Produse, decoruri și servicii
Descoperiți posibilitățile!
Colecția Egger de produse decorative 2020 – 22

Colecție
extinsă până
la finalul lui
2023

Mai multă inspirație,
mai multe senzații tactile,
mai multe servicii,
mai multe posibilități.

2

1. Grupul EGGER ....................................................................................................................................................................................................................... 4
2. Mediul și sustenabilitatea......................................................................................................................................................................................... 6
3. Produsele cu proprietăți antibacteriene ale suprafeței................................................................................................................. 8
4. Iată cum profitați la maximum de Colecția Egger de produse decorative .................................................................10
5. Produsele pentru mobilier și design interior .......................................................................................................................................12
6. Structuri și suprafețe ................................................................................................................................................................................................. 56
7. Universuri de stil ............................................................................................................................................................................................................62
8. Privire de ansamblu a decorurilor ..................................................................................................................................................................82
9. Interior Match .................................................................................................................................................................................................................102

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

3

Grupul EGGER
20

Grupul EGGER este unul dintre producătorii de top
de materiale pe bază de lemn la nivel mondial.
Fondat în 1961, acesta deține 20 de fabrici și
administrează 24 de birouri de vânzări la nivel
mondial.
Produsele EGGER se găsesc în nenumărate
domenii ale vieții private și publice, inclusiv în
bucătării, băi, birouri, sufragerii și dormitoare.
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St. Johann in Tirol AT
Wörgl AT
Unterradlberg AT
Brilon DE
Bevern DE
Gifhorn DE
Bünde DE
Marienmünster DE
Wismar DE
Hexham UK
Barony UK
Rambervillers FR
Rion des Landes FR
Shuya RU
Gagarin RU
Rădăuți RO
Gebze TR
Concordia AR
Biskupiec PL
Lexington, NC US

Birouri de vânzări
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Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
Šenčur SI
Varaždin HR
Hradec Krălově CZ
Poznań PL
Budapesta HU
Smederevo RS
Sofia BG
București RO
Vilnius LT
Minsk BY
Kiev UA
Moscova RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP
Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN
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Mai mult decât mobilier și design interior

22

Promisiunea noastră „Mai mult din lemn” implică: pe lângă produsele pentru mobilier și amenajări interioare,
EGGER oferă și pardoseli pe bază de lemn (laminate, din plută și pardoseli Design), precum și produse pentru construcții.

În funcție de utilizare, pardoselile au caracteristici diferite, fiind
totodată ușor și rapid de instalat, sunt robuste, rezistente, ușor de
curățat și ecologice. Cu trei categorii de pardoseli diferite, EGGER
acoperă toate nevoile existente ale clienților.
www.egger.com/flooring

Indiferent de proiect, produsele pentru construcții EGGER sunt
eficiente, practice și asigură succesul oricărui tip de proiect.
Puteți alege dintr-o gamă largă de plăci OSB ecologice, plăci
pentru pardoseli și cu cant drept, plăci suport DHF, plăci de
finisare Ergo Board, precum și cherestea.
www.egger.com/building

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

5

Ciclul nostru de mediu –
și de ce sustenabilitatea înseamnă mai mult decât un
simplu cuvânt pentru noi.

Producția materialelor pe bază de
lemn și prelucrarea ulterioară
Pentru a ne îmbunătăți constant
performanța de mediu în procesul
de producție, alegem sisteme
de management energetic și
ecologic certificate internațional
în conformitate cu ISO 50001,
ISO 14001 și EMAS.

Evaluările performanțelor ecologice
pentru consumatori / produse
Oferim transparență totală
prin Declarațiile de mediu ale
produselor (EPD-uri). Acestea oferă
specialiștilor informații importante
privind mediul și sănătatea, fiind
disponibile și utilizatorilor finali
interesați – pentru fiecare dintre
produsele noastre de bază.

Reciclare
Reciclăm lemnul rezidual
în producția noastră de
materiale pe bază de lemn.
Acesta provine din bunuri
aruncate, cum ar fi mobilă,
paleți sau materiale de
ambalare. În acest fel,
conservăm resursele
proaspete și extindem
efectul stocării de CO₂.

Utilizarea produselor secundare
de la fabrica de cherestea
Preferăm să cumpărăm produsele
secundare de la fabricile de
cherestea regionale și certificate.
Prin utilizarea produselor secundare
economisim resurse naturale.

Silvicultură sustenabilă
Susținem obiectivele de dezvoltare
sustenabilă ale ONU. Prin ODD 15, ne
angajăm să protejăm și să restaurăm
ecosistemele terestre și să promovăm
gestionarea sustenabilă a pădurilor.
Lemnul nostru provine din surse
100 % verificate legal și controlate în
conformitate cu ISO 38200. Cumpărăm
lemn rotund cu precădere din păduri
certificate în regiunea de achiziție.
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Silvicultura sustenabilă
la EGGER

Aflați mai multe la
www.egger.com/environment

Energie regenerabilă
Transformăm căldura în
energie electrică ecologică
în propriile noastre centrale
pe bază de biomasă.
Biomasa și reziduurile de
lemn nu mai pot fi utilizate
ca materiale în producție.

Materialele pe bază de lemn contribuie
la protecția mediului înconjurător …
… iar acum aveți ocazia să aflați mai multe despre acest lucru.
În această broșură regăsiți și informații referitoare la performanța de mediu a produselor noastre:

Structura produsului:
PAL melaminat Eurodekor

1

– 13,8 kg CO₂ / m2

2

87 % materiale din resurse regenerabile
13 % materiale din resurse fosile

3

23 % material reciclat
42 % produse secundare din industria de cherestea
și lemn reciclat pre-consumator
35 % resurse proaspete

4

68 % lemn din regiune

5

100 % lemn cu proveniență verificată
61 % din acesta este certificat

Mai multe informații despre
indicatorii noștri de sustenabilitate
la www.egger.com/ecofacts

1

Amprenta de CO₂*
Materialele pe bază de lemn sunt prietenoase
cu mediul.
Înmagazinează mai mult dioxid de carbon decât
este emis pe durata producerii acestora.

2

Contribuția la bioeconomie**
Materialele pe bază de lemn se regenerează.
Spre deosebire de materiile prime fosile, lemnul
este o resursă regenerabilă.

3

Contribuția la economia circulară**
Conservăm resursele naturale.
Acționăm în cicluri și folosim lemnul existent
în cel mai eficient mod posibil.

4

Proporția de lemn din regiunile apropiate.
Ne concentrăm pe distanțe mici de transport.
Buștenii pe care îi folosim provin în principal de
la nivel regional.

5

Proporția de lemn din surse verificate și certificate
Folosim lemn din surse verificate și certificate.
Ne angajăm să folosim silvicultura sustenabilă și
controlăm lanțurile noastre de aprovizionare.

Status 2021. Pentru cifrele actuale vizitați paginile noastre
de produse la www.egger.com/products-interior

Transparență completă din partea noastră și niciun formular de completat pentru dumneavoastră
EGGER vă pune la dispoziție documentele necesare pentru a vă înscrie ușor și rapid în proiecte de licitație publică sau proiecte
sustenabile acreditate. Produsele EGGER sunt certificate și acreditate din toate punctele de vedere, iar informațiile referitoare la
mediu și sănătate sunt puse la dispoziția clienților.

* metodă de calcul oficială, conform EN 15804; consultați EPD

→ Aflați mai multe la www.egger.com/environment

** metodă de calcul proprie, conform ISO 14021, pentru
declarațiile de mediu ale furnizorilor, proporție în funcție de
greutatea uscată. Valorile sunt bazate pe structura medie a
produsului și pot varia ușor în funcție de grosime și stratul de
acoperire ales.
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Amenajări interioare pentru o locuință sănătoasă
cu produsele noastre
Suntem conștienți de importanța tot
mai mare a calității aerului din spațiile
interioare. Acesta este motivul pentru care
verificăm frecvent emisiile produselor
noastre, acestea fiind testate și de către
institute independente privind adecvarea
lor pentru locuințe sănătoase.

Produsele următoare pentru mobilier și amenajări interioare sunt certificate în conformitate
cu „TÜV PROFiCERT-product interior”. Acest lucru confirmă faptul că achiziționați produse
sigure care sunt adecvate pentru „locuințe sănătoase”. Pentru dvs., acest lucru înseamnă
că lucrați cu produse care au fost testate cu privire la substanțe nocive și care respectă
cerințele internaționale privind emisiile.

Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE,
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 CE

Eurodekor MDF E1E05 TSCA ST CE,
Eurodekor MDF E1E05 TSCA MB CE,
Eurodekor MDF Flammex E1E05 TSCA
ST CE

Laminate compacte cu miez negru,
Laminate compacte Flammex CE

Laminate compacte
cu miez colorat

Exemplu

TÜV PROFiCERT-product Interior (Premium)
respectă nivelurile de emisii stabilite pe
plan internațional de mai jos:
 AgBB 2018
 BREAAM Exemplary Level
 ChemVerbotsV E1 DE 2020
 Émissions dans l‘air intérieur
(Emisii în aerul din spațiile interioare): A+
 Clasificarea M2 în vigoare în Finlanda
 Eticheta ecologică în vigoare în Austria,
Ghid UZ 07
 Reglementarea belgiană privind COV
 Anexa 8 la Regulamentul-cadru privind
reglementările tehnice referitoare la
construcții MVV TB (ABG)
 CAM Italia
 LEED v4 (în afara Americii de Nord)
 DE-UZ76 (Blauer Engel)

Aflați mai multe la
www.egger.com/healthy-living-products
Laminate,
Laminate cu miez colorat,
Laminate XL
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Plăcile lăcuite
PerfectSense Feelwood

Ce emisii generează materialele pe bază de lemn?
Cele mai comune emisii generate de lemn și de
materialele pe bază de lemn sunt terpenele,
aldehidele și acizii organici. În funcție de tipul de
lemn și de prelucrare, acestea sunt generate în
proporții și concentrații diferite.

» Terpenele
sunt componente naturale, care sunt
generate, în general, de conifere și au
mirosul tipic de lemn, de exemplu,
aroma de pin și pin elvețian.

» Aldehidele

» Acizii organici

se formează prin oxidare, din acizii grași conținuți
de lemn și oxigenul din atmosferă. Acest proces,
așa-numita oxidare secundară, are loc întotdeauna
atunci când lemnul este utilizat și devine mai intens
în timpul uscării și presării la cald a plăcilor, spre
deosebire de uscarea naturală la aer. Mirosul obișnuit
după tunderea gazonului este un exemplu de aldehide
naturale (hexanal).

sunt, de exemplu, acidul acetic și acidul
hexanoic. Acidul acetic se regăsește în
lemnul de esență tare și în cel de molid.
Este un conservant alimentar și este
inclus pe lista OMS de medicamente
esențiale.
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Știați că produsele noastre au suprafețe
cu proprietăți antibacteriene?
Bacteriile și germenii dispar în proporție de 99,9 %
(ISO 22196) în decursul a 24 de ore de pe suprafețele
etanșate și închise igienic ale plăcilor noastre Eurodekor
acoperite cu rășină melaminică, ale plăcilor lăcuite
PerfectSense, ale laminatelor, blaturilor de lucru, ale

laminatelor compacte și ale pardoselilor.
Această caracteristică previne și înmulțirea bacteriilor.
Astfel, produsele menționate pot fi folosite mai ales
în zonele care trebuie să respecte anumite norme de
igienă.

Proprietatea antibacteriană certificată a suprafeței nu
depinde de decor, structură și placă suport. Datorită
combinațiilor noastre decorative, puteți utiliza unul
și același decor pentru diferite aplicații – chiar și în

zone cu cerințe stricte de igienă. Portofoliul produselor
noastre cu proprietăți antibacteriene ale suprafeței este
completat de gama noastră de pardoseli.

PAL melaminat
Eurodekor®





PAL Eurodekor și MDF
Eurolight Decor
Eurodekor Flammex
Eurodekor MDF Flammex

Plăcile lăcuite
PerfectSense®
 PerfectSense Premium Gloss
 PerfectSense Premium Matt
 PerfectSense Feelwood

Laminate
 Laminate
 Laminate XL
 Laminate PerfectSense Topmatt/
Premium Gloss
 Laminate dimensionate pentru uși
 Laminate cu miez colorat
 Laminate Flammex
 Laminate PerfectSense Topmatt/
Premium Gloss cu miez colorat

Blaturi de lucru

Laminate compacte

Pardoseli

 Blaturi de lucru din
laminat compact
 Blaturi de lucru PerfectSense
Topmatt cu cant drept
 Blaturi de lucru Feelwood cu cant
drept
 Blaturi de lucru postformate

 Laminate compacte cu
miez negru CE
 Laminate compacte cu miez
colorat CE
 Laminate compacte Flammex CE
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Pardoseli laminate
Pardoseală laminată Aqua+
Pardoseală Design GreenTec
Pardoseală Comfort

Pentru siguranța dvs.:
Demonstrat prin teste
Produsele noastre sunt fabricate fără aditivi
suplimentari antibacterieni și sunt testate în
conformitate cu cea mai importantă metodă de testare
recunoscută la nivel mondial (ISO 22196 = JIS Z 2801)
pentru evaluarea activității antibacteriene. În plus,
produsele noastre sunt certificate de către Institutul
independent, extern Hohenstein.
Valoarea reducerii este decisivă pentru evaluarea
activității antibacteriene: În ce măsură bacteriile
mai sunt prezente după 24 de ore, comparativ cu
începutul testului? În cadrul testelor efectuate,
produsele menționate în partea stângă au obținut
gradul de eficiență „puternic”, cu valoarea efectului
antibacterian A ≥ 3.

Eficiența proprietăților
antibacteriene

Valoarea efectului
antibacterian A [log10 KBE]

inexistentă

A<2

considerabilă

2≤A<3

ridicată

A≥3

Exemplu:
Certificat pentru Eurodekor
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Profitați la maximum de beneficiile
Colecției EGGER de produse decorative
Descoperiți o lume plină de posibilități cu ajutorul Colecției
noastre EGGER de produse decorative: Mai multe soluții, mai
multe senzații tactile, mai multă inspirație, mai multe servicii.
Colecția EGGER
de produse decorative

Aplicația Colecției EGGER de produse decorative

Colecția Egger
de produse
decorative
Decoruri asortate pentru
plăci acoperite cu rășină melaminică,
laminate și canturi

Descărcați aplicația Colecției EGGER
de produse decorative chiar acum.

Pregătiți-vă pentru
o experiență inedită!
1.	Descărcați aplicația „Colecția EGGER de
produse decorative” pe telefonul dvs.
2.	Folosiți funcția de scanare pentru a scana
codurile decorurilor din această broșură.
3.	Aveți acces la:
 informații despre disponibilitatea produselor
 toate decorurile selectate în format de placă
întreagă și 3D
 plasarea rapidă a comenzilor de mostre
 combinații de decoruri
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Această broșură combină întreaga colecție de
produse, decoruri, structuri și tendințe și face
trimitere la întregul conținut din aplicația „Colecția
EGGER de produse decorative”, precum și la
informații suplimentare disponibile online la:
www.egger.com.
Prin aplicație, aveți întotdeauna la îndemână
întreaga colecție.

Aplicația vă ajută să luați decizii rapid și vă oferă
acces ușor la ceea ce aveți nevoie pentru a vă pune
în practică ideile mărețe. Serviciul nostru pentru
clienți vă pune la dispoziție mostre în diverse
dimensiuni, pe care le puteți comanda rapid și
ușor prin intermediul noii aplicații.
 flați mai multe despre aplicație la
A
www.egger.com/app

Studio de design virtual EGGER
Studioul de design virtual EGGER este un instrument
online care vă oferă asistență atunci când oferiți
consultanță în design. Utilizați studioul nostru
de design virtual pentru a vă ajuta clienții să ia
decizii. Cu o simplă atingere de buton, puteți afișa
toate decorurile din colecția EGGER de produse

decorative, precum și cele mai noi decoruri pentru
pardoseli în diferite configurații de încăperi și puteți
utiliza modul de comparare pentru a testa două
designuri într-o singură încăpere în același timp.
Toate funcțiile pot fi integrate cu ușurință și în mod
gratuit pe pagina dumneavoastră de internet.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Produse pentru mobilier și design interior
Fie că amenajați un spațiu de locuit sau un proiect public, EGGER vă oferă totul dintr-o singură
sursă și face ca designul dvs. să fie mai flexibil ca niciodată. Decorurile noastre sunt disponibile
ca imitații ale aproape oricăror materiale și pot fi livrate într-un interval scurt. Astfel, selecția de
produse poate fi accesată rapid și simplu.

Eurodekor
F205 ST9
Cant ABS
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9
Eurodekor
H3349 ST19
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Blat de lucru PerfectSense
Topmatt cu cant drept
U999 PT

Eurodekor
H3349 ST19
Cant ABS
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Cant ABS
U660 ST9

Eurodekor
U660 ST9

Eurodekor
H1344 ST32

Laminat
U899 ST9
Laminat PerfectSense Topmatt
F627 PT

Eurodekor Plus
H3408 ST38
Eurodekor Plus
H3330 ST36

Laminat cu miez colorat
U8991 ST9

Laminat cu miez colorat
U7081 ST9
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Eurodekor
U600 ST9

Cant ABS
H3330 ST36

Cant ABS
U600 ST9
Laminat
U660 ST9

Eurodekor Plus
H1318 ST10

Eurolight Decor
H3330 ST36

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Asortarea
decorurilor
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Nu este nevoie să faceți compromisuri când
vine vorba de designul și calitatea proiectelor
dvs. Iar datorită combinațiilor noastre testate
între decoruri și materiale nici nu trebuie. Toate
decorurile noastre sunt disponibile pentru plăci
clasice de PAL melaminat sau plăci MDF, plăci
ușoare Eurolight și laminate. În plus, vă oferim
soluții de canturi care se asortează perfect cu
decorul și structura.

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.
Pentru informații detaliate privind caracteristicile produsului menționat și
încadrarea acestuia în anumite standarde, vă rugăm să consultați fișele
tehnice din secțiunea de descărcare de pe pagina produsului respectiv.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Plăci de PAL melaminat Eurodekor®
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Aplicabilitate universală
Rezistență la abraziune și zgâriere
Rezistență la decolorare
Reciclabilă
Poate fi utilizată imediat – nu necesită tratare cu
ulei, băițuire sau alte măsuri de protecție
 Decoruri și suprafețe cu aspect autentic
 Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)






Plăcile de PAL Eurodekor acoperite cu rășină melaminică
(în conformitate cu EN 14322) sunt compuse din plăci
PAL brute acoperite cu hârtie decorativă pe ambele
părți. Acestea sunt ideale pentru aplicații orizontale sau
verticale pentru mobilier și amenajări interioare, cum ar fi
fronturi de mobilă, rafturi, dulapuri sau placarea pereților.
Vă oferim o soluție contemporană și sofisticată din punct
de vedere estetic, cu calitatea dovedită EGGER, ca parte
a combinațiilor între decoruri și materiale. Alegeți placa
suport corectă pentru proiectul dvs., în funcție de aplicații
și uzură.

F416 ST10

H1714 ST19
Structura produsului

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice
PAL Eurospan

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % materiale din resurse regenerabile
13 % materiale din resurse fosile
23 % material reciclat
42 % produse secundare din industria de cherestea
și lemn reciclat pre-consumator
35 % resurse proaspete
68 % lemn din regiune

100 % lemn cu proveniență verificată
61 % din acesta este certificat
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Scanați codul decorului utilizând aplicația.

 flați mai multe la
A
www.egger.com/eurodekor

Plăci de Eurodekor® MDF
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Eurodekor MDF (în conformitate cu EN 14322) combină
proprietățile plăcii MDF cu gama variată de decoruri
EGGER. Proprietățile sale fizice o fac extrem de
potrivită pentru utilizarea în proiecte de mobilier și
amenajări interioare. Plăcile MDF din fibre de lemn
cu densitate medie de la EGGER sunt înnobilate cu
un strat de acoperire decorativ pe bază de rășină
melaminică și sunt utilizate ca panouri suport.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/eurodekor-mdf

Structura produsului

Profilare ușoară
Proprietăți fizice superioare
Rezistență mare la umflare
Rezistență la abraziune și zgâriere
Rezistență la decolorare
Decoruri și suprafețe cu aspect autentic
Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)









–11,1 kg CO₂ / m2
Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice
Placă MDF
Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

85 % materiale din resurse regenerabile
15 % materiale din resurse fosile
44 % produse secundare din industria de cherestea
56 % resurse proaspete

60 % lemn din regiune

100 % lemn cu proveniență verificată
80 % din acesta este certificat

H1714 ST19

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Eurolight® Decor
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Greutate redusă
 Rezistență mare la îndoire
 Economisește resurse datorită conținutului scăzut
de lemn
 Rezistență la decolorare
 Decoruri și suprafețe cu aspect autentic
 Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Placa ușoară Eurolight Decor, acoperită cu rășină
melaminică (în conformitate cu EN 14322) este o placă
compozită decorativă, compusă din straturi superioare
decorative dintr-un material pe bază de lemn cu
un mijloc din carton ușor de tip fagure. Eurolight
Decor este disponibilă în combinații de decoruri și
structuri care fac parte din Colecția EGGER de produse
decorative.
 flați mai multe despre Eurolight Decor la
A
www.egger.com/eurolight-decor

Structura produsului

Hârtie decorativă impregnată cu
rășini melaminice
PAL brut de 8 mm

Carton tip fagure
PAL brut de 8 mm

Hârtie decorativă impregnată cu
rășini melaminice

– 7,86 kg CO₂ / m2

88 % materiale din resurse regenerabile
12 % materiale din resurse fosile
43 % material reciclat
23 % produse secundare din industria de cherestea
34 % resurse proaspete
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H3330 ST36

Eurodekor® Plus
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Datorită structurii multistrat, aceste plăci sunt
adecvate pentru aplicații cu uzură ridicată în sectorul
public, ele putând fi utilizate pentru proiecte ce
implică mobilier de birou, mobilier pentru spațiile
publice sau pentru amenajarea de înaltă calitate a
magazinelor. Structura multistrat ML este realizată cu
un strat suport (hârtie de balans). Pentru structurile
ML, straturile suport sunt disponibile cu hârtie maro
(decoruri standard), iar pentru structurile MW, cu
hârtie albă pentru W1001.

Rezistență crescută la șoc
Rezistență sporită la îndoire
Rezistență la decolorare
Reciclabilă
Decoruri și suprafețe cu aspect autentic
Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)








 flați mai multe la
A
www.egger.com/eurodekorplus

Structura produsului

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

Hârtie albă de balans

Hârtie maro de balans

Placă suport conform
destinației de utilizare

Placă suport conform
destinației de utilizare

Hârtie albă de balans

Hârtie maro de balans

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

Hârtie decorativă impregnată
cu rășini melaminice

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

H3330 ST36
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Laminate
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Structura multistrat a laminatelor și a materialelor
utilizate în acest scop asigură grade superioare de
utilizare. Datorită proprietății de postformare, aproape
toate laminatele pot fi postformate. Laminatele cu
certificare MED sunt disponibile pentru utilizarea în
industria navală.

 Rezistență la abraziune, șoc și zgârieturi
 Igienice și sigure pentru produsele alimentare
 Imitațiile de lemn oferă o alternativă rentabilă la
lemnul masiv și la furnir
 Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Aflați mai multe la www.egger.com/laminates

Structura produsului
Folie etanșă de protecție
(pentru decoruri imprimate)

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

Hârtie decorativă
impregnată
Hârtie Kraft
impregnată
Hârtie de balans

2,03 kg CO₂ / m2

60 % materiale din resurse regenerabile
40 % materiale din resurse fosile

U600 ST9
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

100 % resurse proaspete

Laminate XL
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru aplicații pe suprafețe extinse, decorurile în
laminat XL prezintă un avantaj pe lățime. Acestea
sunt disponibile în formatul 2.790 × 2.060 × 0,8 mm.
În cazul imitațiilor de lemn, structura suprafeței este
perfect sincronizată cu imaginea decorului. Aspectul
și senzația tactilă rezultate pot fi diferențiate cu
greu de cele ale lemnului masiv sau ale furnirului.
Decorurile laminatelor XL sunt ideale pentru uși
de interior foarte late, cum ar fi cele din spitale.
Laminatele XL cu certificare MED sunt disponibile
pentru utilizarea în industria navală. Niciuna dintre
variante nu poate fi postformată.

 Formatul extra lat poate reduce pierderile rezultate
din tăiere
 Rezistență la abraziune, impact și zgârieturi
 Aspect și senzație naturală datorită suprafeței cu
pori sincron în toate imitațiile de lemn
 Disponibile și în decoruri uni
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Aflați mai multe la www.egger.com/laminates-xl
Scanați codul decorului utilizând aplicația.

H3408 ST38

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Laminate cu miez colorat
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Aspect continuu, unitar
 Permit îmbinări aproape invizibile și îmbinări în
unghi
 Subliniază designul mobilierului pe părțile înguste
fără canturi
 Rezistență la abraziune, șoc și zgârieturi
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Laminatele cu miez colorat sunt alcătuite din mai
multe straturi de hârtie impregnată, cu același decor.
Îmbinările în unghi ascuțit și canturile devin aproape
invizibile. În combinație cu cantul din lemn masiv,
miezul colorat subliniază designul părții înguste
a plăcii. În conformitate cu standardul, laminatele
cu miez colorat nu pot fi postformate. Laminatele
certificate MED, cu miez colorat, sunt disponibile
pentru utilizarea în industria navală.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/coloured-core-laminates

U8991 ST9

U7081 ST9
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Laminate PerfectSense® Topmatt/Premium Gloss/cu miez colorat
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Laminatele PerfectSense Topmatt sunt caracterizate
de suprafața lăcuită super-mată, catifelată și
călduroasă, cu proprietăți anti-amprentă. Laminatele
PerfectSense Premium Gloss impresionează prin
suprafața lor lăcuită ultra-lucioasă. Adaugă un efect
de profunzime și luciu decorurilor. Toate variantele
sunt rezistente la abraziune, șoc și zgârieturi și, astfel,
sunt ideale pentru utilizarea pe suprafețe orizontale
și verticale. Laminatele PerfectSense cu miez colorat
sunt disponibile pentru elemente de mobilier în unghi
ascuțit. Îmbinările și canturile devin aproape invizibile.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/laminates-premiumgloss
www.egger.com/laminates-pg-coloured-core
www.egger.com/perfectsense-topmatt
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

 Rezistență la abraziune, șoc și zgârieturi
 Igienice și sigure pentru produsele alimentare
 Se asortează perfect cu plăcile lăcuite PerfectSense
și canturile aferente
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Topmatt:
 Suprafață lăcuită super-mată catifelată și caldă
 Proprietăți anti-amprentă
Premium Gloss:
 Suprafață lăcuită ultra-lucioasă
 Luciu deosebit și efect de profunzime

Structura produsului
Strat lăcuit

Strat lăcuit

Hârtie decorativă

Hârtie decorativă impregnată

Hârtie Kraft impregnată

Hârtii decorative impregnate

Hârtie de balans

Hârtie de balans

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F206 PT

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Laminate dimensionate pentru uși
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Formate de ușă, cu pierderi minime la tăiere,
disponibile pe stoc și cu cantitate minimă de
comandă de o bucată
 Design asortat, de la mobilier la ușile de interior
 Rezistență la abraziune, șoc și zgârieturi
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Datorită suprafeței rezistente, laminatele sunt adecvate
pentru designul decorativ al ușilor de interior. Sunt
disponibile 81 de decoruri în formatele de uși de
2.150 × 950 mm/1.020 și 2.800 × 1.310 mm × 0,8 mm,
din stoc și pornind de la o singură bucată. Datorită
decorurilor și structurilor asortate EGGER, aceste
decoruri pot fi combinate ideal cu plăci melaminate și
canturi. Acest lucru face ca o amenajare interioară să fie
perfect asortată, de la ușă la mobilier.
Aflați mai multe la www.egger.com/doorlaminate

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F627 PT
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Panouri compozite
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Panourile compozite sunt elemente formate din plăci
de PAL brut sau MDF, acoperite pe ambele părți cu
laminate decorative.
Este disponibilă o gamă largă de opțiuni și dimensiuni
ale laminatului.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/laminate-bonded-boards

Rezistente la abraziune, șoc și zgârieturi
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Rezistente la pete
Disponibile în decoruri și structuri asortate cu alte
produse EGGER
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)





Structura produsului
Laminat decorativ
Placă suport conform
destinației de utilizare
Laminat decorativ sau o hârtie
de balans pentru laminat

84 % materiale din resurse regenerabile
16 % materiale din resurse fosile
21 % material reciclat
32 % produse secundare din industria de cherestea
47 % resurse proaspete

W1000 ST9

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Canturi
Puteți crea piese de mobilier cu aspect
uniform sau accente în design prin
combinarea plăcii decorative și a cantului,
luând în considerare culoarea, structura și
gradul de luciu. Gama largă de canturi din
Colecția EGGER de produse decorative oferă
soluții pentru toate ideile dvs. de design,
indiferent că este vorba despre asortarea
perfectă de culori și decoruri sau despre
realizarea unui contrast.

Aflați mai multe la

www.egger.com/edgings

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.

Pentru informații detaliate privind caracteristicile produsului menționat și
încadrarea acestuia în anumite standarde, vă rugăm să consultați fișele
tehnice din secțiunea de descărcare de pe pagina produsului respectiv.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

31

Canturi ABS
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Disponibile în decoruri și structuri asortate
 Asortate optic și tactil la decorul și structura plăcii
respective
 Achiziționând plăcile și canturile dintr-o singură
sursă economisiți timp și efort
 Selecție mare de grosimi și lățimi
 Igienice și sigure pentru produsele alimentare
 Disponibile de la o rolă

Canturile ABS sunt utilizate pentru finisarea
materialelor acoperite pe bază de lemn, cum ar fi
plăcile de PAL, MDF și plăcile ușoare. Conferă finisajul
potrivit pentru straturile de acoperire decorative.
Canturile de protecție ABS sunt disponibile într-o gamă
largă de lățimi și grosimi. În ceea ce privește decorul,
structura și gradul de luciu, acestea se asortează cu
decorurile și produsele EGGER.
Aflați mai multe la
www.egger.com/abs-edging

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

H1345 ST32
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Canturi ABS cu aspect de fibră în secțiune transversală
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Canturile cu aspect de fibră în secțiune transversală
evidențiază efectul natural al decorurilor. Imită
aspectul unui buștean tăiat, cu inelele anuale vizibile
și, în combinație cu cantul lung asortat, creează un
aspect general armonios.






Se apropie de aspectul modelului din natură
Asortate optic la decorul plăcii respective
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Disponibilitate începând cu o singură rolă

 entru mai multe detalii, accesați
P
www.egger.com/end-grain-edgings

Q1346 RO

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

33

Canturi Accent ABS și PMMA
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ






Design eficient din punct de vedere al costurilor
Realizarea designurilor în tendințe
Creați accente cu măiestrie
Accente create cu pricepere
Igienice și sigure pentru produsele alimentare

Canturile Accent ABS și PMMA din Colecția EGGER de
produse decorative demonstrează modul în care puteți
obține efectul optim cu efort minim.
Designul de mobilier se concentrează din ce în ce
mai mult pe combinarea unei varietăți de materiale.
Canturile Accent în combinație cu decorurile uni sau
cu imitațiile de lemn și materiale oferă o varietate de
combinații creative.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/edgings

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F8911 PM
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Doppia:
Folosirea acestora transformă orice piesă de mobilier într-un
element de design într-o încăpere. Alături de suprafețele
PerfectSense Premium Matt sau Premium Gloss, canturile
Accent reproduc aspectul sticlei autentice.
Duo:
Acestea constau în două benzi de aceeași dimensiune cu
diferite decoruri. Benzile se asortează cu cele două decoruri.
Un aspect interior-exterior poate fi obținut prin aplicarea
acestor canturi pe o placă în același decor.
Trio:
Combinațiile de culori și designuri pun accent pe contrastul
dintre diferitele aspecte ale materialelor, de la fibră lemnoasă
la metal, creând astfel numeroase posibilități de design.

Carbon:
Poate fi folosit pentru a crea un accent puternic, aducând în
prim plan un aspect de „material”. Sau poate crea un contrast
mai armonios în combinație cu aluminiu, negru sau imitații
de lemn negru.
Linea:
Această variantă de cant creează un accent grafic puternic pe
multe decoruri uni, imitații de lemn și materiale. Se pretează
foarte bine în combinații cu aluminiu, negru sau imitații de lemn
negru. Structura sa liniară poate fi simțită, dar și văzută.
Aspect triplu stratificat:
Acestea creează aspectul unei plăci de PAL cu trei straturi solide.
Poate fi utilizat și pentru a crea un accent natural în combinație
cu decorurile uni.

Multiplex:
Multiplex este din nou foarte popular în amenajările interioare.
Canturile Multiplex oferă posibilitatea combinării aspectului unei
plăci multiplex cu strat de acoperire subțire cu întreaga gamă de
decoruri uni.
Used Metal:
Acest cant poate fi utilizat pentru a crea accente puternice în
combinație cu decoruri uni albe și adaugă un contrast material
modern. Reproducerile de lemn maro sau decorurile uni gri se
potrivesc bine cu aceste canturi din punct de vedere cromatic.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Laminate
compacte

36

Cu laminatele noastre compacte, puteți
îndeplini solicitările clienților dvs. care doresc
materiale robuste, sigure în contactul cu
alimente și rezistente la umiditate. Datorită
faptului că tăierea plăcii generează o cantitate
minimă de deșeuri, vă puteți realiza proiectele
într-un mod economic și rentabil. Produse
suplimentare sunt disponibile cu decoruri
asortate pentru amenajări interioare în
perfectă armonie.

Aflați mai multe la

www.egger.com/compactlaminates

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.

Pentru informații detaliate privind caracteristicile produsului menționat și
încadrarea acestuia în anumite standarde, vă rugăm să consultați fișele
tehnice din secțiunea de descărcare de pe pagina produsului respectiv.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Laminate compacte
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Rezistență la abraziune, impact și zgârieturi
Rezistente la umiditate
Igienice
Sigure pentru produse alimentare
Rezistente la mulți agenți de curățare și substanțe
chimice
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)






Laminatele compacte au un design atractiv
și caracteristici excepționale. Durabilitatea și
rezistența la umiditate le recomandă ca material
ideal pentru aplicații de interior, unde sunt
necesare atât o rezistență crescută la uzură, cât
și o atenție sporită la igienă și curățenie. În plus
față de bucătării, băi și încăperi sanitare, aici
sunt incluse și camerele sterile, spitalele sau
restaurantele.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.
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Structura produsului
Strat de acoperire (pentru reproduceri de lemn și materiale)

Hârtie decorativă impregnată cu rășini

Straturi de mijloc impregnate cu rășini

Hârtie decorativă impregnată cu rășini

Strat de acoperire (pentru reproduceri de lemn și materiale)

60 % materiale din resurse regenerabile
40 % materiale din resurse fosile

100 % resurse proaspete

H1710 ST10

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Plăci lăcuite ®
PerfectSense

40

Plăcile lăcuite de calitate înaltă PerfectSense cu
suprafețe mate și ultra lucioase impresionează
prin perfecțiunea vizuală și senzațiile tactile
atrăgătoare. Suprafețele finisate cu mai multe
straturi de lac se pretează segmentului de
mobilier de lux și oferă amenajărilor interioare
un caracter nobil.

Aflați mai multe la

www.egger.com/perfectsense

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.

Pentru informații detaliate privind caracteristicile produsului menționat și
încadrarea acestuia în anumite standarde, vă rugăm să consultați fișele
tehnice din secțiunea de descărcare de pe pagina produsului respectiv.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Plăcile lăcuite PerfectSense® Premium Matt
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Datorită suprafeței mate, se încadrează în
tendințele actuale
 Proprietăți anti-amprentă – avantaj îndeosebi
pentru decorurile de culoare închisă
 Efort redus de curățare
 Rezistente la petele comune
 Rezistente la mulți agenți de curățare
 Rezistente la căldură și umiditate
 Posibilități de aplicare orizontală (cu excepția
blaturilor de lucru din bucătării)
 Rezistente la micro-zgârieturi, cum ar fi cele care
pot apărea pe durata curățeniei
 Rezistă chiar și la zgârieturile dure
 Se livrează cu folie protectoare
 Dimensiune optimizată
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Igienice și sigure pentru produse alimentare

PerfectSense Premium Matt se evidențiază față de alte
suprafețe de mobilier prin aspectul și senzația pe care
le oferă. Proprietățile speciale anti-amprentă reduc
amprentele pe suprafață și minimizează necesitatea
curățării.
Senzație în tendințe, cu aspect cald și catifelat,
această suprafață vă invită să o atingeți și să vă simțiți
bine.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/perfectsense-matt

Structura produsului

Folie protectoare
Strat superior UV
Strat de bază
Grund
Hârtie decorativă
impregnată
Placă MDF
Hârtie decorativă
impregnată

U999 PM
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Plăcile lăcuite PerfectSense® Premium Gloss
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
PerfectSense Premium Gloss impresionează prin
suprafața lucioasă specială și prin reflexii. Până acum,
aceste proprietăți speciale erau disponibile doar
pentru materialele foarte scumpe, cum ar fi sticla.
Materialul MDF omogen ca panou suport are un efect
pozitiv asupra proprietăților suprafeței de top.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/perfectsense-gloss

Moderne
Finisaj ca de oglindă și reflexii nobile
Rezistente la petele comune
Rezistente la mulți agenți de curățare
Rezistente la căldură și umiditate
Proprietăți ale suprafeței îmbunătățite în ceea ce
privește rezistența la micro-zgârieturi și zgâriere
 Dimensiune optimizată
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Igienice și sigure pentru produse alimentare







– 10,2 kg CO₂ / m2

87 % materiale din resurse regenerabile
13 % materiale din resurse fosile
74 % produse secundare din industria de cherestea
26 % resurse proaspete

60 % lemn din regiune

100 % lemn cu proveniență verificată
80 % din acesta este certificat

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

U999 PG

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Armonizate perfect
Canturile ABS asortate sunt disponibile pentru toate
plăcile lăcuite PerfectSense.
De asemenea, veți găsi laminatul perfect
pentru realizarea unui design uniform al încăperii/amenajării.

 Laminatul PerfectSense Premium Gloss este
disponibil pentru plăcile lăcuite PerfectSense
Premium Gloss.
 Laminatul PerfectSense Topmatt este disponibil
pentru plăcile lăcuite PerfectSense Premium Matt.

Placă lăcuită PerfectSense
Premium Gloss U999 PG

Placă lăcuită PerfectSense
Premium Matt U999 PM

Cant (ABS) PerfectSense Gloss
U999 PG

Cant (ABS) PerfectSense Matt
U999 PM

Laminat PerfectSense
Premium Gloss
U999 PG

Laminat PerfectSense Topmatt
U999 PT

Crearea accentelor
Canturile în două tonuri Doppia (PMMA)
transformă mobilierul într-o piesă de design.
Alături de suprafețele Premium Matt sau Premium
Gloss, canturile Accent reproduc aspectul sticlei
autentice.

Descoperiți canturile noastre
în aplicația „Colecția EGGER de
produse decorative”.

U8801 PM
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Plăcile lăcuite
PerfectSense® Feelwood
O gamă care încântă
toate simțurile

Cu plăcile lăcuite PerfectSense Feelwood, noul produs inovator, ducem aspectul
și senzația materialelor pe bază de lemn la un nou nivel, iar dumneavoastră le
oferiți inspirație clienților. Inovația combină finisajul lăcuit mat și catifelat cu
structuri sincron și proprietăți anti-amprentă pe un panou suport sustenabil pe
bază de lemn.
Aflați mai multe despre noul produs la www.egger.com/perfectsense-feelwood

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Blaturi de lucru

46

Decoruri noi, suprafețe noi, produse noi,
grosimi noi: gama extinsă de blaturi de lucru
EGGER deschide calea către posibilități
multiple. Pe lângă bine-cunoscutele blaturi de
lucru postformate și blaturile Feelwood cu cant
drept, vă punem la dispoziție două noi opțiuni
care vă pot ajuta să vă bucurați de suprafețele
subțiri de lucru, în ton cu noile tendințe:
blaturile de lucru durabile și super-mate
PerfectSense Topmatt cu cant drept, precum
și blaturile de lucru din laminat compact
cu diverse culori pentru miez, rezistente la
umiditate, cu o grosime de 12 mm.
Aflați mai multe la

www.egger.com/worktops

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.

Pentru informații detaliate
privind caracteristicile produsului
menționat și încadrarea acestuia
în anumite standarde, vă rugăm
să consultați fișele tehnice din
secțiunea de descărcare de pe
pagina produsului respectiv.
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Blaturi de lucru postformate
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Rezistență la abraziune, impact și zgârieturi
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Rezistente la pete
Rezistente la căldură
Sunt disponibile panouri de spate cu decoruri
asortate și profile de închidere la perete armonizate
perfect
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)






Blaturile de lucru postformate (mod. 300/3) sunt
blaturile de lucru clasice și bine cunoscute. Datorită
laminării fără îmbinări pe suprafața blatului, laminatul
se mulează pe lungime și sub blatul de lucru. Pe cantul
frontal longitudinal, cantul de susținere din PAL subțire
contribuie la aspectul îmbunătățit al suprafeței.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/postforming-worktops

88 % materiale din resurse regenerabile
12 % materiale din resurse fosile

Structura produsului
Laminat decorativ

Placă de PAL
Hârtie de balans

25 % material reciclat
41 % produse secundare din industria de cherestea
și lemn reciclat pre-consumator
34 % resurse proaspete
68 % lemn din regiune

Lac UV
Cant de susținere

F121 ST87
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Etanșare

100 % lemn cu proveniență verificată
61 % din acesta este certificat

Blaturi de lucru Feelwood cu cant drept
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Blaturile de lucru Feelwood cu cant drept (mod.
100/1.5) au o naturalețe autentică și un aspect unic
conferite de textura perfect sincronizată cu imaginea
decorului. Lungimea blatului este prevăzută cu un cant
ABS cu grosimea de 1,5 mm, în același decor. Canturile
cu aspect de fibră în secțiune transversală disponibile
pentru lățimi subliniază efectul natural al decorurilor
și creează un aspect general ce poate fi distins cu
greu de lemnul masiv. Rezultatul este un blat de lucru
de înaltă calitate, cu linii clare și, în același timp, cu
aspect modern.

Suprafață cu pori sincron cu un aspect foarte natural
Rezistente la abraziune, impact și zgârieturi
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Rezistente la pete
Rezistente la căldură
Sunt disponibile panouri de spate cu decoruri
asortate și profile de închidere la perete armonizate
perfect
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)







 flați mai multe la
A
www.egger.com/feelwood-worktops
88 % materiale din resurse regenerabile
12 % materiale din resurse fosile

Strat de acoperire decorativ

25 % material reciclat
41 % produse secundare din industria de cherestea
și lemn reciclat pre-consumator
34 % resurse proaspete

Placă de PAL

68 % lemn din regiune

Structura produsului

Hârtie de balans

100 % lemn cu proveniență verificată
61 % din acesta este certificat

Cant ABS

H3176 ST37

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Blaturi de lucru PerfectSense® Topmatt cu cant drept
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ









Suprafață super-mată catifelată și caldă
Proprietăți anti-amprentă
Rezistente la abraziune, impact și zgârieturi
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Rezistente la pete
Rezistente la căldură
Aspect subțire, modern
Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Noul blat de lucru PerfectSense Topmatt cu cant
drept (mod. 100/1.5), realizat din placă MDF de
16 mm, reprezintă o soluție subțire foarte atrăgătoare.
Combinația dintre finisajul super-mat și catifelat al
laminatului PerfectSense Topmatt și proprietățile sale
anti-amprentă fac ca acest blat de lucru să reprezinte
o alegere în trend, în ceea ce privește materialele
subțiri și mate.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/topmatt-worktops

Structura produsului
Laminat decorativ
Placă de MDF
Hârtie de balans pentru laminat

Canturi ABS

83 % materiale din resurse regenerabile
17 % materiale din resurse fosile
61 % produse secundare din industria de cherestea
39 % resurse proaspete

60 % lemn din regiune

100 % lemn cu proveniență verificată
80 % din acesta este certificat
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Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F206 PT

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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U999 ST76

52

Blaturi de lucru din laminat compact
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Blatul de lucru din laminat compact, subțire, de 12 mm
grosime (mod. 90/1.0) dispune de frezare fațetată pe
ambele laturi longitudinale. Culorile miezului negru,
alb, gri deschis și gri închis se armonizează perfect cu
decorurile.

Rezistente la umiditate
Rezistente la abraziune, impact și zgârieturi
Igienice și sigure pentru produsele alimentare
Rezistente la pete
Aspect subțire, modern
Nu este necesară procesarea suplimentară a
canturilor sau a marginilor
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)








 flați mai multe la
A
www.egger.com/compact-worktops

Structura produsului
Strat de acoperire (pentru
reproduceri de lemn și materiale)
Hârtie decorativă impregnată cu rășini
Straturi de mijloc impregnate cu rășini
Hârtie decorativă impregnată cu rășini
Strat de acoperire (pentru
reproduceri de lemn și materiale)

60 % materiale din resurse regenerabile
40 % materiale din resurse fosile

100 % resurse proaspete

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Panouri de spate și accesorii
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Protecție la stropire și rezistente la abraziune,
impact și zgârieturi
 Disponibile în același decor și aceeași structură ca
blatul de lucru
 Disponibile și în 5 decoruri de contrast
 Ideale pentru acoperirea faianței
 Mai ușor de procesat decât sticla, de exemplu
 Proprietăți antibacteriene ale suprafeței conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Panourile de spate oferă bucătăriei un aspect
modern care atrage toate privirile. Realizat fie în
același decor, fie în decor de contrast, acest panou
de spate poate deveni o adevărată atracție. Plăcile
sunt disponibile pentru toate decorurile blaturilor
de lucru, precum și în 5 decoruri de contrast, aflate
pe stoc, în formatul 4.100 × 640 × 8 mm și sunt
fabricate din plăci de PAL, laminate pe ambele
părți.
 flați mai multe la
A
www.egger.com/splashback-panels

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F206 PT
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Accesorii
Laminate
Pentru toate blaturile de lucru
este disponibil pe stoc un
laminat în același decor și în
aceeași structură în cantități
de plăci individuale. Pentru
majoritatea blaturilor de lucru
este disponibil și un laminat
cu 0,60 mm grosime și 1.310 mm lățime, pe care îl putem tăia
la lungimea dorită, cuprinsă între 2.000 și 5.610 mm.

Set de fixare pentru chiuvete
Setul de fixare pentru
chiuvete include profile de
fixare din lemn masiv (două
bucăți, cu o dimensiuni de
1.000 × 20 × 16 mm și de
500 × 20 × 16 mm) și șuruburi
adecvate pentru blaturile de
lucru PerfectSense Topmatt. În cazul blaturilor de lucru din
laminat compact, profilul poate fi lipit.

Canturi ABS
Pentru blaturile de lucru cu
placă suport din PAL sau
MDF, vă punem la dispoziție
canturi în același decor și
structură, din stoc. Pentru
blaturile de lucru din laminat
compact nu este necesară
comandarea de canturi suplimentare. Pentru blaturile de lucru
Feelwood cu structurile sincron ale suprafeței ST32 și ST37
sunt disponibile canturi ABS cu aspect de fibră în secțiune
transversală. Referința decorului pentru aceste canturi accent
începe cu litera Q.

Traversă metalică pentru
dulapurile așezate pe
pardoseală
Traversa metalică s-a dovedit
a fi utilă pentru stabilizarea
dulapurilor și a blaturilor
de lucru. Traversele permit
montarea blaturilor de
lucru pe dulapurile așezate pe pardoseală. În stoc, avem
disponibile traverse metalice pentru dulapuri cu plită de
gătit și chiuvete, cu lățimi de dulap de 600, 800, 900, 1.000,
1.200 mm.

Conectori pentru blaturi de
lucru
Montarea blaturilor de lucru
cu placă suport din MDF
de 16 mm și a blaturilor de
lucru din laminat compact
de 12 mm necesită utilizarea unor conectori speciali.
Conectorii sunt adaptați la
grosimea blatului de lucru și
sunt disponibili în perechi,
din stoc.

Soluția de etanșare pentru
îmbinările de colț
Soluția de etanșare
protejează îmbinările de
colț împotriva pătrunderii
umezelii. Aceasta este
disponibilă în culorile gri, alb,
negru și maro.

Conector pentru blaturi de lucru de
16 mm

Conector pentru blaturi de lucru de
12 mm

Profile de închidere la perete
Pentru toate blaturile de lucru
postformate și blaturile de
lucru Feelwood cu cant drept,
vă oferim profile de închidere
la perete asortate, în formatul
4.100 × 25 × 25 mm, ambalate
individual în folie. Avem pe
stoc și elemente asortate de îmbinare la colțuri pe interior și
exterior, precum și închideri de capăt.

 flați mai multe la
A
www.egger.com/worktops-accessories

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Flammex
56

Produse ignifuge
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Școlile, spitalele, hotelurile, magazinele și alte
instituții publice au cerințe mai stricte privind
rezistența la incendiu. Pentru a oferi cel mai
înalt nivel de siguranță pentru planificarea și
proiectarea acestor clădiri, produsele noastre
ignifuge sunt clasificate în conformitate cu EN
13501-1.
Produsele Flammex au un rol funcțional important,
fără să limiteze libertatea de proiectare. Eurodekor
Flammex P2 CE, Eurodekor Flammex Hydro P3 CE,
Eurodekor MDF Flammex CE și laminatele Flammex
sunt disponibile cu peste 200 de decoruri diferite.
Selecția de laminate compacte Flammex CE cu
miez negru include peste 180 de designuri.

 Realizarea de proiecte cu cerințe ridicate de
rezistență la incendiu
 Categoria B – greu inflamabil, cu contribuție foarte
limitată la incendiu
 Gamă de produse echilibrată, pentru o mare
varietate de aplicații
 Combinații între decoruri și materiale cu produse
care nu sunt ignifuge pentru un design unitar

 flați mai multe la
A
www.egger.com/flammex

În aplicație, filtrați decorurile pentru produsele greu inflamabile.

H3453 ST22

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Structuri și
suprafețe

58

În era digitalizării, senzația tactilă devine
din ce în ce mai importantă. Din acest
motiv acordăm o atenție deosebită
structurilor și suprafețelor noastre. Senzația
armonioasă ce complementează imaginea
decorului desăvârșește designul general.
Prin expresivitate, caracter, efect de
profunzime și naturalețe, ne apropiem tot
mai mult de original. Așadar, puteți crea
proiecte extraordinare astfel încât clienții
dumneavoastră să fie pe deplin mulțumiți.

Rețineți că structurile ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin Excellent,
ST20 Metal Brushed și ST87 Mineral Ceramic nu mai sunt disponibile
pentru Eurodekor cu structură multistrat.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Structuri pentru reproducerile de lemn
Reproducerile de lemn ies în evidență prin alegerea structurii potrivite. Structurile noastre de fibre lemnoase au efecte matlucioase, pori periați cu delicatețe, goluri netede sau un efect natural.

ST10

Deepskin Rough

O structură autentică pentru decoruri naturale, pline de
caracter și rustice, care se pretează decorurilor ce reproduc
lemnul masiv.

ST19

Deepskin Excellent

Combină secțiuni cu florete decupate și zone liniare. Fibra
lemnoasă mată și lucioasă a structurii oferă decorului un
aspect general captivant și totodată un efect natural. Pe
imitațiile de lemn cu aspect calm și ușor placat arată de parcă
ar fi sincronizat. Aceasta reproduce lemnul lăcuit pe decoruri
uni.
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ST12

Omnipore Matt

Suprafață poroasă cu o repartizare neregulată a porilor liniari,
cu diferite profunzimi oferă astfel un aspect natural. Structura
de bază ușoară conferă acestei suprafețe o senzație tactilă
plăcută, catifelată.

ST22

Deepskin Linear

Această structură adaugă reproducerilor de lemn liniare și
vii mai multă naturalețe și un efect de profunzime, datorită
senzației sale și zonelor mat-lucioase.

Feelwood
Numele Feelwood sugerează deja experiența vizuală și senzorială și, prin urmare, valoarea adăugată oferită de aceste structuri.
Porii sincron profunzi Feelwood atrag printr-o calitate care combină un aspect și o senzație tactilă similare celor oferite de
lemnul masiv și de furnir. Totodată, oferă avantajele calitative ale unei suprafețe impregnate cu rășini melaminice.

ST28

Feelwood Nature

Această structură sincron realizată prin folosirea cilindrului
de imprimare pentru decorul Stejar Gladstone pune accent pe
caracterul sablat al acestui tip de stejar.

ST33

Feelwood Crafted

Structura Feelwood Crafted prezintă o combinație de
elemente mate și ușor lucioase. Porii mați și ușor periați oferă
suprafeței un efect de profunzime frumos, creând un aspect
foarte natural cu o strălucire cu efect perlat.

ST37

Feelwood Rift

Structura ST37 Feelwood Rift redă aspectul autentic al unei
suprafețe de lemn masiv. Structura sa este sincronizată cu
seria de decoruri Stejar Halifax, ce prezintă crăpături adânci
și tactile.

ST32

Feelwood Vintage

Structura a fost sincronizată cu imaginea decorului Stejar
Sherman. Aspectul său de lemn recondiționat sau uzat este
foarte căutat. Deteriorările și urmele vizibile de pe suprafața
decorului sunt accentuate de structura cu pori sincron.

ST36

Feelwood Brushed

Această structură are un aspect periat intens, dar natural
și mat și conferă diverselor reproduceri de lemn o senzație
tactilă autentică.

ST38

Feelwood Pinegrain

Structura prezintă un finisaj periat de lemn de esență
moale cu un efect perlat de înaltă calitate, obținut datorită
elementelor mate și lucioase. Decorurile uni în combinație cu
această structură au aspect de lemn masiv vopsit sau lăcuit.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Structuri pentru materiale și metal
Imitațiile de piatră și metal devin din ce în ce mai importante. Prin intermediul structurii potrivite, aceste decoruri se apropie
și mai mult de original.

ST16

Mineral Plaster

Prezintă un aspect de ipsos, cuprinzând atât elemente adânci
și brute, cât și elemente netede și lucioase. Creează un efect
industrial pe imitațiile de beton, metal și piatră.

ST75

Mineral Satin

A fost special concepută pentru blaturile de lucru. Structura
oferă imitațiilor de materiale un efect tactil mat și catifelat.
Se potrivește foarte bine cu reproducerile de marmură.

ST87

Mineral Ceramic

Cu efecte mate și lucioase puternice, această structură
reproduce suprafața și senzația tactilă a unei plăci ceramice.
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ST20

Metal Brushed

Această structură a fost creată pentru a pune în valoare
decorurile care imită materialele autentice. Oferă decorurilor
perlate și metalice aspectul și senzația tactilă ale metalului
polizat fin.

ST76

Mineral Rough Matt

Această structură este bazată pe o suprafață de piatră
naturală, marmorată și ușor șlefuită. Poate fi aplicată pe
diferite reproduceri de piatră, inclusiv pe cele de ardezie
și marmură.

ST89

Mineral Rock

Această structură redă un aspect de granit prin textura aspră,
efectul de profunzime și jocul de elemente mate și lucioase.

Structuri mate și ultra-lucioase
Decorurile capătă un efect puternic prin alegerea structurii potrivite.

PM

PG

Premium Gloss

PerfectSense Premium Gloss impresionează prin efectul de
profunzime uimitor, dar și prin suprafața foarte netedă.

SMSemiMatt

O suprafață mai netedă nu poate exista. Acest efect este
vizibil mai ales în combinație cu decorurile uni.

ST9

Smoothtouch Matt

Conferă atât decorurilor uni, cât și reproducerilor de lemn o
senzație foarte naturală și se înscrie în tendința suprafețelor
mate.

PT

Premium Matt

PerfectSense Topmatt

O senzație tactilă neobișnuit de caldă și catifelată cu
proprietăți anti-amprentă reprezintă avantajele PerfectSense
Premium Matt și PerfectSense Topmatt.

ST2

Smoothtouch Pearl

Robust, plin de caracter și rezistent. Structura suprafeței se
potrivește mai ales cu decoruri uni și decoruri perlate.

ST15

Smoothtouch Velvet

O suprafață netedă, uniformă și ușor de curățat, cu un grad
redus de luciu. Subliniază eleganța reproducerilor de lemn și
de materiale.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Universu
de stil

64

uri
Deseori, nu există orientări clare în ceea ce
privește tendințele actuale din designul interior.
Timp de mulți ani, oamenii s-au concentrat pe
„Mix+Match”. Acest lucru a dus în cele din urmă
la apariția a tot mai multe teme de design.
Am folosit aceste noi universuri de stil ca bază
pentru crearea noilor noastre decoruri.
În următoarele pagini vă vom prezenta cât de
variate sunt tendințele actuale de design.

Descoperiți toate universurile de stil la

www.egger.com/trend-worlds

Scanați codurile decorurilor de pe următoarele
pagini pentru a obține mai multe informații despre
disponibilitatea produselor și a decorurilor.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Variantele clasice cunoscute cu o notă modernă
Universul de stil ModernClassics include cele
mai bine vândute reproduceri de lemn. Binecunoscuții clasici din familiile arțarului, cireșului
sau stejarului continuă să fie populari, având un
aspect natural și totuși modern, atemporal. Din
acest motiv, aceste decoruri sunt alese pentru
proiecte pe termen lung.
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Paleta de culori a acestor reproduceri de lemn a
fost redezvoltată pentru a permite combinații cu
materialele moderne și decoruri uni. Dacă
decorurile uni și reproducerile de lemn din acest
univers de stil sunt combinate, rezultatul este un
design clasic, modern.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

H3860 ST9

U325 ST9

H3157 ST12

U633 ST9

H1212 ST33

U399 ST9

H3171 ST12

W1000 ST19

H1636 ST12

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Combinația dintre trecut și viitor
Viitorul este mai tangibil ca niciodată. Dezvoltările
tehnice și digitale au făcut progrese uimitoare.
Revenirea la valorile de odinioară, la clasicii
atemporali și „căldura” anilor '50 și '60 este tot
mai vizibilă. Așteptările legate de această tendință
sunt îndeplinite prin integrarea materialelor
clasice – marmură, textile sau nuc – în noua
colecție EGGER de produse decorative.
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Reproducerile moderne și structurile naturale,
precum noua suprafață autentică ST19 Deepskin
Excellent, pot fi găsite în universul de stil
FutureRetro. Clasicii sunt redescoperiți prin
combinații noi cu temele la modă, precum negru
sau metal.

Scanați codul decorului
utilizând aplicația.

H3349 ST19

F204 ST9

H1714 ST19

F416 ST10

H3158 ST19

H3710 ST12

H1253 ST19

F205 ST9

H3192 ST19

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Pentru spații autentice
Tipurile de lemn autentic și farmecul produselor
artizanale rămân elemente cheie în designul
camerelor moderne. Suprafețele Feelwood cu pori
sincron sunt ideale pentru a reda o senzație tactilă
autentică.
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Crăpăturile sunt sesizabile și nodurile sunt
adâncite. Noua suprafață cu pori sincron ST32
Feelwood Vintage scoate în evidență fibra
lemnoasă prin efectele sale aspre mat-lucioase.
În universul de stil PureNature există bineînțeles
și tonuri actuale de verde.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

H1318 ST10

H3330 ST36

H1344 ST32

U660 ST9

H1180 ST37

U600 ST9

H2033 ST10

H3408 ST38

H3154 ST36

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Perfecțiunea întâlnește emoția
Perfecțiunea este ușor de obținut cu ajutorul
celor mai noi tehnologii, dar acest lucru nu este
întotdeauna de dorit în design. Neregularitățile
și imperfecțiunile, precum crăpăturile, așchiile,
elementele artizanale sau elementele de uzură
sunt, de asemenea, utilizate tocmai pentru a
obține un finisaj plin de „emoții” și cu un efect
natural.
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Senzația tactilă oferită de suprafață este deosebit
de importantă, deoarece simțul tactil este singurul
simț care nu poate fi reprodus artificial. Aspectul
foarte uzat sau stilul industrial în combinație cu
designuri foarte calme și cu linii drepte creează
universul de stil PerfectImperfection.

Scanați codul decorului
utilizând aplicația.

H1336 ST37

F434 ST20

H1331 ST10

H1345 ST32

H3176 ST37

F313 ST10

H1330 ST10

F411 ST20

H1400 ST36

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

73

Farmecul designului urban
Urbanizarea ca megatendință care influențează
designul. Spațiile mici de locuit din orașe trebuie
bine folosite, însă trebuie proiectate într-un mod
minimalist. Influența designului scandinav, cu
materialele sale deschise, a devenit semnificativă.
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Combinarea materialelor reci, precum betonul și
metalul, și tonurile de gri deschis, neutre, amintesc
de farmecul urban prezent în universul de stil
LightUrban.

Scanați codul decorului
utilizând aplicația.

H1701 ST33

U705 ST9

F823 ST10

F637 ST16

H1312 ST10

H3146 ST19

H1710 ST10

F642 ST16

H1313 ST10

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Spectrul larg al culorii negre
Sub motto-ul „Negrul revine”, negrul s-a reîntors
în design prin intermediul accesoriilor, precum
mânerele și ramele metalice. Negrul apare și
pe suprafețe și devine un contrast elegant în
designurile ultra moderne.
Însă cât de mult negru se poate folosi într-o
cameră? Diversele BlackOptions joacă un rol aici:
suprafețele cu grad ridicat de luciu și cele perfect
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mate permit deja celui mai închis decor uni să pară
complet diferit. Noua colecție EGGER de produse
decorative oferă, de asemenea, diverse opțiuni
pentru tonuri negre de bază, precum Negru fin
și Negru fumuriu. În plus, suprafețele din lemn,
în combinație cu negru sau cu tipurile de lemn
interpretate în negru, de la elegant la natural, oferă
o gamă largă de posibilități pentru această temă.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

U999 PM

U999 PG

U999 ST19

H3190 ST19

H1702 ST33

F242 ST10

H3178 ST37

H1346 ST32

U998 ST38

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Armonie colorată
Designurile monocrome sunt atât minimaliste,
cât și armonioase și se potrivesc bine în lumea
noastră inteligentă. De regulă, oamenii caută
armonie în locurile în care trăiesc, însă emoțiile și
vivacitatea nu ar trebui să lipsească. Aceste emoții
reies dintr-o paletă cromatică variată, prezentând
culori de diferite intensități în cadrul aceluiași
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univers de culori. Acest aspect caracterizează și
termenii de design, precum „Aproape Negru” și
„Aproape Alb”. În plus față de decorurile uni la
modă din categoriile nude, taupe și gri albastru,
reproducerile de lemn și cele de materiale au, de
asemenea, o importanță deosebită în universul de
stil ColouredMonochrome.

Scanați codul decorului
utilizând aplicația.

U232 ST9

U740 ST9

U780 ST9

H1251 ST19

U201 ST19

H1252 ST19

U830 ST9

F417 ST10

U968 ST9

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Designuri într-o notă tehnică, rece
Produsele hibrid satisfac dorința pentru soluții
simple în cadrul tendinței pentru sincronicitate.
De aceea, universul de stil MetalFusion include
decoruri ce sunt realizate, de exemplu, prin
fuzionarea caracterului de metal și piatră. Un
aspect metalic pur este folosit tot mai des în
designuri.
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Acesta reprezintă inovația, precum și viitorul și
adaugă o tentă tehnică designului.
Noua suprafață ST20 Metal Brushed oferă acum
reproducerilor de metal o senzație și un aspect
autentic.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F500 ST20

F463 ST20

F628 ST16

F121 ST87

F461 ST10

F462 ST20

F784 ST20

F302 ST87

F629 ST16

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Designuri mate seducătoare
Suprafețele mate creează senzații tactile foarte
subtile. O anumită naturalețe este, prin urmare,
posibilă și pentru decoruri uni. Finisajul de lac
PerfectSense Premium Matt creează un aspect
captivant și de înaltă calitate pe decoruri uni,
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precum și pe o gamă variată de imitații de
materiale. În plus, suprafața are o rezistență
impresionantă la uzură. Toate variantele sunt
disponibile în universul de stil MattEmotion.

Scanați codul decorului utilizând aplicația.

F812 PM

U708 PM

U732 PM

U702 PM

F120 PM

U727 PM

U599 PM

F627 PM

F206 PM

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Descoperiți varietatea

Colecției EGGER
 de produse decorative
Decoruri și structuri în aplicație
1.	Deschideți aplicația „Colecția EGGER de
produse decorative” pe telefon.
2.	Folosiți funcția de scanare pentru a scana
codul decorurilor.
3.	Aveți acces la structura dorită și la decorurile
disponibile cu aceasta.
4.	Puteți vedea întreaga placă și o puteți
vizualiza în 3D.

Nuanțe uni de fibră lemnoasă

W1000 ST19
Alb Premium

U201 ST19
Gri pietriș

U961 ST19
Gri grafit

W1000 ST38
Alb Premium

U998 ST38
Negru fumuriu

U999 ST19
Negru

U999 ST12
Negru
84

Pe stoc

Nuanțe de alb

W1300 ST9
Alb glaciar

W1100 ST9
Alb alpin

W1000 ST9
Alb Premium

W1200 ST9
Alb Porțelan

W980 ST2*
Alb platină

W908 ST2*
Alb cretă

W911 ST2*
Alb crem

U705 ST9
Gri Angora

U775 ST9
Gri alb

Nuanțe calde de gri

U702 ST9
Gri cașmir

U727 ST9
Gri piatră

U748 ST9
Maro trufă

U201 ST9
Gri pietriș

U740 ST9
Taupe închis

U741 ST9
Gri lava

U750 ST9
Gri taupe

U717 ST9
Gri Dakar

U767 ST9
Gri cubanit

*Decorul este disponibil și în alte structuri.

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Nuanțe de bej și maro

U216 ST9
Bej came

U222 ST9
Bej crem

U113 ST9
Bej bumbac

U104 ST9
Alabastru alb

U156 ST9
Bej nisip

U200 ST9
Bej

U961 ST2
Gri grafit

U899 ST9
Negru fin

U999 ST2*
Negru

Nuanțe reci de gri

U707 ST9
Gri mătase

U708 ST9
Gri deschis

U763 ST9
Gri sidefat

U788 ST9
Gri arctic

U732 ST9
Gri praf

U780 ST9
Gri monument

U960 ST9
Gri onix

U963 ST9
Gri diamant

U968 ST9
Gri cărbune
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Pe stoc

PerfectSense Premium Matt

W1100 PM*
Alb alpin

W1000 PM*
Alb Premium

U599 PM*
Albastru indigo

U702 PM*
Gri cașmir

U727 PM*
Gri piatră

U961 PM*
Gri grafit

F812 PM*
Marmură Levanto alb

F120 PM*
Metal Rock gri deschis

U708 PM*
Gri deschis

U732 PM*
Gri praf

U999 PM*
Negru

F206 PM*
Pietra Grigia negru

F627 PM*
Oțel închis

PerfectSense Premium Gloss

W1100 PG*
Alb alpin

W1000 PG*
Alb Premium

U323 PG*
Roșu aprins

U702 PG*
Gri cașmir

U727 PG*
Gri piatră

U961 PG*
Gri grafit

F812 PG*
Marmură Levanto alb

U708 PG*
Gri deschis

U732 PG*
Gri praf

U999 PG*
Negru

F206 PG*
Pietra Grigia negru

*Decorul este disponibil și în alte structuri.

Pe stoc

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Colorat în masă (Laminate cu miez colorat)

W1101 ST9/ST76/PT
Alb alpin colorat în masă

W1001 ST9/PG Alb
Premium colorat în masă

U7021 ST9 Gri
cașmir colorat în masă

U8991 ST9 Negru
fin colorat în masă

U7081 ST9/ST76 Gri
deschis colorat în masă

U9631 ST9 Gri
diamant colorat în masă

U9991 PT
Negru

Nuanțe naturale de verde

U626 ST9
Verde kiwi

U636 ST9
Verde Fjord

U660 ST9
Verde Amazon

U650 ST9
Verde ferigă

U608 ST9
Verde fistic

U630 ST9
Verde lămâie

U606 ST9
Verde pădure

U655 ST9
Verde smarald

U600 ST9
Verde mai
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Pe stoc

Nuanțe tonice de galben

U107 ST9
Galben catifea

U146 ST9
Galben porumb

U340 ST9
Portocaliu sorbet

U140 ST9
Galben șofran

U108 ST9
Galben vanilie

U114 ST9
Galben strălucitor

U163 ST9
Galben curry

U617 ST9
Verde Wasabi

U131 ST9
Galben citron

Nuanțe telurice de portocaliu

U332 ST9
Portocaliu

U350 ST9
Portocaliu Siena

U818 ST9
Maro închis

U989 ST9
Negru maro

U232 ST9
Piersică nude

U830 ST9
Caramel nude

U328 ST9
Roșu lipstick

U390 ST9
Roșu indian

U807 ST9
Maro nuga

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Nuanțe fluide de albastru

U646 ST9
Verde Niagara

U507 ST9
Albastru fumuriu

U525 ST9
Albastru Delft

U500 ST9
Albastru ghețar

U533 ST9
Albastru polar

U515 ST9
Albastru franțuzesc

U633 ST9
Verde turquoise

U540 ST9
Albastru denim

U522 ST9
Albastru orizont

Nuanțe vii de roșu

U321 ST9
Roșu China

U323 ST9
Roșu aprins

U337 ST9
Roz Fuchsia

U311 ST9
Roșu burgund

U313 ST9
Alb trandafir

U363 ST9
Roz flamingo

U325 ST9
Rose antic

U330 ST9
Violet aubergine

U399 ST9
Roșu Garnet
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Pe stoc

Nuanțe nocturne de violet

U599 ST9
Albastru indigo

U414 ST9
Violet închis

U404 ST9
Roz crocus

U420 ST9
Lila

U400 ST9
Violet pastel

U430 ST9
Violet

U560 ST9
Albastru adânc

U504 ST9
Albastru tirolez

U570 ST9
Albastru nocturn

Marmură și textile

F204 ST9
Marmură Carrara alb

F812 ST9*
Marmură Levanto alb

F417 ST10
Textil gri

F205 ST9
Pietra Grigia antracit

F424 ST10
In maro

F416 ST10
Textil bej

F206 ST9*
Pietra Grigia negru

F433 ST10
In antracit

F461 ST10
Textil metalic antracit

*Decorul este disponibil și în alte structuri.

Pe stoc

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Beton și piatră

F637 ST16
Chromix alb

F186 ST9 Beton
Chicago gri deschis

F274 ST9
Beton deschis

F638 ST16
Chromix argintiu

F187 ST9 Beton
Chicago gri închis

F823 ST10
Beton Cefalu deschis

F642 ST16
Chromix bronze

F121 ST87
Metal Rock antracit

F242 ST10
Ardezie Jura antracit

Nuanțe metalice

F509 ST2
Aluminiu

F501 ST2
Aluminiu periat

F784 ST20
Alamă periată

F500 ST20
Inox metalic

F463 ST20
Gri metalic platinat

F462 ST20 Albastru
indigo metalic

F434 ST20
Cubanit steelbrush
92

Pe stoc

Conifere naturale

H1298 ST22
Frasin Lyon nisip

H3451 ST22
Fleetwood champagne

H1250 ST36
Frasin Navarra

H3470 ST22
Pin natur

H3404 ST38
Larice de munte maro

H3408 ST38 Larice
de munte Thermo maro

H1710 ST10 Castan
Kentucky nisip

H1487 ST22
Pin Bramberg

H1400 ST36
Attic Wood

Conifere deschise și închise

H1424 ST22
Fineline crem

H3450 ST22
Fleetwood alb

H3453 ST22
Fleetwood gri lava

H1401 ST22
Pin Cascina

H1486 ST36
Pin Pasadena

H3430 ST22
Pin Aland alb

H3406 ST38 Larice de
munte antracit

H3403 ST38
Larice de munte alb

H3433 ST22
Pin Aland polar

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Nuanțe exotice

H1122 ST22
Whitewood

H3012 ST22
Coco Bolo

H3090 ST22
Shorewood

H1123 ST22
Graphitwood

H3058 ST22
Wenge Mali

H1115 ST12
Bamenda gri-bej

Arțar, mesteacăn și stejar atemporal

H3860 ST9
Arțar dur champagne

H3349 ST19
Stejar Kaisersberg

H1277 ST9 Salcâm
Lakeland deschis

H1733 ST9
Mesteacăn Mainau

H3157 ST12
Stejar Vicenza

H3158 ST19
Stejar Vicenza gri

H3840 ST9
Arțar Mandal natur

H1334 ST9
Stejar Sorano deschis

H1137 ST12 Stejar
Sorano negru-brun
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Pe stoc

Fag și ulm

H1582 ST15
Fag Ellmau

H1511 ST15
Fag Bavaria

H1701 ST33
Ulm Tossini alb

H1251 ST19 Branson
Robinia maro natur

H1212 ST33
Ulm Tossini maro

H1210 ST33
Ulm Tossini gri-bej

H1252 ST19 Branson
Robinia gri bej

H1253 ST19 Branson
Robinia maro trufă

H1702 ST33 Ulm
Tossini maro închis

Nuc, cireș și fineline

H1615 ST9
Cireș Verona

H1636 ST12
Cireș Locarno

H3734 ST9
Nuc Dijon natur

H3700 ST10 Nuc
Pacific natur

H1714 ST19
Nuc Lincoln

H3710 ST12
Nuc Carini natur

H3702 ST10
Nuc Pacific tabac

H3190 ST19 Fineline
metalic antracit

H3192 ST19
Fineline metalic maro

Pe stoc

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Variante clasice de stejar

H3131 ST12
Stejar Davos natur

H3171 ST12
Stejar Kendal uleiat

H3395 ST12
Stejar Corbridge natur

H3170 ST12
Stejar Kendal natur

H3368 ST9
Stejar Lancaster natur

H3398 ST12
Stejar Kendal cognac

H3156 ST12
Stejar Corbridge gri

H3133 ST12 Stejar
Davos maro trufă

H1199 ST12 Stejar
Thermo negru-brun

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

H3730 ST10
Hicori natur

H3309 ST28
Stejar Gladstone nisip

H1318 ST10
Stejar sălbatic natur

H1113 ST10
Stejar Kansas brun

H3326 ST28 Stejar
Gladstone gri-bej

H3303 ST10
Stejar Hamilton natur

H3154 ST36
Stejar Charleston maro

H3325 ST28 Stejar
Gladstone tabac

Stejar autentic
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Pe stoc

Stejar crăpat

H1176 ST37
Stejar Halifax alb

H1336 ST37 Stejar
Halifax gri nisip satinat

H3331 ST10
Stejar Nebraska natur

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

H3178 ST37 Stejar
Halifax negru satinat

H3332 ST10
Stejar Nebraska gri

H1181 ST37
Stejar Halifax tabac

H3176 ST37
Stejar Halifax cositor

H2033 ST10
Stejar Hunton închis

H3335 ST28 Stejar
Gladstone alb

H3146 ST19
Stejar Lorenzo gri bej

H1399 ST10 Stejar
Denver maro trufă

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

H1313 ST10 Stejar
Whiteriver gri maro

H3342 ST28
Stejar Gladstone sepia

H1377 ST36 Stejar
Orleans nisip

H1379 ST36
Stejar Orleans maro

H1387 ST10
Stejar Denver grafit

Stejar modern

Pe stoc

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Stejar vintage

H1145 ST10
Stejar Bardolino natur

H1146 ST10
Stejar Bardolino gri

H1345 ST32
Stejar Sherman gri

H1150 ST10
Stejar Arizona gri

H1151 ST10
Stejar Arizona maro

H1344 ST32 Stejar
Sherman maro cognac

H1331 ST10
Stejar Santa Fe gri

H1330 ST10
Stejar Santa Fe Vintage

H1346 ST32
Stejar Sherman antracit

F313 ST10
Steelcut gri-titan

F628 ST16 Ardezie
metalică gri argintiu

F411 ST20
Auriu patinat

F302 ST87
Ferro bronz

F629 ST16 Ardezie
metalică negru auriu

Mix Metalic

Pe stoc
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Decoruri pentru blaturi de lucru
Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept

W1100 PT
Alb alpin

U999 PT
Negru

F206 PT
Pietra Grigia negru

F627 PT
Oțel închis

F812 PT
Marmură Levanto alb

Blaturi de lucru din laminat compact

W1101 ST76
(cu miez alb)
Alb alpin colorat în masă

U7081 ST76
(cu miez gri deschis)
Gri deschis colorat în masă

U999 ST76
Negru

F186 St9(cu
(cu miez gri închis)
Beton Chicago gri deschis

F206 St9(cu
(cu miez negru)
Pietra Grigia negru

F222 ST76
(cu miez negru)
Ceramică Tessina Terra

(cu miez negru)

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Blaturi de lucru Feelwood cu cant drept

H1176 ST37
Stejar Halifax alb

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

H1181 ST37
Stejar Halifax tabac

H1344 ST32
Stejar Sherman maro cognac

H3176 ST37
Stejar Halifax cositor

Blaturi de lucru postformate

W1000 ST 76
Alb Premium

U702 ST89
Gri cașmir

U763 ST76
Gri sidefat

U999 ST89
Negru

H050 ST9
Woodblocks natur

H110 ST9
Pin Sealand

H193 ST12
Stejar lamelar

H194 ST12
Nuc lamelar

H195 ST10
Stejar Castle
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Pe stoc

Blaturi de lucru postformate

H197 ST10
Lemn Vintage natur

H198 ST10
Lemn Vintage gri

H1145 ST10
Stejar Bardolino natur

H1313 ST10
Stejar Whiteriver gri maro

H1318 ST10
Stejar sălbatic natur

H1401 ST22
Pin Cascina

H1486 ST36
Pin Pasadena

H2031 ST10
Stejar Halford negru

H2032 ST10
Stejar Hunton deschis

H2033 ST10
Stejar Hunton închis

H3133 ST12
Stejar Davos maro trufă

H3303 ST10
Stejar Hamilton natur

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

H3331 ST10
Stejar Nebraska natur

H3730 ST10
Hicori natur

F011 ST9
Granit Magma gri

F012 ST9
Granit Magma roșu

F014 ST9
Marmură Engelsberg

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Blaturi de lucru postformate

F021 ST75
Terrazzo Triestino gri

F028 ST89
Granit Vercelli antracit

F041 ST15
Sonora Stone alb

F093 ST15
Marmură Cipollino gri

F094 ST15
Marmură Cipollino negru-cupru

F095 ST87
Marmură Siena gri

F104 ST2
Marmură Latina

F112 ST9
Marmură Florence gri

F117 ST76
Ventura Stone negru

F121 ST87
Metal Rock antracit

F186 ST9
Beton Chicago gri deschis

F187 ST9
Beton Chicago gri închis

F204 ST75
Marmură Carrara alb

F205 ST9
Pietra Grigia antracit

F206 ST9
Pietra Grigia negru

F221 ST87
Ceramică Tessina crem

F242 ST10
Ardezie Jura antracit

F292 ST9
Travertin Tivoli bej

Pe stoc
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Blaturi de lucru postformate

F302 ST87
Ferro bronz

F311 ST87
Ceramic antracit

F333 ST76
Beton ornamental gri

F371 ST89
Granit Galizia gri-bej

F385 ST10
Ciment

F484 ST87
Sparkle ruginiu

F502 ST2
Aluminiu periat fin

F508 ST10
Iută vintage negru

F638 ST16
Chromix argintiu

F812 ST9
Marmură Levanto alb

Panouri de spate contrastante

H192 ST10
Lemn ornamental

F007 ST10
Piatră de carieră Terra maro

F009 ST9
Mozaic

F010 ST9
Metal patinat

F008 ST10
Piatră de carieră gri ardezie

Pe stoc
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Mai multă inspirație.
Mai multe posibilități.
Căutați designuri contemporane și armonioase
pentru proiectul dumneavoastră? V-ar plăcea să vă
inspirați din tendința „Mix & Match”? EGGER Interior
Match vă prezintă ce se poate realiza prin combinarea
mobilierului cu pardoseala.
Selecția de decoruri combină Colecția de produse
decorative 2020–2022 pentru mobilier și amenajări
interioare și Colecția de pardoseli PRO 2021+.

Cu ajutorul combinațiilor decorative, puteți alege imitații
de lemn sau materiale al căror aspect se asortează cu
decorul sau culoarea pentru pardoseli, uși, blaturi de
lucru de bucătărie sau piese întregi de mobilier.
Astfel creați designuri armonioase.
Aflați mai multe la www.egger.com/interior-match

PAL melaminat Eurodekor
H1345 ST32

interior
match

Pardoseli laminate
EPL185
104

Pentru armonie vizuală

PAL melaminat Eurodekor
H1345 ST32

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
Sunt posibile diferențe ușoare între decorurile mobilierului și cele ale
pardoselii, dată fiind acoperirea diferită a suprafețelor.

Alegeți aceleași decoruri cu structuri diferite pentru
pardoseli și mobilier. Astfel puteți crea încăperi
unice, pline de caracter și expresivitate.
Produsele de înaltă calitate garantează
durabilitatea, chiar și atunci când sunt supuse
uzurii intense din zonele comerciale.
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Decor Match
Pardoseli

Interior/
mobilier

Pardoseli

Interior/
mobilier

Pardoseli

Interior/
mobilier

EPL103

H3303 ST10

EPL182**

H1318 ST10

EPL184**

H1344 ST32

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

EPL044

H2033 ST10

EPL186

H1346 ST32

EPL042

H2031 ST10

EPL170

H1122 ST22

EPL005

F812 ST9*

EPL168**

F637 ST16*

EPD044

F221 ST87

EPD046

F638 ST16*

EPL207**

F021 ST75

EPL166**

F186 ST9

EPD043

F121 ST87

EPD045

F242 ST10

EPL171

H1123 ST22

Stejar Hamilton

Stejar Santa Fe Vintage

Stejar Sherman gri

Stejar Hunton închis

Whitewood

Ceramică Tessina crem

Beton Chicago gri
deschis

Graphitwood

Stejar Hamilton natur

Stejar Santa Fe Vintage

Stejar Sherman gri

Stejar Hunton închis

Whitewood

Ceramică Tessina crem

Beton Chicago gri
deschis

Stejar sălbatic natur

Stejar Hunton deschis

Stejar Santa Fe gri

Stejar Sherman
antracit

Marmură Levanto
deschis

Chromix argintiu

Metal Rock antracit

Graphitwood

* Decorul este disponibil și în alte structuri.
** Decorul este disponibil cu diferite finisaje ale produselor.
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Stejar sălbatic natur

Stejar Hunton deschis

Stejar Santa Fe gri

Stejar Sherman
antracit

Marmură Levanto alb

Chromix argintiu

Metal Rock antracit

Stejar Sherman maro
cognac

Attic Wood

Stejar Sereda

Stejar Halford negru

Chromix alb

Terrazzo Triestino gri

Ardezie Jura antracit

Stejar Sherman maro
cognac

Attic Wood

Stejar Nebraska gri

Stejar Halford negru

Chromix alb

Terrazzo Triestino gri

Ardezie Jura antracit

Colour Match
Pardoseli

Interior/
mobilier

Pardoseli

Interior/
mobilier

Interior/
mobilier

Pardoseli

EPL183**

H1312 ST10

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

H3309 ST28

EPL202

H3326 ST28

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

EPD038

F205 ST9

Stejar Sherman
deschis

Stejar Arcani gri bej

Marmură Parrini gri

Stejar Whiteriver nisip

Stejar Gladstone
gri-bej

Stejar Bayford deschis

Stejar Soria gri

Stejar Vicenza

Stejar Denver maro
trufă

Stejar Arcani nisip

Stejar Soria maro

Stejar Gladstone nisip

Stejar Davos maro
trufă

Descoperiți decorurile la www.egger.com/interior-match-decors

Pietra Grigia antracit

Decoruri în culori asortate
Decorurile asortate ale pardoselilor
și mobilierului creează spații de
locuit armonioase. Prin combinarea
unor elemente de design interior,
puteți crea o ambianță expresivă, în
care detaliile creează o imagine de
ansamblu armonioasă.

Laminat
H3326 ST28
Stejar Gladstone gri-bej

Pardoseli laminate
EPL202
Stejar Arcani gri bej

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. Vă recomandăm consultarea unei mostre originale pentru alegerea decorului asortat cromatic.
Din cauza variațiilor în procesul de tipărire, culorile pot diferi ușor față de produsul original. Pot apărea modificări tehnice și greșeli de tipar.

www.egger.com
Bulgaria

Croația

CZ / SK

EGGER Bulgaria

EGGER HR / BA

EGGER CZ s.r.o.

t +359 24 96 20 20

t +385 42 302 161

t +420 495 531 531

info-bg@egger.com

info-hr@egger.com

info-cz@egger.com

Grecia

Ungaria

Lituania

NC Arbor Timber Products

EGGER Ungaria

EGGER Baltic UAB

t +30 210 800 2145

t +36 30 6700233

t +370 5219 00 03

info-gr@egger.com

info-hu@egger.com

sc.baltics@egger.com

Polonia

România

Serbia

EGGER Polonia

EGGER Romania

EGGER RS / ME / MK / XK

t +48 61 650 36 01

t +40 372 438 000

t +381 62 283842

info-pl@egger.com

info-ro@egger.com

info-rs@egger.com

Slovenia

Turcia

Ucraina

EGGER Slovenia

EGGER Dekor A.Ş.

EGGER Ucraina

t +386 40 301619

t +90 262 648 45 00

t +38 044 577 16 77

info-si@egger.com

info-tr@egger.com

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

EGGER Romania SRL

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Str. Austriei 2

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

PO Box 38

Tiroler Straße 16

AT-6380 St. Johann in Tirol

RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600 - 10159

t +40 372 4 - 38000

t +43 50 600 - 12217

info-sjo@egger.com

info-rau@egger.com

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

EGGER Baltic UAB

Biskupiec-Kolonia Druga

Žygio str. 90 – 61

ul. św. Józefa 1

LT-08234 Vilnius

PL-11-300 Biskupiec

t +370 5219 00 03

t +48 89 332 81 03

sc.baltics@egger.com

info-bis@egger.com

