сухої стяжки стала ще гнучкішою та 
легшою. Після входу на портал клієнтів myEGGER 
їх можна завантажити в різноманітних форматах 
даних і без зусиль інтегрувати в системи BIM або 
CAD.

Ось що пропонує оновлена підтримка з 
планування:
→ Різноманітність конструкцій згідно з 

вимогами
→ Вибір між режимами «Пошук для початківця» 

(Starter) і «Пошук для експерта» (Expert) 
відповідно до ваших потреб

→ Конструкції у форматі IFC та REVIT для 
проєктування BIM та у форматі DWG і DXF для 
проєктування CAD

→ Структура проєкту, включно з оглядом даних у 
форматі PDF-файлу

→ Надійність планування за допомогою 
протестованих конструкцій

→ Цікаві факти на тему «Будівництво з 
дерева» в розділі «Основи будівництва з 
пиломатеріалів».

→ Створіть вибране, щоб бути в курсі оновлень
Наочність усіх переваг завдяки функції
порівняння

Ми любимо, коли
все йде за вашим планом.

Оновлена підтримка з 
планування EGGER

Використовуйте наші цифрові дані для таких напрямків застосування:

Зовнішні стіни

Стелі

Перегородки

Системи сухої стяжки

Покрівлі

  Інформацію про підтримку з планування 
EGGER можна знайти за посиланням  
www.egger.com/digitalplanning

http://www.egger.com/digitalplanning
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Наші цифрові дані також 
доступні на BIMobject
Їх можна завантажити в будь-якій країні й у 
будь-який час та інтегрувати у вашу систему 
планування. BIMobject – визнаний постачальник 
даних у форматі BIM та наборів даних PIM. А ще 
це провідна світова платформа з найбільшою 
кількістю відвідувачів, зареєстрованих 
користувачів, об’єктів BIM та завантажень.

Ваші переваги: 
→ Надійність планування за допомогою 

перевірки на зіткнення та раннього аналізу 
помилок

→ Економія витрат завдяки ефективному та 
оптимізованому плануванню

→ Економія часу завдяки узгодженим 
будівельним процесам та більш точному 
плануванню

→ Управління будівництвом протягом усього 
циклу

→ Підвищення конкурентоспроможності 
завдяки використанню сучасних методів 
планування

  Наші дані на BIMobject за посиланням  
www.bimobject.com/egger

26
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Як використовувати наши плити EGGER у конструкціях із пиломатеріалів.

Технічне проєктування 
конструкцій із пиломатеріалів

Планування конструкцій 
із пиломатеріалів

Планування та проєктування 
конструкцій із пиломатеріалів

Наші будівельні матеріали використовуються в конструкціях із 
пиломатеріалів, а також для дерев’яних каркасних конструкцій покрівель, 
стін та стель. Матеріали Egger зазвичай використовуються також для стін 
сухої обробки(гіпсокартон) та підлогових систем сухої стяжки. 

Скористайтеся нашими знаннями, щоб полегшити планування та 
будівництво свого проєкту. Стіни та конструкції із 

пиломатеріалів 
Інформація про несучі внутрішні 
стіни, перегородки або 
паропроникні зовнішні стіни.

Дерев’яна каркасна конструкція
Загальна інформація про дерев’яні 
каркасні конструкції.

Дерев’яні балочні стелі
Правильно виконані несучі 
основи дерев’яних балочних стель 
із профілем із шипом і пазом 
EGGER ОСП.

Статика та проєктування 
конструкції
Правильне планування та 
виконання несучого та жорсткого 
облицювання стін, покрівлі та стелі.

Системи сухої стяжки
Швидко і без зусиль формуйте 
системи сухої стяжки за 
допомогою профілів із шипом і 
пазом EGGER ОСП

Протипожежний захист 
Протипожежний захист конструкцій 
із пиломатеріалів, характер 
горіння наших плит, класифікації 
компонентів та сертифікати 
випробувань.

Облицювання та сухі будівельні 
роботи
Рішення для звукоізоляції 
та протипожежного захисту 
гіпсокартонних конструкцій.

Консервація деревини, захист від 
вологи та теплоізоляція
Рекомендації щодо належного 
захисту від вологи та теплоізоляції, 
а також консервації деревини.

Покрівельні конструкції
Оптимально сплануйте та 
побудуйте дерев’яну покрівлю, 
використавши EGGER ОСП та ДХФ.

Звукоізоляція 
Звукоізоляція як важливий фактор 
якості та комфорту для мешканців 
приміщення. 

Знайдіть на нашому вебсайті цінну інформацію 
та корисні технічні буклети для зазначених нижче 
категорій. Усі ці документи допоможуть вам у 
плануванні, конструктивному проєктуванні та 
будівництві вашого проєкту. Вони забезпечать 

належну підтримку у процесі планування 
конструкцій із пиломатеріалів та дерев’яних 
каркасних конструкцій, а також монтажу та 
виготовлення нашої продукції.

 Повну інформацію та матеріали для завантаження про будівельні 
конструкції, планування конструкцій із пиломатеріалів та облицювання 
можна знайти за посиланням www.egger.com/timberconstructions
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Спорудження приміщень для 
торгово-промислових виставок 
та облаштування торгових зон

Наші плити ОСП мають безліч особливих характеристик. Одна 
з вирішальних – їх універсальність. Плити EGGER ОСП ідеально 
підходять не тільки для спорудження конструкцій, але й для 
опалубок, стендів на торгових виставках, облаштуванні торгових 
зон. А щє плити використовуються як пакувальний матеріал.

Спорудження приміщень для 
торгово-промислових виставок та 
облаштування торгових зон

У будівництві об’єктів для виставок і торгівлі EGGER 
ОСП використовують здебільшого як міцну основу 
конструкцій сцени чи складу. Вони також служать 
декоративним елементом із кольоровим стилем 

Плита має широкий спектр різноманітних варіантів застосування завдяки 
простоті та швидкості обробки. Вона не вимагає спеціальних інструментів 
та витримує високе статичне навантаження. Дізнайтеся більше про 
використання плит EGGER ОСП у додатку нижче на нашому вебсайті.

Одна плита – безліч застосувань

Пакування і транспортування

Пакування з ОСП включає транспортні контейнери 
багаторазового використання, тару одноразового 
використання для внутрішніх та міжнародних 
перевезень. Ми пропонуємо пакувальний матеріал, що 
ідеально відповідає цілям застосування. Його якість 
підтверджують численні сертифікати та перевірки.

Опалубка з ОСП

EGGER ОСП має цілий спектр застосувань для 
найрізноманітніших цілей для спорудження класичних 
жорстких конструкцій При зведенні опалубки плиту 
можна використовувати для формування характерного 
шару поверхні бетону.

  Додаткову інформацію та технічні буклети з корисними детальними рекомендаціями щодо 
застосування можна знайти за посиланням www.egger.com/further-applications
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Додаткові послуги 
та інформація

Нам важливо, щоб ви отримали максимальну користь від нашої 
продукції. Ось чому EGGER пропонує цілий комплекс послуг для 
підтримки ваших проєктів.

Технічна підтримка

Більше послуг, більше знань – наша технічна підтримка 
відповідає на питання щодо будівельної фізики, 
протипожежного захисту та статичного проєктування 
конструкцій. Основна увага в консультуванні приділяється 
аспектам економічності та практичності конструкцій, а також 
професійному застосуванню будівельних матеріалів.

buildingproducts@egger.com

Будівельні матеріали –  
інформація для завантаження

Усі документи, згадані в цій брошурі, та багато інших 
документів, пов’язаних із матеріалами та їх застосуванням, 
можна знайти в нашому блоці з інформацією про будівельні 
матеріали для завантаження.
www.egger.com/building-downloads
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myEGGER

Зареєструйтеся на нашому клієнтському порталі 
myEGGER і насолоджуйтесь ексклюзивним 
контентом та перевагами:
→ Використання цифрових даних для 

планування будівництва в системах BIM та 
CAD

→ Завантаження актуальних даних про 
продукцію для електронної торгівлі та PIM 
у режимі реального часу

→ Завантаження зображень продукції та 
програм для маркетингової діяльності

→ Підписка на інформаційну розсилку про 
будівельні матеріали – щоб бути в курсі усіх 
подій

→ Журнал для клієнтів MORE – всі попередні 
випуски доступні для читання в електронному 
форматі за посиланням  
www.egger.com/myegger

Соціальні медіа 

Слідуйте за нами у соцмережах Facebook, 
Instagram, LinkedIn або YouTube і отримуйте 
найсвіжішу інформацію про нашу компанію 
та продукцію.
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4 Брілон Німеччина 9 Вісмар Німеччина 16 Радівці Румунія

  Офіси продажів

 1 Турс Франція
 2  Кортрейк Бельгія
 3  Тіструп Данія
 4  Крінс Швейцарія
 5  Тревізо Італія
 6  Шенчур Словенія
 7  Вараждин Хорватія
 8  Градець-Кралове Чехія
 9 Познань Польща
 10 Будапешт Угорщина

  Виробничі майданчики
 
 1 Санкт-Йоганн-ін-Тіроль Австрія
 2 Вергль Австрія
 3 Унтеррадльберг Австрія
 4 Брілон Німеччина
 5 Беверн Німеччина
 6 Гіфхорн Німеччина
 7 Бюнде Німеччина
 8 Марієнмюнстер Німеччина
 9 Вісмар Німеччина
 10 Гексам Велика Британія
 11 Бароні Велика Британія
 12 Рамбервілле Франція
 13 Рйон-де-Ланд Франція
 14 Шуя Росія
 15 Гагарін Росія
 16 Радівці Румунія
 17 Гебзе Туреччина
 18 Конкордія Аргентина
 19 Біскупець Польща
 20 Лексингтон, Північна Кароліна США
 21 Каорсо Италия

 11 Смедереве Сербія
 12 Софія Болгарія
 13 Бухарест Румунія
 14 Вільнюс Литва
 15 Мінськ Білорусь
 16 Київ Україна
 17 Москва Росія
 18 Алмати Казахстан
 19 Шанхай Китай
 20 Токіо Японія

 21 Сантьяго Чилі
 22 Мельбурн Австралія
 23 Буенос-Айрес Аргентина
24 Хошимін В’єтнам

Виробничі  
об’єкти EGGER

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

Україна

EGGER Україна

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Німеччина

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Румунія

http://www.egger.com/buildingproducts
mailto:info-ua@egger.com
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