Producten en toepassingen
voor meubel- en interieurbouw

Producten voor meubel- en interieurbouw
Of u nu leefruimtes of publieke ruimtes ontwerpt, met EGGER krijgt u alles bij één en dezelfde
leverancier en bent u flexibeler dan ooit bij uw ontwerpwerkzaamheden. Onze diverse decors
zijn verkrijgbaar in vrijwel elk materiaal en kunnen snel worden geleverd. Zo gaat de productselectie snel en gemakkelijk.

ABS-kantenband
H3349 ST19

Laminaat
F205 ST9

PerfectSense Topmattwerkbladen met kantenband
U999 PT

Eurodekor
H3349 ST19

Laminaat
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9
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Van Tirol naar de wereld
De EGGER groep behoort tot de internationaal leidinggevende
houtverwerkende bedrijven. Het bedrijf werd opgericht in 1961,
produceert nu op 20 locaties en heeft wereldwijd 24 verkoopkantoren.
EGGER producten vindt men in vele toepassingen in het private
en openbare leven: in de keuken, badkamer, kantoor, woon- en
slaapkamers.

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 Rădăuţi RO

17 Gebze TR

18 Concordia AR

19 Biskupiec PL

20 Lexingtion, NC US
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Productielocaties
Produktionsstandorte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Verkoopkantoren
Vertriebsstandorte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
Šenčur SI
Varaždin HR
Hradec Krălově CZ
Poznań PL
Budapest HU
Belgrade RS
Sofia BG
Bucharest RO
Vilnius LT
Minsk BY
Kyiv UA
Moscow RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP
Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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De milieucyclus – of waarom duurzaamheid
voor ons meer is dan een woord

Productie en upgrading van
producten op basis van hout
Voor een voortdurende verbetering
van onze milieuprestaties in het
productieproces, kiezen wij voor
internationaal gecertificeerde
energie- en milieubeheersystemen
in overeenstemming met ISO 50001,
ISO 14001 en EMAS

Planning en toepassing
We bieden volledige transparantie
met behulp van milieugebonden
productverklaringen
(Environmental Product
Declarations – EPDs). Ze bevatten
belangrijke informatie over
milieu- en gezondheidsaspecten
over onze basisproducten
voor professionals maar ook
geïnteresseerde eindverbruikers.

Recycling
We recyclen afvalhout voor
de productie van onze
producten op basis van
hout. Het afvalhout komt
van afgedankte materialen
zoals meubels, pallets
of verpakkingsmateriaal.
Zo sparen we nieuwe
grondstoffen uit en
vergroten we de opslag
van CO₂.

Gebruik van nevenproducten uit de zagerij
We geven de voorkeur aan de aankoop
van nevenproducten uit regionale en
gecertificeerde zagerijen. Door gebruik te
maken van nevenproducten, sparen we
grondstoffen uit.

Duurzaam bosbeheer
We ondersteunen de doelstellingen van
de VN voor duurzame ontwikkeling.
We verbinden er ons toe ecosystemen te
beschermen en herstellen en stimuleren
het duurzame beheer van bossen via SDG
15. Ons hout komt van 100 % legale en
gecertficeerde bronnen volgens ISO 38200.
We kopen bij voorkeur rondhout uit FSC®,
PEFC of SFI gecertificeerde bossen uit de
regio.
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Hernieuwbare energie
In onze eigen biomassacentrales zetten we de
biomassa en houtresten die
niet meer in de productie
kunnen worden gebruikt
om in warmte en groene
elektriciteit.

PEFC/06-38-171
Promoting
Sustainable Forest
Management

Materialen op basis van hout dragen bij
aan de bescherming van het klimaat ...
... en u kunt een idee krijgen van hoe ze dat doen.
Want voor de producten in deze brochure, geven we informatie over hun “milieuprestatie”

Samenstelling van het product
Eurodekor gemelamineerde spaanplaat

1

– 13.8 kg CO₂ / m2

2

87% materiaal uit hernieuwbare bronnen
13% materiaal uit fossiele bronnen

3

23% gerecycled materiaal
42% nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycled hout
35% nieuwe grondstoffen

4

68% regionaal hout

5

100% geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61% daarvan is gecertificeerd

Meer over onze duurzaamheidsindicatoren op:
www.egger.com/ecofacts

1

CO₂-voetafdruk*
Materialen op basis van hout zijn mileuvriendelijk.
Ze binden meer CO₂ dan er uitgestoten wordt
tijdens de productie ervan.

2

Bijdrage aan de bio-economie**
Hout groeit terug. Anders dan fossiele
grondstoffen, is hout een hernieuwbare grondstof.

3

Bijdrage aan de kringloopeconomie**
We sparen natuurlijke grondstoffen uit.
We werken met een kringloop en benutten
bestaand hout zo goed mogelijk.

4

Hout uit de regio
We hechten zeer groot belang aan zo kort
mogelijke transportroutes. Ons rondhout wordt
voornamelijk regionaal aangekocht.

5

Hout uit duurzaam bosbeheer
We gebruiken hout uit gecontroleerde en
gecertificeerde bronnen. We zijn toegewijd aan
duurzaam bosbeheer en de controle van onze
bevoorradingsketen.

Stand 2021. Voor actuele cijfers, bezoek onze productpagina’s op
www.egger.com/products-interior

Volledige openheid van onze kant en geen papierwerk voor u
Bespaar tijd en moeite tijdens openbare aanbestedingsprocedures of duurzaam gecertificeerde projecten als het gaat om het
indienen van de juiste documenten. Informatie over milieu- en gezondheidsaspecten is al beschikbaar- dankzij de transparantie
van EGGER producten.

* extern geverifieerde berekening volgens EN 15804, zie EPD.

→ Meer info op www.egger.com/milieu

** eigen berekening volgens de regels van ISO 14021 voor
milieuverklaringen van leveranciers, aandeel volgens
drooggewicht. De waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde
productstructuur en kan variëren volgens dikte en gekozen
afwerking.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Gezond leven met
onze producten
Wij zijn ons bewust van het groeiende
belang van de binnenluchtkwaliteit
Daarom testen we toenemend zelf de
emissies van onze producten en laten we
deze bovendien nog door onafhankelijke
instituten testen.

De volgende producten voor meubilair en interieurafwerking zijn gecertificeerd conform
“TÜV PROFiCERT-product Interior”. Dit bevestigt dat u veilige en gezonde producten koopt.
Voor u betekent dit dat u kunt werken met producten die zijn getest op schadelijke stoffen en
dat u tegelijkertijd kunt bevestigen dat ze voldoen aan de internationale emissie-vereisten.
Voorbeeld

Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE,
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA

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

Compactlaminaat zwarte kern CE,
Compactlaminaat Flammex CE

Compactlaminaat gekleurde kern CE

Laminaat
Laminaat micro
Laminaat met gekleurde kern
XL-laminaat

PerfectSense Feelwood gelakte platen
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TÜV PROFiCERT-product Interior (Premium)
voldoet aan de volgende internationale
emissiegrenswaarden:
 AgBB 2018
 BREAAM Exemplary Level
 ChemVerbotsV E1 DE 2020
 Émissions dans l’air intérieur: A+
 Finse M1-classificatie
 The Austrian Ecolabel, Guideline UZ 07
 Belgische VOS-verordening
 Bijlage 8 MVV TB (ABG)
 CAM Italy
 LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
 DE-UZ 76 (Blauwe Engel)

 Alle informatie vindt u op
www.egger.com/gezond-wonen

Welke emissies genereren materialen op houtbasis?
De meest voorkomende emissies van hout en materialen op
houtbasis zijn terpenen, aldehyden en organische zuren.
Naargelang de houtsoort en de bewerking komen deze in
verschillende verhoudingen en concentraties voor.

» Terpenen
als natuurlijke bestanddelen die vooral
in naaldbomen voorkomen en de typische houtgeur vormen; bijvoorbeeld
dennengeur.

» Aldehyden
worden gevormd door oxidatie van de vetzuren in het hout en
luchtzuurstof. Dit proces, secundaire oxidatie genoemd, vindt steeds
plaats tijdens het gebruik van hout en wordt geïntensiveerd door het
drogen en warm persen van de platen in tegenstelling tot natuurlijke
luchtdroging. De typische geur na het maaien van het gazon is een
voorbeeld van natuurlijke aldehyden (hexanal).

» Organische zuren
zijn, bijvoorbeeld, azijnzuur en
hexaanzuur. Azijnzuur komt voor in de
gebruikte loof- en sparrenhoutsoorten. Het is een conserveermiddel voor
levensmiddelen en is opgenomen in de
lijst van essentiële geneesmiddelen van
de WHO.

Toepassingsveiligheid voor uw projecten
U kunt er zeker van zijn dat u met onze E1E05-producten voldoet aan de Duitse vereisten en
andere Europese en wereldwijde emissievereisten.
Vereiste volgens DE Chem. VV.

Wettelijke grenswaarde E1

natuurlijk hout *

Richtwaarden

E1E05 gecoat

Grenswaarden conform EN717-1

E1E05 kaal
E1 gecoat
E1 kaal
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Formaldehyde-emissie in ppm conform EN 717-1

0,10

* varieert naargelang de houtsoort van 0,001 –
0,01 ppm

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
Binnen 24 uur worden bacteriën en ziektekiemen met
99,9% (ISO 22196) gereduceerd op de hygiënisch
gesloten en verzegelde oppervlakken van onze
met melaminehars beklede platen van Eurodekor,
PerfectSense gelakte platen, laminaat, werkbladen,
compactlaminaat en vloeren. Deze eigenschap
verhindert eveneens hun vermenigvuldiging. De
genoemde producten zijn dus bijzonder geschikt
voor ruimtes die aan bepaalde hygiëne-eisen moeten
voldoen.

De gecertificeerde antibacteriële oppervlakteeigenschap is onafhankelijk van het decor,
de structuur en de drager. Met onze decor- en
materiaalcombinatie kunt u één en hetzelfde decor
voor verschillende toepassingen gebruiken – zelfs
in ruimtes met hoge hygiënevereisten. Het portfolio
van onze producten met antibacteriële oppervlakteeigenschappen wordt aangevuld door ons
vloerassortiment.
 Meer informatie op
www.egger.com/antibacterieel

Eurodekor®
gemelamineerde
spaanplaat





Eurodekor spaan- en MDF-platen
Eurolight Dekor
Eurodekor Flammex
Eurodekor MDF Flammex

PerfectSense®
gelakte platen

Laminaat








 PerfectSense Premium Gloss
 PerfectSense Premium Matt
 PerfectSense Feelwood

Laminaat
XL-laminaat
PerfectSense Topmatt laminaat
Laminaat in deurformaat
Laminaat met gekleurde kern
Flammex laminaat
PerfectSense Topmatt laminaat
met gekleurde kern

Werkbladen

Compactlaminaat

Vloeren

 Compactwerkbladen
 PerfectSense Topmattwerkbladen met kantenband
 Feelwood-werkbladen met
kantenband
 Postforming werkbladen

 Compactlaminaat zwarte
kern CE
 Compactlaminaat gekleurde kern CE
 Compactlaminaat Flammex CE
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Laminaatvloeren
Laminaatvloeren Aqua+
Designvloer GreenTec
Comfortvloeren

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Voor uw veiligheid: aantoonbaar getest
Onze producten worden zonder antibacteriële
toevoegingen geproduceerd en zijn conform de
belangrijkste, internationaal erkende testmethode
(ISO 22196 = JIS Z 2801) voor de beoordeling van
antibacteriële activiteit getest. Bovendien zijn
onze producten door het onafhankelijke, externe
instituut Hohenstein gecertificeerd.

Effectiviteit van
de antibacteriële
eigenschappen

Doorslaggevend voor de beoordeling van de
antibacteriële activiteit is de zogenaamde
reductiewaarde: Hoeveel kiemen zijn er nog na
24 uur ten opzichte van de aanvang van de test?
De hiernaast opgesomde producten hebben in
de uitgevoerde tests de werkzaamheid “sterk”,
waarde van antibacteriële werking A ≥ 3, bereikt.

Waarde van de
antibacteriële werking A
[log10KBE]

geen

A<2

significant

2≤A<3

sterk

A≥3

Een voorbeeld:
Certificaat voor Eurodekor

99,9 %
24 u

van de ziektekiemen en
bacteriën worden binnen
24 uur gereduceerd.

11

Diensten
Ontdek een nieuwe wereld van mogelijkheden met onze EGGER
Decoratieve Collectie: Meer keuze, meer haptiek, meer inspiratie,
meer diensten.

De EGGER Decoratieve Collectie app
DE VOORDELEN









Scanfunctie
Uitgebreid zoeken
Decorafbeeldingen in 2D en 3D
Decortips
Decor downloads
„Mijn collecties”-functie
Offline functionaliteit
Beschikbaarheden

De EGGER Decoratieve Collectie

e Collectie
& Services

Download nu de EGGER
Decoratieve Collectie app

De EGGER Decoratieve Collectie app

Egger
Egger
Kollektion
Decoratieve
Dekorativ
Melaminharzbeschichtete Platten,
Collectie
Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund
Plaatmateriaal, laminaat en kantenband
Arbeitsplatten
Werkbladen

Egger
Collection &
Services
Panneaux, stratifiés et chants coordonnés
Plans de travail

minaat
nd

n

Online en offline verbinden
Met onze app heeft u de volledige Decoratieve
Collectie altijd digitaal bij de hand. De app helpt
u sneller decors voor uw projecten te vinden,
productinformatie en beschikbaarheid in real time
te raadplegen en gemakkelijker stalen te bestellen.

iés et
nnés

ail

17.06.19 16:48
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Ervaar de hele EGGER Decoratieve Collectie nu mobiel
1.	Start de EGGER Decoratieve Collectie app op uw smartphone
2.	Gebruik de szanfunctie om elke decorcode in de brochure te lezen
3.	U krijgt toegang tot
 uw geselecteerde decor als volledige plaat en in 3D
 decorcombinaties;
 Informatie i.v.m. beschikbaarheid;
 sneller stalen bestellen.

EGGER Virtual Design Studio (VDS)
De EGGER Virtual Design Studio ondersteunt u bij het verstrekken
van trendgericht designadvies. Gebruik onze online service als
keuzehulp voor uw klanten. Met een druk op de knop kunt u
alle decors uit de EGGER Decoratieve Collectie en alle actuele
vloerdecors in verschillende voorbeeldruimtes weergeven en de
vergelijkingsmodus gebruiken om twee ontwerpen in één kamer
tegelijk te testen. Daarnaast kan het decor met de juiste structuur
in 3D worden bekeken in de decordetailweergave. Alle functies
kunnen eenvoudig en gratis in uw website worden geïntegreerd.
 Visualiseer nu uw ideeën via www.egger.com/vds

Stalenshop
In uw myEGGER portaal vindt u ook de EGGER
stalenshop, waardoor u op elk moment stalen kunt
bestellen, ongeacht locatie en apparaat. U ontvangt de
stalen zo snel mogelijk. Reclamemateriaal kan ook in
de shop worden besteld.
 Bestel uw stalen hier: www.egger.com/shop

Knowledge hub
Kom hier meer te weten over de nieuwwigheden van EGGER.
Laat u informeren en gebruik het platform om uw productkennis
te verbeteren.
 Klik hier om naar de knowledge hub te gaan:
www.egger.com/e-learning

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Producten voor meubel- en interieurbouw
Eurodekor gemelamineerde
spaanplaat
→ Pagina 18

Eurodekor gemelamineerde
MDF-platen
→ Pagina 19

Producten voor toepassing
in decor- en materiaalkoppeling
U wilt geen compromissen sluiten op het gebied
van design en kwaliteit in uw projecten. Met
onze beproefde decor- en materiaalkoppeling is
dat ook niet nodig. Alle decors zijn verkrijgbaar
op klassieke, gemelamineerde spaan- of MDFplaten, Eurolight lichtgewichtplaten en laminaten.
Daarnaast bieden wij u kantenbandoplossingen
aan die perfect zijn afgestemd op uw specifieke
decor en structuur.
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Decor- en materiaalkoppeling

Eurolight Dekor
→ Pagina 22

Laminaat
→ Pagina 26

Opgelijmd laminaat
→ Pagina 30

Kantenband
→ Pagina 31

Compactlaminaat

Eurospan kale spaanplaten

→ Pagina 35

→ Pagina 60

PerfectSense

MDF-vezelplaat met
gemiddelde dichtheid

→ Pagina 40

Werkbladen
→ Pagina 50

Spatwanden en
werkbladaccessoires

Onbewerkte producten

→ Pagina 61

Dunspaanplaten
→ Pagina 62

Dunne MDF-platen
→ Pagina 62

→ Pagina 56

Meubelonderdelen

Eurolight lichtgewichtplaten

→ Pagina 57
→ pagina 63

Flammex
→ Pagina 58

Dun-MDF gelakte platen

 Gelieve de huidige verwerkingsinstructies voor alle
producten op www.egger.com/downloads
of op de bijbehorende productpagina in acht te nemen.

→ Pagina 59
 lle leveringsinformatie kan u vinden in onze leveroverzicht
A
www.egger.com/leveroverzicht
Voor gedetailleerde informatie over de vermelde producteigenschappen en de normen verwijzen wij u naar de
technische fiches in de downloadsectie op de respectievelijke
productpagina.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Eurodekor Flammex
H3330 ST36

ABS-kantenband
U660 ST9

Eurodekor
U660 ST9

Laminaat
U899 ST9
Eurodekor
H1344 ST32

PerfectSense Topmatt
laminaat
F627 PT

Eurodekor
H3408 ST38
Eurodekor
H3330 ST36

Laminaat met gekleurde kern
U8991 ST9

Laminaat met gekleurde kern
U7081 ST9

Laminaatvloeren
EPL014
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Deurlaminaat
U899 ST9

Eurodekor
U600 ST9

ABS-kantenband
H3330 ST36

ABS-kantenband
U600 ST9
Laminaat
U660 ST9

Eurodekor
H1318 ST10

Eurolight Dekor
H3330 ST36

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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C

Eurodekor ®

gemelamineerde spaanplaat
– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
13 % materiaal uit fossiele bronnen
23 % gerecycled materiaal
42 % nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycled hout
35 % nieuwe grondstoffen
68 % regionaal hout

Eurodekor gemelamineerde spaanplaten bestaan uit kale spaanplaten
die aan beide zijden met decoratief papier bekleed zijn. Ze zijn geschikt
voor horizontale of verticale toepassingen in de meubel- en interieurbouw,
zoals meubelfronten, rekken, kasten of wandbekledingen.
 Meer informatie op www.egger.com/eurodekor

Productopbouw
Met melaminehars
geïmpregneerd decorpapier

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd

Eurospan spaanplaat

Met melaminehars
geïmpregneerd decorpapier

DE VOORDELEN
 Universeel toepasbaar
 Authentiek ogende decors en texturen
 Oppervlakte-eigenschappen (slijt- en
krasvastheid) conform EN14322
 Onmiddellijk klaar voor gebruik – oliën,
beitsen of andere beschermende
maatregelen niet nodig
 Verkrijgbaar in een decorkoppeling met
andere EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Formaten
2.800 × 2.070 mm (standaard)
5.610 × 2.070 mm (ordergerelateerd)
Diktes
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 38 mm
E1E05 Hydro P3: 16 en 19 mm
Flammex: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm

F416 ST10
Decorcode nu met de app scannen.

H1714 ST19
18

C

– 11,1 kg CO₂ / m2

85 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
15 % materiaal uit fossiele bronnen

Eurodekor ®

gemelamineerde MDF-platen
Eurodekor MDF (conform EN 14322) combineert de eigenschappen van
een MDF-plaat met de veelzijdigheid van EGGER-decors. Dankzij de
fysische eigenschappen zeer goed geschikt voor bijv. lamellenwanden,
meubelfronten.
 Kom meer te weten op www.egger.com/eurodekor-mdf

44 % nevenproducten uit de houtzagerij
56 % nieuwe grondstoffen

Productopbouw

60 % regionaal hout

Met melaminehars geïmpregneerd
decorpapier

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

MDF plaat
Met melaminehars geïmpregneerd
decorpapier

DE VOORDELEN
 Goed profileerbaar
 Goede fysische eigenschappen
 Lichtecht

Formaten
2.800 × 2.070 mm (standaard)
5.610 × 2.070 mm (ordergerelateerd)

Diktes
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
Flammex: 12, 16, 18, 19, 22, 25,
28 mm

 Gering zwelgedrag
 Authentiek ogende decors en oppervlakken
 Verkrijgbaar in decorkoppeling met
andere EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

H1714 ST19

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Toepassingsgebied van EGGER-producten

Eurodekor gemelamineerde
spaanplaten
pagina 18

Eurodekor gemelamineerde
MDF-platen
pagina 19

Laminaat
pagina 26

Opgelijmd laminaat
pagina 30

Toepassingen

 Horizontale en verticale
toepassingen
 Meubelfronten, rekken,
kleerkasten
 Meubels en interieur
in droge en vochtige
binnenruimtes.
 Scheidingswanden
 Wandbekleding
 Bij Flammex: Meubel- en
interieurinrichting met
speciale eisen op het gebied
van brandgedrag

 Hoogwaardige
meubelfronten
 3D-meubelfronten
 Planken, wandbekleding,
decoratieve panelen
 Bij Flammex: Meubel- en
interieurinrichting met
speciale vereisten op het
gebied van brandveiligheid.

 Deurelementen en
wandbekledingen
 Horizontale en verticale
oppervlakken met
middelmatig tot intensief
gebruik.
 Gebogen en afgeronde
elementen
 Meubelfronten
 Werkbladen en spatwanden
 Tafel- en bureaubladen
 Inrichting van winkels,
beurzen en schepen
 Bij Flammex: Meubel- en
interieurinrichting met
speciale vereisten op het
gebied van brandveiligheid.

 Tafel- en werkbladen en
planken
 Wandbekledingen
 Kantoor- en woonmeubelen
 Beurs- en winkelinrichting

Voordelen

 Universeel toepasbaar
 Authentiek ogende decors
en oppervlakken
 Oppervlakte-eigenschappen
(slijt- en krasvastheid)
conform EN14322
 Behoud van grondstoffen
dankzij het gebruik van
gerecycled hout
 Onmiddellijk klaar voor
gebruik – oliën, beitsen
of andere beschermende
maatregelen niet nodig
 Verkrijgbaar in
decorkoppeling met andere
EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakteeigenschap conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 Goed profileerbaar
 Goede fysische
eigenschappen
 Lichtecht
 Gering zwelgedrag
 Authentiek ogende decors
en oppervlakken
 Verkrijgbaar in
decorkoppeling met andere
EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakteeigenschap conform ISO
22196 (= JIS Z 2801)

 Hygiënisch en geschikt voor
levensmiddelen
 Bekledingsmateriaal voor
materialen op houtbasis en
andere dragermaterialen
 Houtreproducties bieden
een goedkoper alternatief
voor massief hout en fineer
 Verkrijgbaar in decor- en
structuurkoppeling met
andere EGGER-producten
 Verkrijgbaar in MEDkwaliteit
 Antibacteriële oppervlakteeigenschap conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 Ruime keuze aan
combinatie-mogelijkheden
van decors en
dragermaterialen
 Verkrijgbaar in decor- en
structuurkoppeling
met andere EGGERproducten
 Antibacteriële oppervlakteeigenschap conform
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

H3330 ST36
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XL-herhaling
Om de natuurlijke uitstraling van hout- en materiaalreproducties nog meer te benadrukken, zijn
sommige van onze decors ontwikkeld met XL-patroon. Met het XL-patroon worden details slechts
twee keer herhaald op een plaatformaat van 2.800 × 2.070 mm. Daardoor zien onze decors met
natuurlijke elementen, zoals scheuren of grote knoesten, er nu nog authentieker uit.

Kitchenette zonder XL-patroon

Kitchenette met XL-patroon

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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K

Eurolight® Dekor

gemelamineerde lichtgewichtplaten
– 7,86 kg CO₂ / m2

88 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
12 % materiaal uit fossiele bronnen
43 % gerecycled materiaal
23 % nevenproducten uit de houtzagerij
34 % nieuwe grondstoffen

DE VOORDELEN

Eurolight lichtgewicht platen zijn samengestelde platen bestaande
uit deklagen van spaanplaat en honingraatkern van lichtgewicht
karton. Dankzij hun lage gewicht en hoge buigsterkte bieden ze vele
ontwerp- en constructiemogelijkheden in de meubel- en interieurbouw,
bv.schuifdeuren, binnendeuren en planken.
 Meer over Eurolight Dekor op www.egger.com/eurolight-dekor

Productopbouw
Toplaag van met melaminehars
geïmpregneerd decorpapier

 Licht

8 mm deklaag op basis van
houtmateriaal

 Buigvast
 Behoud van grondstoffen dankzij een lager

Zeshoekige kartonnen
honingraatkern

houtaandeel
 Authentiek ogende decors en

8 mm deklaag op basis van
houtmateriaal

oppervlakken
 Ook verkrijgbaar als meubelonderdelen

Toplaag met melaminehars
geïmpregneerd decorpapier

 Verkrijgbaar in een decorkoppeling met
andere EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Formaten
2.800 × 2.070 mm
5.610 × 2.070 mm
Diktes
38 en 50 mm

H3330 ST36

 Gelieve de huidige verwerkingsinstructies op
www.egger.com/verwerking-eurolight of op
www.egger.com/eurolight-dekor in acht te
nemen.

Decorcode nu met de app scannen.
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Verwerkingsvoorschriften Eurolight®
Aanvullend op de vermelde basisinformatie vindt u meer
gedetailleerde verwerkingsinstructies en technische fiches
op onze website
www.egger.com/verwerking-eurolight

Bewerkingsmogelijkheden
Fixmaat
Bij het verzagen van Eurolight platen op horizontale
zaagmachines met drukbalken en spantangen moet de druk
van de spantangen gereduceerd worden. Als alternatief moet
worden gezorgd voor een gelijkmatigere drukverdeling in het
gebied van de tang. De maximale druksterkte van Eurolight
is 0,15 N / mm2 (1,5 kg / cm2). Tijdens het snijden vallen er
soms spaanders in de honingraatkern. Deze moeten voor het
afkanten van de platen worden verwijderd.

1

Afkanten
De meeste Eurolight lichtgewichtplaten kunnen worden
afgekant zonder extra onderconstructie. Platen met een
deklaag van 8 mm kunnen rechtstreeks worden afgekant
tot een plaatdikte van 50 mm. ABS-kantenband met een
dikte van 2 mm of meer is geschikt voor het afkanten zonder
onderconstructie.
Voor de kantbewerking zijn alle conventionele
kantenlijmmachines geschikt. Daartoe moet de
aandrukkracht van het vormfreesaggregaat worden verlaagd
van 2 kg / cm² tot 1,5 kg / cm².
Om te voldoen aan de hoge eisen voor de verwerking van
lichtgewichtplaten van welke soort dan ook, in het bijzonder
frameloze lichtgewichtplaten, werd de dunne steunkant MDF
HD ontwikkeld in een standaarddikte van 2 mm.
Deze vormt de basis voor het probleemloze afkanten met
decoratieve kantenband en ondersteunt de dekbladen aan de
rand. Zo kan een soepele machinale verwerking ook worden
gegarandeerd voor frameloze lichtgewichtplaten met toplagen
van minder dan 8 mm en een plaatdikte van meer dan 25 mm.

3

Boren en frezen
Eurolight kan geboord en gefreesd worden zoals
conventionele platen op basis van hout.

2

Coaten
Kale Eurolight spaanplaten zijn ideaal als drager voor
laminaat en fineer.

4

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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De toelichtingen op deze bladzijden zijn een beknopte versie.
Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies
vindt u online op www.egger.com/verwerking-eurolight

Eurolight lichtgewichtplaten

Frameloos

Met frame

Fineer

Max. perstemperatuur: 90°C
Max. perstijd: 3 min.
Max. specifieke persdruk: 1,5 kg / cm2

Max. perstemperatuur: 80°C
Max. perstijd: 3 min.
Max. specifieke persdruk: 3 – 5 kg / cm²

Afdekken met laminaat

Max. perstemperatuur: 70°C
Max. perstijd: 3 min.
Max. specifieke persdruk: 1,5 kg / cm2

Max. perstemperatuur: 70°C
Max. perstijd: 3 min.
Max. specifieke persdruk: 3 – 5 kg / cm²

Gebruik van fixmaten met regels
Eurolight fixmaten met ingebrachte regel van kale spaanplaat
of MDF (twee- of vierzijdig) in 10, 38 of 65 mm breedtes kunnen
direct worden geprofileerd, gepostformeerd of afgekant.
Eurolight met frame
Het invoegen van regels en blokken langs de
plaatkantenbanden biedt de volgende voordelen:
→ extra schroefsterkte
→ verbeterde buigsterkte
→ Gebruik van verborgen beslag, zoals deuvels, pluggen of
verbindingsstukken

Plaatsing van regels
Afhankelijk van de toepassing kunnen 2- of 4-zijdig regels
worden ingelijmd. Wij raden aan om 1,5 mm van de 8 mm
dikke toplagen op de 38 mm plaat uit te frezen om de
honingraatkern en eventuele lijmresten van de toplagen te
verwijderen. Hierdoor ontstaat een schoon oppervlak en
wordt ervoor gezorgd dat het frame stevig in de uitsparing van
1,5 mm zit.
Geschikte materialen zijn producten op basis van
houtmaterialen zoals spaanplaat of MDF-platen of knoopvrij,
gedroogd massief hout.
Mogelijke constructies met frame

5

7

2-zijdig frame in de
lengte

8

2-zijdig frame
transversaal

9

4-zijdig frame

6
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Eurolight verwerkingsvoorschriften

Beslag bij gebruik van 8 mm toplagen

11

Binnenbeslag
Dankzij de 8 mm dikke spaanplaattoplagen is geen
speciaal beslag nodig. Er kan gebruik worden gemaakt van
conventionele scharnieren, ladegeleiders en kastrails. Om
een optimale schroefvastheid te garanderen, adviseren we
het gebruik van Euroschroeven, zoals de Variantas chroef van
Häfele of de directe bevestigingsschroef van Hettich.

12

10
11 Speciale boren en verzinkfrezen
voor KALTSCHMELZ®pluggen
12 KALTSCHMELZ®-Bevestiging met

13

pluggen
13 KALTSCHMELZ®-plug excentrisch

Beslag bij gebruik van 4 mm-toplagen
De KALTSCHMELZ® technologie van Würth verbindt de
KALTSCHMELZ® pluggen eenvoudig, snel en robuust
met de beide toplagen. De pluggen die op deze wijze zijn
gesmolten, worden nu gebruikt voor spaanplaatschroeven,
Euroschroeven of excentrische verbindingsstukken en
systeemschroeven.
Het boorgat wordt gemaakt met een speciale boor die kan
worden aangepast aan de betreffende plaatdikte. Na het
inbrengen van de ankerschroef wordt het KALTSCHMELZ®
apparaat gebruikt. De KALTSCHMELZ® pluggen worden
door de slag in beweging gebracht en versmelten
op de contactpunten met het hout door de ontstane
wrijvingswarmte en hechten zich aan de poreuze structuur
van het houtmateriaal. De betrouwbare en zeer stabiele
verbinding wordt in slechts enkele seconden bereikt. U
kunt meteen handgrepen, potbanden, draaischarnieren,
dwarsplaten, enz. aanbrengen.
Neem bij vragen contact op met uw verantwoordelijke Würthvertegenwoordiger of met de technische applicatieadviseurs
Daniel.Beck@wuerth.com

Naast het KALTSCHMELZ® apparaat biedt Würth ook een
perfect op elkaar afgestemde reeks producten aan voor
het verbinden van de Eurolight lichtgewichtplaten. Naast
de KALTSCHMELZ®-technologie van Würth kunnen alle
standaard beslagbevestigingen worden gebruikt met
toplagen van 8 mm.
Schroef-uittrekwaarden:
 Eurospan E1 P2 CE 800– 900 N
 KALTSCHMELZ® ankerschroef 650 - 700 N (EGGER
Eurolight, 4 mm toplaag)
De Würth KALTSCHMELZ®-technologie
is gebaseerd op de gepatenteerde
WoodWelding®-technologie en is in
licentie gegeven aan WW WoodWelding
GmbH, Zwitserland.

Scan gewoon deze QR-code en bekijk onze
video over de verwerking van Eurolight.
www.egger.com/video-eurolight-verwerking

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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E

2,03 kg CO₂ / m2

60 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
40 % materiaal uit fossiele bronnen

100 % nieuwe grondstoffen

DE VOORDELEN

Laminaat
EGGER laminaten verenigen robuustheid en aantrekkelijk design. Zij
zijn de ideale oplossing voor horizontale en verticale oppervlakken met
verhoogde belasting, alsook voor gebogen of afgeronde elementen.
Ze kunnen als bekledingsmateriaal op spaanplaat en MDF worden
vastgelijmd. De EGGER Decoratieve Collectie omvat laminaten
van postforming kwaliteit (navormbaar), standaard kwaliteit (niet
navormbaar) en sterk brandvertragende laminaten.
Voor de binnenafwerking van schepen biedt EGGER verschillende
laminaten aan in MED kwaliteit , bevestigd door Lloyd’s certificaten.
Deze zijn op de achterkant aangegeven met het “stuurwiel”-symbool.
Als verwerker verzoeken wij u de vereiste conformiteitsverklaring meteen
bij uw bestelling aan te vragen.
 Meer informatie op www.egger.com/laminaten

 Hygiënisch en geschikt voor levensmiddelen
 Bekledingsmateriaal voor materialen op
houtbasis en andere dragermaterialen
 Houtreproducties bieden een kosteneffectief
alternatief voor massief hout en fineer
 Verkrijgbaar in decor- en structuurkoppeling met andere EGGER-producten
 Verkrijgbaar in MED-kwaliteit
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Productopbouw
Overlay (voor
bedrukte decors)
Geïmpregneerd decorpapier
Geïmpregneerd
natronkraftpapier
Backing

Formaat
2.800 × 1.310 mm
Dikte
0,8 mm

Alle postforming werkbladdecors zijn verkrijgbaar
als laminaat van de rol:
Formaten
vanaf 2.000 × 1.310 mm tot max. 5.610 × 1.310 mm
Dikte
0,6 mm
U600 ST9

Decorcode nu met de app scannen.
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E
DE VOORDELEN
 Weinig zaagverlies, extra breed formaat
 Natuurlijke look en feel bij alle houtreproducties

XL-laminaat
XL-laminaten maken indruk met hun formaat van 2.790 × 2.060 mm.
Bij de houtreproducties in dit formaat wordt de oppervlaktestructuur
synchroon aangepast aan het decorbeeld. Zo ontstaan onze Feelwooddecors, waarvan de uitstraling nauwelijks te onderscheiden is van
massief hout of fineer. Voor gebruik op extra brede binnendeuren , bijv.
in ziekenhuizen of hotels , zijn ook unidecors in XL-formaat uit voorraad
leverbaar. Alle XL-laminaten zijn MED-gecertificeerd (Marine Equipment
Directive) en daarom ook geschikt voor gebruik in scheepsinterieurs .

 Unidecors beschikbaar, bijv. voor extra
brede deuren

 Meer details op www.egger.com/xl-laminaten

 Verkrijgbaar in MED-kwaliteit
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Productopbouw
Overlay (voor
bedrukte decors)
Geïmpregneerd decorpapier
Geïmpregneerd
natronkraftpapier
Rugpapier

Formaat
2.790 × 2.060 mm

Diktes
0,8 mm

H3408 ST38

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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E

Laminaat

met gekleurde kern

DE VOORDELEN
 Homogene look
 Perfecte overgangen, vooral bij platen
verwerkt met verstekzaag

Laminaten met gekleurde kern bestaan uit verschillende lagen van
hetzelfde geïmpregneerde decorpapier. Bij meubels verwerkt met
verstekzaag blijven de randen bijna onzichtbaar. Laminaten met
gekleurde kern zijn perfect te combineren met verscholen rand uit
massief hout. Door de homogene laminaatstructuur ontstaat een discrete
lijn die vooral de smalle kant van een deur of meubelstuk benadrukt.

 Kan ook worden gebruikt als designelement
in combinatie met verscholen rand uit

 Meer informatie op www.egger.com/laminaat-gekleurde-kern

massief hout
 Afgestemde decors en texturen met EGGER
compactlaminaten verkrijgbaar
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap

Productopbouw

conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Geïmpregneerd decorpapier
Geïmpregneerd
decorpapier
Backing

Decorcode nu met de app scannen.

Formaat
2.800 × 1.310 mm

W1101 PT
28

Diktes
0,8 mm

E
DE VOORDELEN
 Deurformaten zonder zaagverlies uit
voorraad en vanaf 1 stuk beschikbaar
 Slijt-, stoot- en krasvast

Deurlaminaat
Door zijn bestendige oppervlak is laminaat bij uitstek geschikt voor de
decoratieve vormgeving van binnendeuren. 81 decoren van de EGGER
Decoratieve Collectie zijn ook verkrijgbaar in de deurformaten
2.150 × 950 mm en 2.150 × 1.020 mm vanaf een bestelhoeveelheid
van één stuk. Dankzij de decor- en materiaalkoppeling kunnen de
decors ideaal worden gecombineerd met gemelamineerde spaanplaat
en kantenband. Zo ontstaat een perfect op elkaar afgestemde
interieurinrichting, van deur tot meubilair.

 Afgestemd ontwerp van meubilair tot

 Meer informatie op www.egger.com/deurlaminaat

binnendeur
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Productopbouw
Overlay (voor
bedrukte decors)

Formaten en dikte

Geïmpregneerd decorpapier

2.150
×
950
×
0,8
mm

2.150
×
1.020
×
0,8
mm

Deurformaat

Deurformaat

Geïmpregneerd
natronkraftpapier
Backing

U999 PT
2.800
×
1.310
×
0,8
mm

Standaard formaat

2.790
×
2.060
×
0,8
mm

XL-formaat

Al onze getoonde en genoemde
decors zijn reproducties.
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N
84 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
16 % materiaal uit fossiele bronnen
21 % gerecycleerd materiaal
32 % nevenproducten uit de houtzagerij
47 % nieuwe grondstoffen

DE VOORDELEN

Opgelijmd laminaat
Opgelijmde laminaten zijn samengestelde elementen bestaande uit
kale spaanplaat, MDF-platen of Eurolight lichtgewichtplaten, die zijn
bekleed met decoratief laminaat. De bekleding van de dragers aan de
voor- en achterzijde is afhankelijk van het latere gebruik en / of de wens
van de klant. Gewoonlijk wordt aan beide zijden een identiek laminaat
gebruikt.
 Meer informatie op www.egger.com/opgelijmd-laminaat

Productopbouw
Decoratief laminaat

 Breed scala aan mogelijke combinaties van

Drager overeenkomstig de
toepassing

decors en backings
 Verkrijgbaar in decor- en structuurkoppeling

Decoratief laminaat of als
alternatief laminaat-underlay

met andere EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Formaten
2.800 × 1.310 mm (standaard)
(Bruikbare breedte: 1.305 mm)
XL-laminaat 2.790 × 1.010 mm

W1000 ST9

30

Diktes
8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25,
28, 38 mm
Einddikte = dikte van de drager +
ca. 1,6 mm laminaat

F

DE VOORDELEN
 In decor- en structuurkoppeling verkrijgbaar

ABS-kantenband
ABS-kantenbanden worden gebruikt voor het afkanten van
beklede materialen op houtbasis, zoals spaanplaat, MDF, HDF en
lichtgewichtplaten. De kantenband biedt de passende afwerking voor
decoratieve oppervlakken. ABS-kantenbanden zijn verkrijgbaar in een
brede waaier van breedtes en diktes. Qua decor, structuur en glansgraad
zijn ze afgestemd op de EGGER decors en producten.
 Meer informatie op www.egger.com/abs-kantenband

 Optisch en haptisch afgestemd op het
respectieve plaatdecor en de structuur
 Plaatmateriaal en kantenband uit één bron
bespaart tijd en moeite
 Ruime keuze aan diktes en breedtes
 Uit voorraad leverbaar vanaf één rol
Decorcode nu met de app scannen.

H1345 ST32

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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F

ABS kopse kantenband
De ABS kopse kantenband benadrukt het natuurlijke uiterlijk van de
decors. Het is een nabootsing van een in de lengte doorgezaagde houten
stam met zichtbare jaarringen en in combinatie met de bijpassende
overlangse kantenband, creëert deze een samenhangend totaalbeeld.

DE VOORDELEN

 Meer informatie op www.egger.com/kopse-kantenband

 Weergave van look van een overlangs
doorgezaagde stam met zichtbare
jaarringen
 Natuurgetrouwe look

Q1346 RO

F

ABS- en PMMA-accentkanten
Met de ABS- en PMMA-accentkanten van de EGGER Decoratieve Collectie kunt
u de grootst mogelijke designeffecten bereiken. Meer dan ooit tevoren staat
de combinatie van verschillende materialen centraal bij meubelontwerpen.
Accentkanten gecombineerd met unikleuren of hout- en materiaalreproducties
geven creatieve impulsen en maken een veelheid aan combinaties mogelijk.

DE VOORDELEN

 Vergelijk nu kantenbanden of accentkantenbanden in combinatie met
plaatdecors op www.egger.com/kantenband-veelzijdigheid

 Combinatie van verschillende
materiaalreproducties
 Realisatie van trendontwerpen
 Vakkundig aangebrachte accenten

F8911 PM
32

Doppia
Door het gebruik ervan wordt een meubelstuk een designelement
in uw kamer. Samen met de PerfectSense Premium Matt of
Premium Gloss oppervlakken creëren deze accentkanten de
visuele look van echt glas.
Duo
Bestaat uit twee strips van gelijke grootte die bij twee decors
uit de collectie passen. Er kan een binnen / buiten look worden
bereikt door de kantenband aan te brengen op een plaat met een
soortgelijk decor.
Trio
Hun kleur- en designcombinaties benadrukken het contrast
tussen verschillende materiaallooks, van houtnerf tot metaal, en
bieden zo tal van designmogelijkheden.

Carbon
Legt sterke accenten en brengt materiaalkarakter in het detail.
Vormt een harmonieuzer contrast met aluminium, zwart of zwart
hout.

Linea
Deze kantenvariant voegt een sterk grafisch accent toe aan vele
unikleuren, hout- en materiaalreproducties. Gaat harmonieus
samen met aluminium, zwart of zwart hout. De lineaire structuur
zorgt ook voor een haptisch effect.
Drielaags
Creëert de look van een massieve drielaagse plaat. Legt ook
natuurlijke accenten in combinatie met unikleuren.

Multiplex
Het gebruik van multiplex is weer erg populair voor
designdoeleinden. Multiplex-kantenband biedt de mogelijkheid
om de look van een dunne gecoate multiplexplaat te combineren
met het hele scala aan unikleuren dat wij aanbieden.
Vintage metaal
Deze kantenband kan sterke accenten leggen op witte unikleuren
en een gedetailleerd materiaalcontrast toevoegen. Bruin hout
of grijze unikleuren werken ook qua kleur goed met deze
kantafwerking.

 Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies

vindt u online op de downloadpagina op
www.egger.com/kantenband

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Formaten en diktes
ABS-kantenband
ABS-kantenband

Voor werkbladen

Breedte
(mm)

19

19

23

23

23

28

28

33

33

43

43

54

43

Dikte (mm)

0,8

2,0

0,4

0,8

2,0

0,8

2,0

0,8

2,0

0,8

2,0

2,0

1,5

strekkende
meter / rol

75

75

200

75

75

75

75

75

75

75

75

75

25

ABS kopse kantenband
ABS-kantenband

Voor werkbladen

Breedte
(mm)

23

43

43

43

Dikte (mm)

0,8

0,8

2,0

1,5

strekkende
meter / rol

75

25

25

25

ABS-kantenbanden PerfectSense
ABS-kantenband

ABS / PMMA-accentkantenbanden

Voor werkbladen

ABS / PMMA-kantenbanden

Breedte
(mm)

23

23

Breedte
(mm)

23

Dikte (mm)

1,0

1,5

Dikte (mm)

1,3

strekkende
meter / rol

75

25

strekkende
meter / rol

75

F8910 PM
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G
60 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
40 % materiaal uit fossiele bronnen

100 % nieuwe grondstoffen

DE VOORDELEN

Compactlaminaat
Compactlaminaten conform EN 438 onderscheiden zich door hun
aantrekkelijke ontwerp en uitstekende producteigenschappen.
Compactlaminaten zijn bijzonder geschikt voor interieurtoepassingen met
zware belasting (tafels, werkbladen, wandbekledingen, kleedkamers en
scheidingswanden) en zijn bijzonder geschikt met het oog op hygiëne
en properheid (restaurants, ziekenhuizen of schoonmaakruimtes). Onze
compactlaminaten hebben een antibacteriële oppervlakte-eigenschap
(gecertificeerd conform ISO 22196 - HD-515339-Z). Compactlaminaten met
gekleurde kern (wit, lichtgrijs, donkergrijs) voegen bijzondere contrasten
en accenten toe in de meubel- en interieursector.
 Meer informatie op www.egger.com/compactlaminaat

 Bestendig en duurzaam
 Waterbestendig
 Hygiënisch
 Geschikt voor levensmiddelen
 Bestendig tegen vele reinigingsmiddelen
en chemicaliën
 Buitengewoon kantendesign
 Verkrijgbaar in een decorkoppeling met
andere EGGER-producten
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap

Productopbouw
Overlay (bij hout- en
materiaalreproducties)
Met hars geïmpregneerd
decorpapier
Met hars geïmpregneerde kernlagen

conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Met hars geïmpregneerd
decorpapier

Formaten
2.790 × 2.060 mm (standaard)
5.600 × 2.060 mm (ordergerelateerd)

Overlay (bij hout- en
materiaalreproducties)

Compactlaminaat zwarte kern CE (diktes: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm)
geclassificeerd als type CGS (Compact General-purpose Standard)
of als type ACS (Pearlescent laminate Compact Standard grade)
voor parelmoerdecors. Dankzij de hoogwaardige constructie zijn
compactlaminaten met zwarte kern geschikt voor gebruik op plaatsen
met verhoogde belasting.
Compactlaminaat gekleurde kern CE (diktes: 6, 8, 10, 13 mm)
geclassificeerd als type BCS (Coloured core laminate Compact Standard
grade). Compactlaminaten met gekleurde kern zijn qua functie identiek
aan compactlaminaten met zwarte kern.

Compactlaminaat Flammex CE (diktes: 6, 8, 10 mm)
geclassificeerd als type CGF (Compact General-purpose Standard)
of als type ACF (Pearlescent laminate Compact Standard grade) voor
parelmoerdecors. Flammex compactlaminaten zijn brandvertragend,
hebben matige rookeigenschappen en druipen niet. Brandgedrag
geclassificeerd conform EN 13501-1 als B-s2, d0. Met verminderde
ventilatie aan de achterzijde en brandvertragende onderconstructie =>
geclassificeerd conform B-s1, d0.
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Verwerkingsinstructies voor compactlaminaten
De volgende toelichtingen zijn een verkorte versie.
Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies
vindt u online op www.egger.com/verwerking-compactlaminaat

Opslag
EGGER compactlaminaten moeten worden opgeslagen
in gesloten en droge ruimtes bij ca. 18 °C tot 25 °C en een
relatieve luchtvochtigheid van ca. 50 % tot 65 %. Wanneer
de originele verpakking verwijderd wordt, moeten de
compactlaminaten tussen horizontale, vlakke, stabiele
beschermplaten van minstens hetzelfde formaat bewaard
worden. Direct contact met de bodem of zonnestralen moet
worden vermeden. De bovenste plaat moet met een beklede
beschermplaat (geen kale plaat) van minstens hetzelfde
formaat worden afgedekt.

Behandeling
Na het verwijderen van de
pakking en vóór de verwerking
moeten compactlaminaten
worden gecontroleerd op
zichtbare beschadigingen.
Bij het transporteren
en hanteren van compactlaminaten is vanwege hun
relatief hoge gewicht speciale aandacht vereist. Alle personen
die compactlaminaten transporteren en hanteren moeten
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen,
veiligheidsschoenen en geschikte werkkledij dragen. De
platen moeten worden opgetild. Er moet worden vermeden
dat de decorzijden tegen elkaar wrijven of over elkaar worden
geschoven (zie afbeelding 3 ).

3

ver-

Conditionering
Compactlaminaten reageren op omgevingsveranderingen
met maatveranderingen. Daarom moeten de opslag- en
verwerkingsomstandigheden zoveel mogelijk overeenkomen
met het omgevingsklimaat van later gebruik. Compactlaminaatelementen dienen voor montage in de daarvoor bestemde
ruimtes en onder de daaropvolgende gebruiksomstandigheden
voldoende lang te worden geconditioneerd. Ook op
bouwplaatsen / werven moeten de aanbevelingen voor opslag
worden opgevolgd.

1

Bewerken

Indien horizontale opslag niet mogelijk is, dient het
compactlaminaat door middel van vlakke steunen en
tegenlagers in een hoek van circa 80° te worden opgeslagen;
ook voor verticale opslag is een beklede beschermplaat van
minimaal hetzelfde formaat nodig.

2

×
Juist
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Fout

De verwerking van compactlaminaten leidt tot een kortere
levensduur van de werktuigen vanwege de hoge dichtheid en
de resulterende hoge snijkrachten in vergelijking met andere
houtmaterialen. Het gebruik van scherpe snijkanten zorgt voor
een optimale bewerking en voorkomt nare geurtjes. Er worden
hoofdzakelijk gereedschappen van hard metaal gebruikt.
Diamantgereedschappen worden aanbevolen voor grote
hoeveelheden en bij het gebruik van bewerkingsmachines.
Voor een bevredigend resultaat moet erop gelet worden, dat
de werktuigen voldoende scherp zijn. Om eeneconomische
productie te garanderen, is het raadzaam om de selectie
van gereedschappen met de fabrikanten te coördineren,
vooral voordat grotere series worden verwerkt of veeleisende
projecten worden uitgevoerd.
→ Afzuiging
→ Snijden en boren
Gedetailleerde informatie over deze punten is te vinden in de
gedetailleerde en bijgewerkte verwerkingsinstructies.

Verwerkingsinstructies voor compactlaminaten

Verwerking
Ondanks de zeer goede plaatstabiliteit van compactlaminaten
kunnen verandering in het omgevingsklimaat
formaatveranderingen veroorzaken. De oriëntatie van de
vezelkernlaag geeft het compactlaminaat een productie- of
looprichting (zie afbeelding 4 ).

4

Binnenhoeken dienen te worden gemaakt met een
binnenradius van minimaal 5 mm. Alle kanten moeten
glad en zonder scheuren en kerven zijn. Ook gleuven en
openingen moeten afgeschuind worden om scheuren te
vermijden. Uitsnijdingen kunnen met een bovenfrees direct
gefreesd worden of met de overeenkomstige radius worden
voorgeboord en dan van boring tot boring uitgezaagd worden.
Voor inbouwcomponenten moet voldoende plaats voorzien
worden voor eventuele uitzetting.

5

De formaatveranderingen zijn in de lengterichting ongeveer
half zo groot als in de breedterichting. Bij de verwerking en
constructie moet van meet af aan rekening worden gehouden
met veranderingen van het formaat. In principe moet rekening
worden gehouden met een uitzettingsafstand van 2,0 mm / m.
Een verschillende omgevingsklimaat voor en achter
compactlaminaatelementen kunnen tot kromtrekken leiden.
Wandbekleding met compactlaminaten moet daarom altijd
voorzien zijn van voldoende ventilatie aan de achterzijde,
waardoor temperatuur- en vochtcompensatie of acclimatisatie
mogelijk is.
Bij compactlaminaten die aan beide zijden decoratief zijn,
is de productierichting alleen te herkennen aan de
productieafmetingen en niet aan de uitsnijdingen van de
compactlaminaten Een uitzondering hierop zijn houtdecors
of richtingsgebonden decors. Bij het verwerken van
fixmaten, moet erop gelet worden dat platen met dezelfde
productierichting gebruikt worden. Om het gevaar op
verwisseling bij fixmaten te vermijden, moet de looprichting
op de plaatresten aangeduid worden
Let op
→ Houd rekening met een uitzettingsspeling van 2,0 mm / m
→ Uitvoering met voldoende ventilatie aan de achterzijde
→ Zorg ervoor dat bij de uitsnijdingen dezelfde
productierichting gehandhaafd wordt

Juist

×

Fout

Vastlijmen
Het verlijmen van twee compactlaminaten moet zodanig
worden uitgevoerd dat maatwijzigingen kunnen plaatsvinden.
Om spanningen te vermijden, mogen alleen voldoende
geconditioneerde compactlaminaten aan elkaar worden
gelijmd en dit alleen in dezelfde looprichting. Voor het
verlijmen dienen de platen van stof, vet en vuil te worden
ontdaan en eventueel voorbehandeld te worden. Tests zijn
aan te bevelen Neem beslist de verwerkingsinstructies van de
lijmfabrikant in acht.

Uitsparingen
Uitsnijdingen en uitsparingen, bijvoorbeeld voor schakelaars,
ventilatorroosters of toegangspunten, moeten steeds
afgerond, worden omdat scherpe hoeken tot scheurvorming
kunnen leiden. (zie afbeelding 5 ).
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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De toelichtingen op deze bladzijden zijn een beknopte versie.
Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies
vindt u online op www.egger.com/verwerking-compactlaminaat

Verlijming in de meubelbouw
Verdubbeling en verlijming van stootvoegen: Optisch dikkere
platen kunnen bekomen worden door verdubbeling van
de zijkanten. Bij het verdubbelen worden aan de zijkanten
passende compactlaminaatstroken gelijmd. Het verlijmen van
verbindingsvoegen, zoals het geval is bij het verbinden van
twee compactwerkbladen, wordt gebruikt als extra ondersteuning voor lamello’s en pluggen. Zorg ervoor de compactlaminaten dezelfde productierichting hebben. Zo is de
spanningscompenserende 1-componentenlijm Ottocoll M500
van Otto Chemie geschikt om te verlijmen.
Lijmaanbevelingen
→ OTTO CHEMIE
Ottocoll M500
Ottocoll M560
→ INNOTEC
Adheseal Project
Powerbond XS 330

→ SIKA
SikaTack* Panel

Opstand / verstekverbinding: Voor diktes tot 100 mm of
indien het decor om optische redenen aan de kant zichtbaar
moet zijn, is de opstand (afbeelding 7 ) een mogelijke
oplossing. Allereerst zijn beide te verbinden delen voorzien
van een 45 ° verstek. Vervolgens wordt het werkstuk
met de binnenkant naar beneden op een plat oppervlak
gelegd, zodat de punten van de verstekken elkaar raken.
Op deze verbindingsvoeg wordt vervolgens een plakband
aangebracht.
Zorg er hier ook voor dat de delen in dezelfde richting lopen.
Vervolgens moeten beide werkstukken met de juiste zorg
worden omgedraaid. Daarna wordt de lijm aangebracht
(afbeelding 8 ) en vervolgens wordt het kortere werkstuk
of de opstand omhoog geklapt (afbeelding 9 ). Totdat de
lijm is uitgehard, moet de opstand of de verstekverbinding
met plakband in de juiste positie worden bevestigd. Als
mogelijke lijm kan bijvoorbeeld Ottocoll P 85 worden
gebruikt.
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9

8

→ JOWAT
Jowat 690.00

6

Lijmaanbevelingen
→ OTTO CHEMIE
Ottocoll P85
Ottocoll P86

7

→ INNOTEC
Repaplast Repair
Timber Fix 30

Schroefverbindingen
Het is mogelijk om probleemloos schroefdraad te snijden
in compactlaminaten. Het gebruik van zelftappende
schroeven is ook mogelijk. Schroefdraadschroeven met
een lage spoed worden aanbevolen omdat hiermee een
betere uittreksterkte wordt bereikt. Er moet altijd worden
voorgeboord. Bij hoge trekbelastingen wordt aanbevolen om
eeninschroefmof te gebruiken, bijv. RAMPA type ES of voor
dunne compactlaminaat vanaf 6 mm RAMPA type E. Dit maakt
ook een hogere mate van prefabricage en een eenvoudigere
demontage mogelijk. Bij schroefverbindingen parallel aan
het plaatvlak moet een minimale inschroefdiepte van 25 mm
in acht worden genomen en moet de diameter van het gat
zodanig worden gekozen dat de plaat niet splijt.
Vlakke schroefverbindingen met doorlopende gaten moeten
voldoende speling hebben om maatveranderingen bij
temperatuur- en vochtigheidsschommelingen op te vangen.
De diameter van het gat moet 2 tot 3 mm groter zijn dan de
diameter van het bevestigingsmiddel. Op deze manier kunnen
spanningen die ontstaan door rek- en krimpbewegingen
bij klimaatverandering, worden vermeden. Het gebruik van
schroeven met verzonken kop (zie afbeelding 10 ) wordt niet
aanbevolen, omdat deze voorkomen dat de plaat uitzet. In
plaats daarvan moeten platkopschroeven worden gebruikt
(zie afbeelding 11 ). Deze zijn ook met een topcoating
verkrijgbaar bij verschillende fabrikanten (bijv. MBE).

10

11

→ WÜRTH
PUR Rapid

×

Fout

Juist

Verwerkingsinstructies voor compactlaminaten

Let op
→ Maak de diameter van het gat 2 – 3 mm groter
dan de diameter van de schroefas
→ Gebruik geen schroeven met verzonken kop
→ Uitvoering van vaste en zwevende bevestigingen

14

Het ontwerp van vaste en glijdende punten is geldig voor
verticale en horizontale ontwerpen, ongeacht de toepassing,
zie volgende pagina.

12

Vaste bevestiging
Het vaste punt heeft als
doel de uitzettingsspeling
gelijkmatig te verdelen en
dient zo centraal mogelijk
te worden geplaatst. De
boordiameter is gelijk
aan de diameter van het
bevestigingsmiddel.

Schuifpunten
De boordiameter voor zwevende bevestiging dient 2 – 3 mm
groter te zijn dan de bevestigingsmiddelen (zie afbeelding 13 ).
Het boorgat moet worden afgedekt door de schroefkop.
Gebruik zo nodig sluitringen. In de afbeeldingen is een
EPDM*-afdichtingsband op de houten onderconstructie
aangebracht ter bescherming tegen vocht.
De basis voor het bepalen van de benodigde uitzettingsafstand
is de grootste afstand tussen het vaste punt en de rand van
de plaat. De diameter van het gat van het zevende punt moet
per meter afstand met 2 mm worden vergroot. Het is in ieder
geval belangrijk ervoor te zorgen dat de schroef precies in
het midden van het boorgat zit. Indien nodig kan dit worden
verzekerd door middel van geschikte boormallen. Voor
binnentoepassingen kunnen die bevestigingsafstanden uit
de tabel gekozen worden.

13
**

EPDM staat voor ethyleenpropyleen-dieen-monomeer. Dat

is

een synthetisch rubber. EPDM is

= vast punt, × = glijdend punt

Toepassingen
Wandbekledingen
Dankzij hun robuuste en duurzame eigenschappen
zijn EGGER compactlaminaten bijzonder geschikt voor
wandbekleding binnenshuis. Wij raden een minimale dikte
van 8 mm aan voor de platen. Het oppervlak moet volledig
droog zijn voordat de bekleding wordt vastgemaakt. Zorg
steeds voor voldoende ventilatie of acclimatisatie van de
platen. Het materiaal mag niet blootgesteld worden aan
voortdurende vochtigheid. Alle te verbinden onderdelen
moeten dezelfde productierichting hebben.
Overige toepassingen:
 Sanitair- en douchewanden
 Meubeldeuren
 Tafelbladen
 Installatie van Compactwerkbladen
 Werkbladstootverbindingen en hoekverbindingen
 Bevestigingen en wandaansluiting

zeer goed bestand tegen UV, ozon
en

andere atmosferische invloeden.

Aanbevelingen voor reiniging en gebruik
Plaatdikte

Maximale bevestigingsafstand

[mm]

a [mm]

b [mm]

8

790

500

10

920

670

12

960

900

13

970

920

Bij dagelijks gebruik moeten enkele tips in acht worden
genomen, die u kunt vinden in de technische fiche van het
reinigings- en gebruiksadvies op www.egger.com/onderhoudcompactlaminaat.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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– 10,2 kg CO₂ / m2

87 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
13 % materiaal uit fossiele bronnen
74 % nevenproducten uit de houtzagerij
26 % nieuwe grondstoffen

PerfectSense® gelakte platen
De hoogwaardige PerfectSense gelakte platen met mat of hoogglanzend
oppervlak en het PerfectSense Topmatt laminaat zijn zowel visueel als
haptisch indrukwekkend. Als onderdeel van de EGGER Decoratieve
Collectie zijn ze uitstekend geschikt voor toepassing in hoogwaardige
meubeldesigns en geven ze interieurs een exclusief, verfijnd karakter.
Het decorassortiment voor PerfectSense omvat elf PerfectSense
Premium Gloss en 13 PerfectSense Premium Matt of Topmatt varianten.
Een overzicht van de decors vindt u op pagina 66.
 Meer informatie op www.egger.com/perfectsense

60 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

Productopbouw
Beschermfolie
UV-toplaag
Grondverf
Primer

DE VOORDELEN

Geïmpregneerd decorpapier
MDF E1 TSCA ST CE

 Hoogglanzende en matte MDF-gelakte platen

Geïmpregneerd decorpapier

 Geleverd met beschermfolie
 Gunstig formaat met weinig zaagverlies
 Vormgevingsvrijheid dankzij decor- en
materiaalkoppeling met EGGER PerfectSense
Topmatt laminaat, kantenband enz.

Diktes
10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Formaat
2.800 × 2.070 mm

 Bestand tegen vele reinigingsmiddelen
 Bestand tegen hitte en vochtigheid
 Verbeterde oppervlakte-eigenschappen
op het gebied van microkras- en
krasbestendigheid
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

U999 PG

Ons assortiment van PerfectSense gelakte
platen (PerfectSense Premium Matt, Premium
Gloss en Feelwood) maakten indruk op de jury
van de German Design Awards dankzij hun
uitstekende designkwaliteit en zorgde ervoor
dat we de “Winner” award wonnen.
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U999 PM

U999 PG

F627 PM

PerfectSense® Premium Gloss
DE VOORDELEN
 De oppervlakteglans van PerfectSense
Premium Gloss maakt exclusief en modern
meubeldesign mogelijk

gelakte platen

PerfectSense Premium Gloss (PG) overtuigt met zijn verbeterde
oppervlakte-eigenschappen, spiegelglans en elegante dieptewerking.
Voor combinatie met de hoogglanzende gelakte platen is laminaat in
HG-structuur beschikbaar. De glansgraad kan hier variëren.

 PerfectSense Premium Gloss overtuigt met
een zeer bijzondere oppervlaktegladheid, een

 Meer informatie op www.egger.com/perfectsense-gloss

extreme dieptewerking en een uitzonderlijk
glanseffect
 Verbeterde oppervlakte-eigenschappen op het
gebied van microkras- en krasbestendigheid

PerfectSense® Premium Matt

DE VOORDELEN
 De anti-vingerprint eigenschap van de
PerfectSense Premium Matt gelakte platen
vermindert vlekken, zelfs op oppervlakken
die vaak worden aangeraakt, zoals bijv.
greeploze meubelfronten
 Gemakkelijker te reinigen
 Trendy dankzij het bijzonder matte
oppervlak

gelakte platen

PerfectSense Premium Matt (PM) is absoluut trendy dankzij zijn
bijzonder matte, fluweelachtige oppervlak. Dankzij de hoogwaardige
afwerking beschikt PerfectSense mat over anti-fingerprint-eigenschappen.
Aanraken is dus zeker toegestaan. Dankzij de geoptimaliseerde
microkras- en krasbestendigheid kan PerfectSense Premium Matt
ook worden toegepast voor horizontale oppervlakken zoals bureaus,
toonbanken en legplanken. De perfecte aanvulling hierop zijn de
stootvaste PerfectSense Topmatt werkbladen. Met PerfectSense Topmatt
(PT) laminaat en passend bij alle matte gelakte platen.

 Horizontale toepassingsmogelijkheden
(behalve keukenwerkbladen)

 Meer informatie op www.egger.com/perfectsense-matt

 Bestand tegen microkrassen, die bijv.
kunnen ontstaan tijdens het schoonmaken
 Zelf bestand tegen grovere krassen

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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PerfectSense® Feelwood
gelakte platen

89 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
11 % materiaal uit fossiele bronnen
29 % gerecycleerd materiaal
42 % nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycleerd hout
29 % nieuwe grondstoffen
68 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd

DE VOORDELEN

De nieuwe PerfectSense Feelwood gelakte platen combineren een mat
lakoppervlak met structuren die synchroon zijn aangepast aan het
betreffende decorbeeld en anti-vingerprint eigenschappen. Nooit eerder
zijn de look en feel zo met elkaar in harmonie gebracht. Zo tilt EGGER het
thema ‘feel’ dus naar een volledig nieuw niveau – en dat werd bekroond
met twee prijzen: De PerfectSense Feelwood gelakte platen ontvangen
de Red Dot Award: Product Design 2021 en de titel “winner” van de
German Innovation Awards 2021.
Dankzij de matte afwerking kan PerfectSense Feelwood voor alle
verticale toepassingen worden ingezet. Daar waar fineer niet geschikt
is omdat het niet bestand is tegen vocht en warmte, scoort het matte
gestructureerde oppervlak.
 Meer informatie op www.egger.com/perfectsense-feelwood

 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Ongevoelig voor gewone vlekken

Productopbouw

 Bestand tegen vele reinigingsmiddelen

Beschermfolie

 Bestand tegen hitte en vochtigheid

UV-toplaag

Look en feel

Primer

 Fluweelachtige matte lakafwerking

Geïmpregneerd decorpapier

gecombineerd met synchrone Feelwood
structuren
 Zeer weinig glanzend
 Natuurlijker kleurenspel met meer
contrasten en dieptewerking

Natronkraftpapier
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Natronkraftpapier
Geïmpregneerd decorpapier

 Nog natuurgetrouwer
Anti-vingerprint eigenschap
 Vrijwel geen sporen van vingerafdrukken
 Gemakkelijker te reinigen
 Bijzonder voordelig voor donkere decors

Formaat
2.800 × 2.070 mm
Diktes
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
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H3180 TM37

U999 TM28

H3149 TM37

TM28 Feelwood Nature Matt

H3311 TM28
Cuneo eik gebleekt

H1760 TM28
Edelkastanje grijs

TM37 Feelwood Rift Matt

U999 TM28
Zwart

H1186 TM37
Garonne eik
donkerbruin

H3149 TM37
Riffian eik
gerookt

H3180 TM37
Halifax eik bruin

H3180 TM37

Al onze getoonde en genoemde decors zijn
reproducties.
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PerfectSense® Topmatt
laminaat

DE VOORDELEN

PerfectSense Topmatt (PT) laminaat is ideaal voor gebruik op
horizontale en verticale oppervlakken die onderhevig zijn aan
verhoogde belasting .

 Geschikt voor horizontaal en verticaal
gebruik

 Meer informatie op www.egger.com/perfectsense-topmatt

 Supermat, fluweelachtig-warm oppervlak
met anti-vingerprinteigenschappen
 PerfectSense Topmatt (PT) laminaat is
verkrijgbaar met alle PerfectSense Premium

Productopbouw

Matt gelakte platen

Met elektronenstraal geharde
acrylharslaklaag

 Sommige decoren zijn ook verkrijgbaar als

Decorpapier

werkbladen
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap

Geïmpregneerd natronkraftpapier

conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Backing

Formaten
2.800 × 1.310 mm
2.150 × 950 mm (ordergerelateerd)
2.150 × 1.020 mm (deurformaat)

Laminaat PerfectSense Topmatt
met gekleurde kern alleen in
2.800 × 1.310

Dikte
0,8 mm

Decorcode nu met de app scannen.

F206 PT
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Perfect afgestemd
Bijpassende ABS-kantenbanden zijn ook
verkrijgbaar voor alle PerfectSense-gelakte
platen. Voor de implementatie van een consistent
kamer- / decorconcept, vindt u ook het bijpassende
laminaat.

PerfectSense Premium Gloss
gelakte plaat U999 PG

PerfectSense Premium Matt
gelakte plaat U999 PM

PerfectSense Gloss ABS-kantenband
U999 PG

PerfectSense Matt ABS-kantenband
U999 PM

Laminaat HighGloss
U999 HG

PerfectSense Topmatt laminaat
U999 PT

 HighGloss laminaat (HG) voor PerfectSense
Premium Gloss gelakte platen (De glansgraad tot
PerfectSense Premium Gloss kan variëren)
 PerfectSense Topmatt (PT) laminaat voor
PerfectSense Premium Matt gelakte platen

Accenten aanbrengen
Met het gebruik van de tweekleurige PMMA
Doppia-kantenband wordt een meubelstuk een
designelement in uw ruimte. Samen met de
PerfectSense Premium Matt of Premium Gloss
oppervlakken creëren deze accentkantenbanden
de visuele look van echt glas.

Ontdek onze kantenbanden in de
EGGER Decoratieve Collectie app

U8801 PM

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Verwerkingsrichtlijnen PerfectSense® gelakte platen
De volgende toelichtingen zijn een verkorte versie.
Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies
vindt u online op www.egger.com/verwerking-perfectsense

Horizontale opslag / stapelen

1

Opslag en acclimatisatie
Algemene uitleg
EGGER houtmaterialen moeten worden opgeslagen of
verwerkt in een gesloten opslag- / werkplaatsruimte met
constante klimatologische omstandigheden (T ≥ 10 °C bij een
relatieve luchtvochtigheid van ca. 50 – 60 %). De opslag- en
verwerkingsomstandigheden moeten overeenkomen met het
omgevingsklimaat van later gebruik.
Teneinde een optimale vlakheid te garanderen, moeten de
volgende negatieve invloeden op het product tijdens het
transport, de opslag en de verwerking worden vermeden:
→ Opslag in de onmiddellijke nabijheid van
verwarmingstoestellen of andere warmtebronnen
→ Directe blootstelling aan warmtestraling en direct zonlicht
(UV-licht buiten)
→ Ongelijkmatige airconditioning met verhoogde
luchtvochtigheidsuitwisseling
Zowel afzonderlijke platen als bovenste en onderste
platen in stapels reageren sneller op veranderende
milieu-invloeden (klimaat) dan platen in stapels. Vóór
de montage / verwerking moeten PerfectSense gelakte
platen in de lokalen voldoende geacclimatiseerd worden
onder de latere gebruiksomstandigheden. De informatie
vrijwaart de gebruiker / koper niet van zijn verplichting om
dit materiaal en de vervaardiging op professionele en juiste
wijze te beoordelen op geschiktheid voor de respectievelijke
objectomstandigheden en gebruiksdoeleinden. De continue
ontwikkeling van PerfectSense gelakte platen en wijzigingen
in gereedschaps- en machinetechnologie kunnen leiden tot
veranderingen met betrekking tot de verwerking. Daarom
raden we u aan dit document te raadplegen op onze website
www.egger.com/perfectsense
Opmerkingen met betrekking tot de beschermfolie
De beschermfolie wordt niet gebruikt voor het etiketteren
van de werkstukken en moet tijdens het verwerkingsproces
op het gehele oppervlak bevestigd blijven. Bij PerfectSense
lakoppervlakken moet de beschermfolie onmiddellijk na
de verwerking of plaatsing, maar uiterlijk 5 maanden na
de leveringsdatum, worden verwijderd, zodat de folie kan
worden verwijderd zonder resten achter te laten. Gefoliede
producten mogen niet aan direct zonlicht (UV-straling)
worden blootgesteld.
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Het stapelen dient te gebeuren op een stabiele en vlakke
ondergrond. De vloerbalken moeten van gelijke dikte zijn en
dezelfde lengte hebben als de breedte van de stapel platen. De
afstand tussen de vloerbalken is afhankelijk van de plaatdikte.
→ Plaatdikte ≥ 15 mm: De afstand mag niet groter zijn dan
800 mm. In ieder geval worden voor platen van half
formaat (l = 2.800 mm) minstens 4 balken aanbevolen.
→ Plaatdikte < 15 mm: De afstand moet kleiner zijn dan
800 mm. Als vuistregel kan “afstand = 50 * plaatdikte (mm)”
worden toegepast.
→ De max. stapelhoogte voor hoogglans PerfectSense
gelakte platen is 1,5 m.
Ter bescherming van de plaatoppervlakken moeten altijd de
decortoppen van twee platen tegen elkaar worden geplaatst
en / of afdekplaten worden gebruikt. Als de plaatstapels
vervolgens met stalen of kunststof banden worden vastgezet,
zorg dan voor voldoende kantenbandbescherming. Dit kan
worden bereikt door speciale kartonnen platen of het gebruik
van beschermende platen. In het geval van meerdere op
elkaar gestapelde stapels moeten de vloerbalken zodanig
worden gebruikt dat ze in een verticale lijn onder elkaar
worden geplaatst. Uitstekende platen in stapels van dezelfde
formaten moeten worden vermeden.

2
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×
×

Fout

Fout

Verwerkingsrichtlijnen PerfectSense gelakte platen

Verticale, loodrechte opslag
Verticale opslag mag alleen worden toegepast voor een zeer
klein aantal EGGER materialen op houtbasis. Horizontale
opslag verdient altijd de voorkeur boven verticale opslag.
Bij verticale opslag moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de bevestiging van de platen. Een goede
bevestiging kan worden bereikt via gesloten opbergrekken,
magazijnen of rekken. De opbergruimten mogen niet breder
zijn dan 500 mm. Bij gebruik van open opbergrekken moet
het contactvlak een minimale hellingshoek van ca. 10°
hebben. In open opslagrekken mogen overigens alleen
PerfectSense gelakte platen van hetzelfde formaat worden
opgeslagen.

3

×
Juist

Gedetailleerde informatie omtrent de bewerking door frezen,
zagen en boren is te vinden in de gereedschapsaanbevelingen.
Deze gereedschapsaanbevelingen berusten op een groot
aantal testreeksen met telkens de beste bewerkingsresultaten
in samenwerking met bekende gereedschapsfabrikanten.
Verdere informatie vindt u op www.egger.com/downloads

Gereedschapsaanbevelingen
Kantenband en afdichten
In principe worden lakoppervlakken die worden gebruikt als
tafel- / werkbladen, meubelfronten enz. door de bekleding
op betrouwbare wijze beschermd tegen het indringen van
vocht. Zo kan vocht alleen via onbeschermde kanten zoals
uitsnijdingen, naden, hoekverbindingen, achterkanten,
boorgaten, schroefgaten en bevestigingen in de onderlaag
binnendringen. Vooral bij horizontale vlakken moeten
bij de eindmontage steeds de nodige en afsluitende
afdichtingswerken worden uitgevoerd. Voor het afdichten
van zichtbare snijkanten worden EGGER kantenbanden
(thermoplastische kantenband) gebruikt.

Fout

Behandeling
Na het verwijderen van de verpakking en vóór de verwerking
moeten de EGGER houtplaten op zichtbare beschadiging
worden gecontroleerd. Alle personen die platen transporteren
en hanteren moeten persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen zoals handschoenen, veiligheidsschoenen en
geschikte werkkledij. De platen moeten worden opgetild.
Er moet worden vermeden dat de decorzijden tegen elkaar
wrijven of over elkaar worden verschoven.

4

Gereedschapsaanbevelingen

Voor verborgen snijkanten zijn afdichtingsprofielen en
afdichtingsmiddelen uit siliconenrubber, polyurethaan en acryl
geschikt. Bij gebruik van deze materialen dient rekening te
worden gehouden met de instructies van de fabrikant.
Verwerking van kanten met beschermfolie
Voor de verwerking van kanten die ter bescherming van het
oppervlak voorzien zijn van een beschermfolie, is het aan te
bevelen om in de handel verkrijgbare scheidings-, koel- en
reinigingsmiddelen te gebruiken. Het scheidingsmiddel kan
op de eerste aandrukwals of rechtstreeks op het plaat- en
kantoppervlak worden gesprayd nadat de kantenband werd
aangebracht. Indien de beschermfolie tijdens de verwerking
op doorloopmachines loskomt, is het aan te bevelen om de
tastschoen te controleren en te reinigen en om een glijmiddel
te gebruiken, om de wrijving tussen de beschermfolie en de
tastschoen tot een minimum te beperken. Om de kant zo lang
mogelijk te beschermen tegen uitwendige invloeden, mag de
beschermfolie pas bij de eindmontage van de meubels worden
verwijderd.
De kanten PerfectSense Gloss en PerfectSense Matt zijn
zowel geschikt voor verwerking op doorloopmachines als op
bewerkingscentra. Neem de algemene verwerkingsinstructies
EGGER ABS-kantenband in acht.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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De toelichtingen op deze bladzijden zijn een beknopte versie.
Gedetailleerde en steeds bijgewerkte verwerkingsinstructies
vindt u online op www.egger.com/verwerking-perfectsense

Belangrijke instructies omtrent de werking van oppervlakken
met diepe structuren en beschermfolie
→ Het gebruik van scheidingsmiddelen in kantenlijmmachines
is niet mogelijk / nodig vanwege de beschermfolie.
→ De kleur van de lijm is bij voorkeur transparant of gelijk
aan die van het decor.
→ De hoeveelheid lijm moet worden aangepast => hoe meer
lijm er vrijkomt, hoe moeilijker het is om de structurele
dieptes te reinigen
→ Verfijning van de bewerkingsaggregaten is noodzakelijk.
In het bijzonder moet het profielschraapmes ten opzichte
van de beschermfolie dienovereenkomstig lager worden
ingesteld dan het tastaggregaat.
→ In het beste geval stelt u het vlakke schraapmes zo in
dat de beschermfolie 1 – 2 mm wordt teruggesneden.
Dit maakt het mogelijk om de gelekte lijm met de
reinigingsborstels te verwijderen.
→ Gereedschappen met een geschikte vrijloophoek worden
aanbevolen.
→ Handmatige nabewerking en vooral reiniging kunnen
noodzakelijk zijn.
→ Vooral bij gebruik van PU-lijm moet de lijm die op het
oppervlak achterblijft, kort na het afkanten met een
geschikt reinigingsmiddel worden verwijderd.
Voor meer informatie over het afkanten van diepe structuren,
verwijzen we u naar onze technisch informatiefiche op
www.egger.com/perfectsense-feelwood

verbindingen zoals: Hoek- en korpusverbindingen kunnen
versterkt worden door een combinatie van verlijming en
bevestigingsmiddelen, gevormde veren of groeven.
Merk op dat met een restdikte van het materiaal van 3 mm
rekening wordt gehouden bij het vastschroeven evenwijdig aan de
kant of aan de boven- of onderkant van de plaat (zie afbeelding).

5

Vlakke schroefverbinding
Vlakke schroefverbindingen met doorlopende gaten
moeten voldoende speling hebben om maatveranderingen
bij temperatuur- en vochtigheidsschommelingen op te
vangen. De diameter van het gat moet 2 – 3 mm groter
zijn dan de diameter van het bevestigingsmiddel. Op deze
manier kunnen spanningen die ontstaan door rek- en
krimpbewegingen bij klimaatverandering, worden vermeden.

Uitsparingen, horizontale verbindingen en plaatverbindingen
Vastlijmen
Het verlijmen van EGGER houtmaterialen moet zodanig
worden uitgevoerd dat maatwijzigingen kunnen plaatsvinden.
Om spanningen te vermijden, mogen alleen voldoende
geconditioneerde platen aan elkaar worden gelijmd. Voor
het verlijmen dienen de platen van stof, vet en vuil te worden
ontdaan en eventueel voorbehandeld te worden. Tests zijn
aan te bevelen. Neem beslist de verwerkingsinstructies van
de lijmfabrikant in acht.

Puntbevestigingen
Wanneer beslagen, wandafsluitlijst enz. op de EGGER
houtoppervlakken worden bevestigd, moet het oppervlak
op de plaats van de schroefverbinding worden voorgeboord.
De boorgaten moeten minstens 1 mm groter zijn dan
de schroefdiameter om spanningen in het materiaal te
voorkomen. Verder wordt bij horizontale vlakken aangeraden
vóór het vastschroeven de binnenkant van het schroefgat te
beschermen met een afdichtingsmiddel. Hoog belastbare
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Voor de verwerking moet erop worden gelet dat de
opgelijmde plaat ondersteund wordt, zodat ze bij het
zagen, boren of frezen niet beschadigd raakt. Vooral smalle
plaatverbinders kunnen tijdens de bewerking breken als
gevolg van verkeerde opslag. Bovendien kunnen er scheuren
ontstaan. Er moet op gelet worden dat de uitsparingen niet
uit de plaat kunnen vallen of kunnen breken en zo materiële
schade veroorzaken of personen zouden kunnen kwetsen.
Uitsparingen moeten altijd worden afgerond, want scherpe
hoeken beschadigingen het materiaal en leiden tot
scheurvorming. Dit geldt vooral voor keukenachterwanden,
meubelrompen, planken, enz. waar een verhoogde
krimpspanning optreedt als gevolg van de frequente
blootstelling aan hitte bij het drogen. Bij gebruik van
halogeenverlichting (inbouwspots) moet erop worden
gelet dat de constante temperatuurbelasting niet hoger
is dan 50 °C. Horizontale hoekverbindingen van EGGER
houtmaterialen worden gemaakt door verstekzagen op
tafelzagen of door te frezen met CNC-frezen of handmatig
frezen met behulp van sjablonen.

Verwerkingsrichtlijnen PerfectSense gelakte platen

Wandbekleding
EGGER houtmaterialen zijn dankzij hun eigenschappen
(gemakkelijke reiniging, talrijke optische mogelijkheden)
geschikt als wandbekleding in binnenruimtes. Wij raden een
minimale dikte van 8 mm aan voor de platen.
Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat de bekleding
wordt vastgemaakt. Zorg steeds voor voldoende ventilatie aan
de achterzijde. Het materiaal mag niet blootgesteld worden
aan voortdurende vochtigheid.

De platen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd
en de kabels en leidingen die achter de elementen
lopen, zijn gemakkelijk toegankelijk. Een ander voordeel,
afhankelijk van het gekozen bevestigingssysteem, is het
naderhand bijstellen van de elementen. Bovendien kunnen
de elementen spanningsvrij worden gemonteerd. Voor alle
bevestigingsmethoden met haken is een marge nodig om
tillen en laten zakken mogelijk te maken. Deze luchtspleet of
“spelingsruimte” blijft zichtbaar als een schaduwvoeg.

Onderconstructie en ventilatie aan de achterzijde
De EGGER houtmaterialen moeten worden bevestigd op
een stabiele, corrosiebestendige en in elkaar grijpende
onderconstructie, die de belasting van de wandbekleding
veilig opvangt en zorgt voor ventilatie aan de achterzijde.
Bij droogbouwconstructies dient de bevestiging van de
onderconstructie en de houtplaat altijd aan het frame te
worden bevestigd. De keuze van bevestigingsmiddelen moet
gebaseerd zijn op de onderstructuur en het gewicht van de
wandbekleding. Een verschillend omgevingsklimaat voor en
achter de elementen kunnen tot kromtrekken leiden. Daarom
moeten wandbekledingen met houtplaten altijd voorzien
zijn van voldoende ventilatie aan de achterzijde, waardoor
temperatuur- en vochtcompensatie mogelijk is. De ventilatie
moet aan de kamerzijde plaatsvinden.

• I nhaken door middel van profielstrips: Voor deze
bevestigingswijze worden er groeven aangebracht in de
horizontale onderconstructie om het profiel dat aan het
wandelement bevestigd is, in te steken. Om het inpassen
te vergemakkelijken moet het profiel dunner dan de
groef zijn. De profielen op de houtplaat mogen niet de
hele breedte van het element hebben, maar moeten
onderbroken zijn zodat er luchtcirculatie mogelijk blijft.
Profielen van bijvoorbeeld multiplex of metalen Z-profielen
kunnen probleemloos worden toegepast. Als een veilige
schroefverbinding met dunne compactlaminaatelementen
niet mogelijk is, kan er ook worden gelijmd.

Verticale latten laten over het algemeen luchtcirculatie
toe en bij horizontaal lopende onderconstructies moet
voor voldoende ventilatie achteraan worden gezorgd door
middel van geschikte constructies. De onderconstructie
dient verticaal te worden uitgelijnd om eenvolledige en
spanningsvrije bevestiging mogelijk te maken. Geschikte
onderconstructies zijn verticaal geplaatste stroken van bijv.:
hout of aluminium. De maximale afstand tussen de latten
of de onderconstructie is afhankelijk van de toegepaste
plaatdikte. Het is belangrijk dat de zones voor toevoerlucht en
afvoerlucht vrij blijven, zodat de noodzakelijke luchtcirculatie
niet wordt belemmerd. Let er ook op dat de vochtgehalte van
de ondergrond niet te veel afwijkt van het latere vochtgehalte
in het wandpaneel.
Zichtbare mechanische bevestiging
De bevestiging gebeurt vaak door middel van schroeven
op de onderconstructie. Nogmaals, zorg ervoor dat er
voldoende uitzettingsspeling is. Bij gebruik van hout als
onderconstructie moet voor de ontkoppeling een EPDM-band
worden gebruikt.

• I nhaken door middel van metalen beslag: Voor de
bevestiging van wandelementen zijn ook systemen met
metalen beslag verkrijgbaar. Het gekozen systeem moet
volgens de richtlijnen van de fabrikant geplaatst worden
om een veilige bevestiging te garanderen.
Niet zichtbare verlijmde bevestiging
De bevestiging van houtplaten kan ook worden uitgevoerd
door verlijming met een lijmsysteem op een stevig bevestigde
onderconstructie. Als hout als onderconstructie wordt
gebruikt, moet dit vooraf worden geprimed om een veilige
hechting en vochtontkoppeling te garanderen. Gelieve de
verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant in acht te nemen.

Aanbevelingen voor reiniging en gebruik
Bij dagelijks gebruik moeten enkele tips in acht worden
genomen, die u kunt vinden in de technische fiche van
het “reinigings- en gebruiksadvies” op www.egger.com/
onderhoud-perfectsense
Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte oppervlakken
met donkere decors, die opvallen door hun uitzicht en
haptiek, waarop gebruikssporen snel zichtbaar zijn.

Niet zichtbare mechanische bevestiging
De onzichtbare bevestiging van houtplaten door ze in te
haken, maakt een eenvoudige demontage mogelijk en is
visueel aantrekkelijker dan zichtbare bevestigingsmethoden.
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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I
88 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
12 % materiaal uit fossiele bronnen
25 % gerecycleerd materiaal
41 % nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycleerd hout
34 % nieuwe grondstoffen

Postforming werkbladen
Een gepostformeerd werkblad is de bewezen en klassieke oplossing.
Ze overtuigen met hun naadloze laminaatbekleding, die aan het
oppervlak begint, doorloopt in de rondingen en eindigt aan de
onderkant. De steunkant uit dunspaan aan de lange zijde vooraan
garandeert een hoge stootvastheid en een glad oppervlak.
 Meer informatie op www.egger.com/gepostformeerde-werkbladen

68 % regionaal hout

Productopbouw
100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd

Decoratief laminaat

Spaanplaat

DE VOORDELEN
 Grote keuze aan eigentijdse decors
beschikbaar

Underlay
UV-verzegelingslak
Ondersteunende
kantenband

Verzegeling

 Slijt-, stoot- en krasvast
 Hygiënisch en geschikt voor levensmiddelen
 Bestand tegen vlekken
 Spatwanden en wandafsluitlijst in hetzelfde
decor verkrijgbaar

Formaten
4.100 × 600 mm (eenzijdige geprofileerd)
4.100× 1.200 mm (eenzijdig geprofileerd)
4.100 × 920 mm (aan beide zijden geprofileerd)

 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Decorcode nu met de app scannen.

F121 ST87
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Dikte
38 mm

I

Feelwood-werkbladen
met kantenband

88 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
12 % materiaal uit fossiele bronnen
25 % gerecycleerd materiaal
41 % nevenproducten uit de houtzagerij en
preconsumer gerecycleerd hout
34 % nieuwe grondstoffen
68 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd

DE VOORDELEN
 Authentieke houtreproducties
 Slijt-, stoot- en krasvast
 Spatwanden en wandafsluitlijst in
hetzelfde decor verkrijgbaar
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Dit werkblad krijgt zijn natuurlijke uitstraling door de structuur die
synchroon loopt met het decorbeeld. De lange zijde vooraan is afgekant
met een decoratieve 1,5 mm dikke ABS-kantenband. Hiervoor wordt een
PUR-smeltlijm gebruikt. De beschikbare ABS kopse kantenband voor
de dwarse afkanting benadrukken de natuurlijke look van de decors en
creëren een totaalbeeld dat bijna niet te onderscheiden is van massief
hout. Uw klanten krijgen dus een hoogwaardig werkblad met een
natuurlijk design.
 Meer informatie op www.egger.com/feelwood-werkbladen

Productopbouw
Decoratieve bekleding
Spaanplaat
Underlay
ABS-kantenband

Formaten
4.100 × 600 mm (eenzijdige geprofileerd)
4.100× 1.200 mm (eenzijdig geprofileerd)
4.100 × 920 mm (aan beide zijden geprofileerd)

Dikte
38 mm

H3176 ST37

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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I

PerfectSense Topmatt-werkbladen
met kantenband

83 % Materiaal uit hernieuwbare bronnen
17 % materiaal uit fossiele bronnen
61 % nevenproducten uit de houtzagerij
39 % Nieuwe grondstoffen

60 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

Een zeer aantrekkelijke oplossing is het dunne werkblad met
kantenband op basis van een MDF-plaat van 16 mm. Het oppervlak
bestaat uit een supermat, fluweelzacht PerfectSense Topmatt laminaat
met anti-vingerprint eigenschappen. De lange zijde vooraan is afgewerkt
met een 1,5 mm ABS-kantenband. Hiervoor wordt een PUR-smeltlijm
gebruikt. Met dit werkblad komt u tegemoet aan de trend van dunne en
tegelijkertijd matte materialen .
 Kom meer te weten op www.egger.com/topmatt-werkbladen

Productopbouw

DE VOORDELEN
 Supermat, fluweelachtig-warm oppervlak
 Slijt-, stoot- en krasvast
 Dun ontwerp voor een moderne
uitstraling
 Spatwand beschikbaar met identiek
decor en identieke structuur
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Decoratief laminaat
MDF-plaat
Laminaatonderlaag

ABS-kantenband

Formaten
4.100 × 600 mm (eenzijdig afgekant)
4.100× 1.200 mm( eenzijdig afgekant)
4.100 × 920 mm (aan beide zijden afgekant)

Dikte
16 mm

F206 PT
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I
60 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
40 % materiaal uit fossiele bronnen

100 % nieuwe grondstoffen

Compactwerkbladen
Het werkbladengamma wordt afgerond met het 12 mm dunne
compactwerkblad. De ingevoegde compactlaminaat is ontworpen
met afschuiningsfrezen aan de langskanten. Dit onderstreept zowel
hun moderne uitstraling als de kernkleuren zwart, wit, lichtgrijs en
donkergrijs. Met dit waterbestendige, bijzonder robuuste werkblad
bezorgt u uw klanten langdurig plezier.
 Kom meer te weten op www.egger.com/compactwerkbladen

DE VOORDELEN
 Robuust en duurzaam werkblad
dankzij de homogene structuur van het
compactwerkblad
 Ideaal voor gebruik in de keuken dankzij
de temperatuur- en waterbestendigheid
 Dun design voor een moderne uitstraling
 Spatwand beschikbaar met identiek decor
en identieke structuur
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Productopbouw
Overlay (bij hout- en
materiaalreproducties)
Met hars geïmpregneerd decorpapier
Met hars geïmpregneerde kernlagen
Met hars geïmpregneerd decorpapier
Overlay (bij hout- en
materiaalreproducties)

Formaten
4.100 × 650 mm (lange zijden met vellingkanten)
4.100 × 920 mm (lange zijden met vellingkanten)

Dikte
12 mm

U999 ST76

Decorcode nu met de app scannen

Al onze getoonde en genoemde decors zijn
reproducties.
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H1176 ST37

Toepassingsgebieden werkbladen

Postforming
werkbladen
pagina 50

Feelwoodwerkbladen met
kantenband
pagina 51

PerfectSense Topmattwerkbladen met
kantenband
pagina 52

Compactwerkbladen
pagina 53

Keuken
Met alle werkbladen kunt u de keuken helemaal naar
uw interieur-ideeën inrichten.

×

×

×

×

Badkamer-, kantoor- en woonkamermeubels.
Elk EGGER werkblad is geschikt voor uw meubelstuk –
wastafelblad, bureaublad of in uw woonruimte.

×

×

×

×

Winkelinrichting
De werkbladen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt
voor de balie of voor reksystemen.

×

×

×

×

Hobby- en kelderruimtes
Gebruik de robuuste werkbladen voor de
hobby-werkbank.

×

×

Zijwanden
Gebruik de compactwerkbladen als een zijwand,
bijvoorbeeld in de keuken.

×

Vochtige ruimtes en laboratoria
De platen zijn geschikt voor binnentoepassingen met
verhoogde belasting.

×
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Werkblad-accessoires
Laminaat
Voor alle werkbladen is
het passende laminaat
beschikbaar, uit voorraad en
vanaf 1 stuk. Voor de meeste
werkbladdecors is ook een
0,6 mm dik en 1.310 mm
breed laminaat beschikbaar,
dat wij met plezier voor u op gewenste lengte tussen 2.000
en 5.610 mm verzagen.

ABS-kantenband
Voor Postforming, Feelwood
en Topmatt werkbladen
bieden wij een perfect
op het decor afgestemde
kantenbandoplossing
uit voorraad aan. Bij de
Feelwood werkbladen met de
synchrone oppervlaktestructuren ST32 en ST37 zijn ook ABSkantenbanden met kopse look voorzien. De decorreferentie
van deze accentkanten begint met een “Q”.

Werkbladverbinder
Werkbladen op basis van
MDF-platen van 16 mm en
compactlaminaten van
12 mm vereisen het gebruik
van speciaal beslag. Deze
verbindingsstukken,
afgestemd op de dikte van
het werkblad, zijn per paar
uit voorraad leverbaar.

Bevestigingsset voor
spoelbakken
De bevestigingsset voor
spoelbakken omvat massief
houten montageprofielen
(telkens twee in het formaat
1.000 × 20 × 16 mm en
500 × 20 × 16 mm) en
bijpassende schroeven voor de PerfectSense Topmattwerkbladen. Bij compactwerkbladen kunnen de profielen
worden gelijmd.

Metalen profiel voor
onderkasten
Metalen dwarsbalken hebben
hun waarde al bewezen voor
de stabilisatie van kasten
en werkbladen. Hiermee
kunnen de werkbladen ook
aan de onderkast worden
vastgeschroefd. Metalen dwarsbalken voor fornuis- en
gootsteenonderkasten in de kastbreedtes 600, 800, 900,
1.000, 1.200 mm zijn uit voorraad leverbaar.

Afdichting voor hoeknaden
Deze verzegeling beschermt
de hoekverbinding tegen het
binnendringen van vocht.
Verkrijgbaar in de kleuren
grijs, wit, zwart en bruin.
Verbindingsstuk voor werkblad van
16 mm

Verbindingsstuk voor werkblad van
12 mm

Wandafsluitlijst
Voor alle postforming
werkbladen en Feelwoodwerkbladen met kantenband
bieden wij bijpassende
wandafsluitlijst in het
formaat 4.100 × 25 × 25 mm
individueel verpakt in folie.
Bijpassende binnen- en buitenhoeken en eindkappen zijn
eveneens uit voorraad leverbaar.

 Kom meer te weten op www.egger.com/werkbladaccessoires

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Spatwanden
DE VOORDELEN
 Duurzame spatbescherming
 Mogelijkheid tot aanpassing aan het
decor van het werkblad
 Ook verkrijgbaar in 5 contrasterende
decors
 Ideaal voor het bedekken van een
bestaande betegelde spatwand
 Gemakkelijker te verwerken dan b.v. glas
 Antibacteriële oppervlakte-eigenschap
conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Spatwanden geven de keuken een moderne, aantrekkelijke uitstraling.
Afgestemd op het decor of als contrasterende spatwand wordt deze slijt-,
stoot- en krasbestendige spatwand een blikvanger. Ze zijn verkrijgbaar in
alle werkbladdecors en in 5 contrasterende decors en zijn opgebouwd uit
spaanplaten met laminaat aan beide zijden.
 Kom meer te weten op www.egger.com/spatwanden

Productopbouw
Decoratief laminaat
Kale spaanplaat
Decoratief laminaat

Formaat
4.100 × 640 mm

Dikte
ondergrond 8 mm + 1,2 mm
(laminaat aan beide zijden)

Decorcode nu met de app scannen

F206 PT
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Meubelonderdelen
DE VOORDELEN





Lotgrootte volgens vraag
Onderlaag geoptimaliseerd voor gebruik
Geen onvoorziene uitval
Consistent design met materialen van
één enkele leverancier.

Onze focus bij meubelonderdelen ligt op een breed, eigentijds
productgamma, vervaardigd met de nieuwste productietechnologie. U
kiest uit ons volledige spectrum van onderdelen, gaande van eenvoudige
korpusonderdelen en hoogwaardige meubelfronten tot complexe
onderdelen met vrije vorm. Gecombineerd met ons aanbod op het vlak
van advies, planning en uitvoering, vervaardigen wij meubelonderdelen
op maat.
Het gebruik van verschillende dragers voor gemelamineerde of
gelamineerde onderdelen biedt de grootst mogelijke flexibiliteit
in meubel- en interieurontwerp. Wij bieden ook oppervlakken aan
zoals PerfectSense Premium gelakte platen of Feelwood synchrone
oppervlaktestructuur als afgewerkt meubelonderdeel. Voor elementen
met hogere eisen op het gebied van hygiëne of slank design, bieden wij
kant-en-klare compactlaminaten.
 Meer informatie op www.egger.com/meubelonderdelen

Clic:

De innovatieve korpusverbinding
DE VOORDELEN
 Snelle, ongecompliceerde
korpusmontage zonder gereedschap
 Montage direct op de bouwplaats
mogelijk
 Levering op pallet en dus gemakkelijk te
vervoeren en te hanteren
 Prijs vergelijkbaar met klassieke
karkasonderdelen

Dankzij de vormvaste en doorlopende tand- en groefverbinding kunnen
meubelonderdelen van spaanplaat en Eurolight lichtgewichtplaten
gemakkelijk in een rechte hoek met elkaar worden verbonden zonder
gebruik van schroeven, pluggen of lijm. De optimale oplossing voor
tijdgevoelige, grotere bouwprojecten die gebaat zijn bij montage ter
plaatse.
 Meer informatie op www.egger.com/meubelonderdelen-clic

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

57

Flammex
Scholen, ziekenhuizen, hotels, winkels en andere openbare gebouwen
stellen hogere eisen aan brandveiligheid. Teneinde het hoogste
veiligheidsniveau te bieden voor de planning en het ontwerp van deze
projecten zijn onze vlamvertragende producten geclassificeerd conform
EN 13501-1.

DE VOORDELEN
 Uitvoering van projecten met verhoogde
eisen inzake brandveiligheid
 Geclassificeerd als B – vlamvertragend
met zeer beperkte bijdrage tot brand
 Uitgebalanceerd productgamma voor de
meest uiteenlopende toepassingen
 Decor- en materiaalkoppeling met
niet-brandvertragende producten voor
harmonieuze ontwerpen

Flammex producten zijn zeer functioneel en boeten niet in aan
ontwerpvrijheid. Naast Eurodekor Flammex P2 CE en Eurodekor Flammex
Hydro P3 CE zijn ook Eurodekor MDF, laminaten en compactlaminaten
met zwarte kern in brandvertragende kwaliteit verkrijgbaar.
Meer informatie op www.egger.com/flammex

Formaten Eurodekor Flammex
5.610 × 2.070 mm 2.800 × 2.070 mm

Diktes Eurodekor Flammex (in mm)

Drager kale spaanplaat E1E05 TSCA P2 CE

12

16

18

19

22

25

28

38

×

×
×
×

×

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

Drager kale spaanplaat E1E05 TSCA Hydro P3 CE
Drager MDF E1E05 TSCA ST CE

×

×

Tweezijdige meerlaagse constructie = einddikte neemt toe met ca. 0,6 mm

H3453 ST22
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Dun-MDF gelakte platen
84 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
16 % materiaal uit fossiele bronnen
81 % nevenproducten uit de houtzagerij
19 % nieuwe grondstoffen

De dunne MDF gelakte platen van EGGER zijn extra dunne vezelplaten met
een gelijkmatig oppervlak. Deze plaat is zeer buigzaam en is dankzij een
innovatieve vouwtechnologie bijna overal toepasbaar. De brede keuze aan
decoratieve lakken en het gebruik van duurzame materialen maken deze
plaat geschikt voor gebruik binnenshuis, bijvoorbeeld voor achterwanden
van meubelen, vouwelementen, schuiflades en deuropdek.
 Kom meer te weten op www.egger.com/dun-mdf-gelakt

60 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

Voorbeeld vouwmechanisme

PU-vouwsysteem
(smeltlijm)
Decor binnen

DE VOORDELEN
 Afwerkingsmogelijkheden door boren
en frezen
 Innovatieve vouwtechnologie

Formaat
2.800 × 2.090 mm

Diktes
3, 4, 5, 6 mm

H5126

(ingesteld op
Eurodekor
H1176 ST37)

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Eurospan® kale spaanplaten
De EGGER Eurospan kale spaanplaat E1E05 TSCA P2 CE bestaat uit een
stabiele middenlaag en fijne toplagen. Deze drievoudige structuur
biedt een brede waaier van toepassingen op het gebied van meubilair
en interieurinrichting. Bovendien is het oppervlak ideaal voor diverse
bekledingen. Conform EN 312, type P2, komt overeen met Euroklasse
D-s2, d0.

– 868 kg CO₂ / m3

90% materiaal uit hernieuwbare bronnen
10 % materiaal uit fossiele bronnen

E1E05 TSCA Hydro P3 CE
De waterbestendig verlijmde E1E05 TSCA Hydro P3 CE met verlaagd
formaldehydegehalte en gekleurde tussenlaag is geschikt voor de meest
uiteenlopende soorten bekledingen. Dit product wordt gebruikt voor
meubels en interieurafwerking in vochtige ruimtes. Conform EN 312, type
P3, komt overeen met Euroklasse D-s2, d0.

23 % gerecycleerd materiaal
44 % nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycleerd hout
33 % nieuwe grondstoffen
68 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd

 Kom meer te weten op www.egger.com/eurospan

DE VOORDELEN
 Goede stabiliteit
 Fijne oppervlaktestructuur voor diverse
bekledingen
 Besparing van grondstoffen dankzij
gebruik van gerecycleerd hout
 Aanzienlijke onderschrijding van de
standaardnormen voor de E1E05-regeling
in Duitsland

Formaten en diktes (in mm)

E1E05 TSCA P2 CE

E1E05 TSCA Hydro P3 CE
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8

10

12

16

18

19

22

25

28

38

5.610 × 2.070

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.800 × 2.070

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

5.610 × 2.070

×

×

2.800 × 2.070

×

×

MDF-vezelplaten

met gemiddelde dichtheid
EGGER MDF is een vezelplaat met gemiddelde dichtheid die dankzij zijn
fysische eigenschappen uitermate geschikt is voor gebruik in meubel- en
interieurinrichting.

– 709 kg CO₂ / m3

87 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
13 % materiaal uit fossiele bronnen

MDF E1E05 TSCA ST CE
MDF E1E05 TSCA ST CE is een MDF-plaat met gereduceerd
formaldehydegehalte voor toepassingen in droge meubel- en
interieurinrichtingen. Dankzij de bijzondere oppervlakte-afwerking is
het mogelijk deze plaat te voorzien van een afzonderlijke melaminelaag,
laminaat, fineer, folies of lakken.

45 % nevenproducten uit de houtzagerij
55 % nieuwe grondstoffen
60 % regionaal hout

MDF E1E05 TSCA MB CE
De MDF E1E05 TSCA MB CE is een plaat met gereduceerd
formaldehydegehalte en zeer fijne vezels en biedt dus een grotere
oppervlaktegladheid.

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

DE VOORDELEN

MDF E1E05 TSCA MBPL CE
MDF E1E05 TSCA MBPL CE is een MDF-plaat met gereduceerd
formaldehydegehalte die geschikt is voor poedercoating. Ze biedt een
grotere gladheid van het oppervlak.

 Fijne oppervlaktestructuur voor diverse
bekledingen
 Goede fysische eigenschappen
 Goed profileerbaar
 Zwelt weinig
 Fijn, egaal oppervlak

 Meer details zie www.egger.com/mdf

Formaten en diktes (in mm)

MDF E1E05 TSCA ST CE

MDF E1E05 TSCA MB CE

MDF E1E05 TSCA MBPL CE

8

10

12

16

18

19

22

25

28

5.610 × 2.070

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.800 × 2.070

×

×

×

×

×

×

×

×

×

5.610 × 2.070

×

×

×

×

2.800 × 2.070

×

×

×

×

5.610 × 2.070

×

2.800 × 2.070

×

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Dunspaanplaten
EGGER dunspaanplaten zijn dunne, fijne spaanplaten, geschikt om te
bekleden en beschikbaar vanaf een dikte van 3mm in talrijke decors en
structuren. Deze plaat wordt gekenmerkt door zijn fijne oppervlak en is
geschikt voor gebruik als toplagen voor deuren en lichtgewichtplaten,
alsook voor de beurs- en meubelbouw (achterwanden).

DE VOORDELEN
 Buigbestendig
 Afgeschuurd
 Fijne oppervlaktestructuur voor diverse
bekledingen

 Kom meer te weten op www.egger.com/dunspaan

88 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
12 % materiaal uit fossiele bronnen
85 % nevenproducten uit de houtzagerij
15 % nieuwe grondstoffen
60 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
80 % daarvan is gecertificeerd

Dunne MDF-platen
De dunne MDF-plaat van EGGER (classificatie: E1E05 TSCA) is een dunne
vezelplaat met gemiddelde dichtheid. De plaat wordt gekenmerkt door
zijn fijne en regelmatige oppervlak. De plaat kan worden bekleed met
laminaat, lak, afwerkingsfolie en fineer.

DE VOORDELEN
 Ideale gladheid van het oppervlak
 Goed freesbaar
 Voldoet aan de strenge formaldehydeklassen / normvereisten:
→ E1E05-reglement in Duitsland
→ TSCA (CARB2)-reglement in de VS

 Kom meer te weten op www.egger.com/dun-mdf

89 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
11 % materiaal uit fossiele bronnen
34 % gerecycleerd materiaal
31 % nevenproducten uit de houtzagerij
en preconsumer gerecycleerd hout
35 % nieuwe grondstoffen

Formaat
2.800 × 2.090 mm

Diktes
3, 4, 5, 6 mm

68 % regionaal hout

100 % geverifieerde, legale oorsprong van het hout
61 % daarvan is gecertificeerd
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Eurolight® lichtgewichtplaten
De Eurolight lichtgewichtplaat (classificatie: E1E05) is een composietplaat
bestaande uit een dekblad van op hout gebaseerd materiaal met
daarin een honingraatkern van lichtgewicht karton. Dankzij zijn lage
gewicht en hoge buigstijfheid biedt deze plaat veel ontwerp- en
constructiemogelijkheden in de meubel- eninterieurbouw.

– 9,85 kg CO₂ / m2

89 % materiaal uit hernieuwbare bronnen
11 % materiaal uit fossiele bronnen
43 % gerecycleerd materiaal
24 % nevenproducten uit de houtzagerij
33 % nieuwe grondstoffen

 Kom meer te weten op www.egger.com/eurolight

Formaten
2.800 × 2.070 mm
5.610 × 2.070 mm

Diktes
38, 50 mm
(= 8 mm toplaag E1E05 P2 CE)

DE VOORDELEN
 Licht
 Buigbestendig
 Grondstofbesparende sandwichconstructie

Type plaat

Beschrijving

Materiaaleigenschappen

Toepassingsmogelijkheden

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Spaanplaat
conform EN 312 type P2,
Euroclass D-s2, d0

 Drielagige constructie met verlaagd
formaldehydegehalte, bestaande
uit een fijne toplaag en een stabiele
middenlaag
 Fijne oppervlaktestructuur

 Formaldehyde-gereduceerd
 Goede stabiliteit
 Uitstekende bekledingseigenschappen
(melamineren, oplijmen van laminaat,
fineren enz.)

 Meubel- en interieurbouw in
droge ruimtes, werkbladen,
niet dragend

Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE
Spaanplaat
conform EN 312 Typ P3,
Euroclass D-s2, d0

 Drielagige waterbestendige
constructie met gereduceerd
formaldehydegehalte en gelijmd met
groen gekleurde tussenlaag
 Fijne oppervlaktestructuur

 Goede stabiliteit
 Gereduceerd formaldehydegehalte
 Waterbestendige verlijming voor een
verbeterd zwelgedrag
 Uitstekende bekledingseigenschappen
(melamineren, verlijmen van laminaat of
fineren enz.)

 Meubel- en interieurinrichting in
vochtige ruimtes, badkamermeubels,
werkbladen en vensterbanken, niet
dragend

Dunplaat E1E05 TSCA P2 CE
conform EN 312 type P2

 Dunne, veelzijdige bekleedbare fijne
spaanplaten






MDF E1E05 TSCA ST CE
MDF-plaat
conform EN 622-5,
Euroclass D-s2, d0

 Homogeen samengestelde, met
vezelplaat met gereduceerd
formaldehydegehalte en gemiddelde
dichtheid
 Fijne, gelijkmatige
oppervlaktestructuur voor een brede
waaier van bekledingen






Goed profileerbaar
Goede fysische eigenschappen
Zwelt weinig
Uitstekende bekledingseigenschappen
(melaminebekleding, foliën, lakken,
enz.)
 Gereduceerd formaldehydegehalte

 Meubel- en interieurbouw in
droge ruimtes( niet dragend)
 Ideaal voor frezen, groeven
en profileren

Dun-MDF E1E05 HD CE
conform EN 622-5
Euroclass E (EN 13501-1)

 Fijn oppervlak met hoge dichtheid

 Bijzondere oppervlakteafwerking voor
hoogglanslakken
 Bijzonder homogeen ruw
dichtheidsprofiel (900 kg / m³)
 Gereduceerd formaldehydegehalte







Eurolight
Lichtgewichtplaat

 Composietplaat bestaande uit
deklagen van houtmateriaal
met een lichtgewicht kartonnen
honingraatkern

 Licht
 Buigbestendig
 Grondstofbesparend

 Meubel- en interieurinrichting
in droge ruimtes, deurkernen,
caravanbouw
 Ideaal voor het creëren van
compacte, stevig ogende en toch
lichte meubelen

Fijn oppervlak
Geschuurd of ongeschuurd
Buigbestendig
Voor afwerking met laminaat, PVCof
afwerkingsfolie

 Deuropdek en deurplaten
 Toplagen voor lichtgewichtplaten
 Rugwanden voor meubels

Rugwanden voor meubels
Plooiruggen
Ladebodems
Gelakte, beklede binnendeuren
2D-covers voor binnendeuren

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Werkbladen op basis van hout zijn nog steeds onverslaanbaar qua prijskwaliteitsverhouding. Dit zeer duurzame laminaatoppervlak biedt
uitstekende gebruiksvoordelen en een lange levensduur.
Matthias Danzl afdelingsmanager verkoop / marketing

De veelzijdige EGGER compactlaminaten zijn robuust, waterbestendig en
beantwoorden aan de trend van dunne en tegelijk duurzame materialen.
Deze combinatie maakt deze plaat ideaal voor interieurtoepassingen met
zware belasting of waarbij een speciale aandacht voor hygiëne vereist is.
Andreas Herzog productmanagement

Als werkblad, deur of in de meubelbouw: EGGER laminaat is even geschikt
voor horizontale als verticale oppervlakken en combineert op perfecte wijze
bestendigheid en aantrekkelijk design! In de interieurbouw worden ze ook
vaak gebruikt voor gebogen of afgeronde elementen zoals receptiebalies.
Mario Sevignani Fabrieksmanagement verkoop Gifhorn

Materialen met een bijzonder mat en dus haptisch natuurlijk oppervlak zijn in de
architectuur reeds lang een geliefd designthema, omdat ze het licht in ruimtes
veel zachter en natuurlijker verdelen. Met PerfectSense worden de twee uitersten
mat en glanzend bruikbaar en geschikt voor dagelijks gebruik. Vooral de Zwart Mat
trend kreeg nieuwe aandacht dankzij deze innovatie op het gebied van afwerking in
bijkomende toepassingen zoals tafeloppervlakken of keukenfronten.
Verena Michels decormanagement

Meer informatie over onze producten vindt u op onze website via
Support > Downloads. Bij verdere vragen staat uw EGGER Service Centrum
tot uw beschikking – we kijken uit naar uw telefoontje!
Katharina Markl teamleider Service Centrum
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen, woonzorgcentra, winkels en
hotels stellen hogere eisen aan brandveiligheid. Met ons gamma vlamvertragende
producten, geclassificeerd als B-klasse conform EN13501-1, bieden wij architecten
de grootst mogelijke veiligheid bij hun planning en uitvoering. Dankzij de decor- en
materiaalkoppeling met niet-brandvertragende producten uit de EGGER Decoratieve
Collectie kunnen zij harmonieuze ontwerpen realiseren.
Birgitt Alberts product- marketing

Eurodekor – een absolute klassieker en allrounder voor de totale
interieurinrichting in de projectsector, alsook in de particuliere woonruimte.
Dankzij de uitstekende ecobalans van de Eurodekor plaat levert u een belangrijke
bijdrage aan de verbetering van het klimaat en een gezonde levensstijl. Dankzij
de antibacteriële oppervlakte-eigenschappen is de plaat ook zeer populair in zeer
gevoelige openbare ruimtes, zoals ziekenhuizen.
Andreas Prosser hoofd verkoop handel / industrie Oostenrijk

Ons veelzijdige kantenbandprogramma beantwoordt enerzijds aan de eisen
voor perfect afgestemde kantenbanddecors, maar biedt u anderzijds ook de
mogelijkheid om met talrijke accentkanten contrasten, blikvangers en highlights
te creëren. Zorgvuldig gecombineerde decorspecifieke druk- en structuurcilinders
en individuele glansgraadinstellingen voor alle kantenbanddecoren maken
producten die een coherent geheel vormen, zonder compromissen.
Vitali Behar Fabrieksmanagement verkoop en marketing Gebze (TR)

EGGER dunne platen overtuigen met een constante ruwe dichtheid en een
toepassingsgerichte schuur- of oppervlaktekwaliteit, indien gewenst, ook
verschillend voor elke zijde van de plaat. Geleverd binnen een betrouwbare
tijdschema aan de industriële productielijnen van onze partners, bieden wij onze
klanten al meer dan 50 jaar de beste performance om “meer uit hout” te halen.
Bruno Hülsbusch fabrieksmanagement verkoop Wörgl

De decorveelzijdigheid van de
EGGER Decoratieve Collectie
Decorcode nu met de app scannen

Unikleuren met houtstructuur

Witte tinten

W1000 ST19

U201 ST19

U961 ST19

W1300 ST9

W1100 ST9

W1000 ST9

U216 ST9

U222 ST9

U113 ST9

W1000 ST38

U998 ST38

U999 ST19

W1200 ST9

W980 ST2*

W908 ST2*

U104 ST9

U156 ST9

U200 ST9

U999 ST12

W911 ST2*

U705 ST9

U775 ST9

U961 ST2

U899 ST9

U999 ST2*

Natuurlijk grijs

Beige- & bruintinten

Koude grijstinten

Gekleurde kern

(Laminaat met
gekleurde kern)

U702 ST9

U727 ST9

U748 ST9

U707 ST9

U708 ST9

U763 ST9

W1101 ST9

W1001 ST9

W1001 HG

U201 ST9

U740 ST9

U741 ST9

U788 ST9

U732 ST9

U780 ST9

U7081 ST9

U8991 ST9

U9631 ST9

U750 ST9

U717 ST9

U767 ST9

U960 ST9

U963 ST9

U968 ST9

U7021 ST9

PerfectSense® Premium Matt

PerfectSense® Premium Gloss

W1100 PM*

W1000 PM*

U599 PM*

W1100 PG*

W1000 PG*

U323 PG*

U702 PM*

U727 PM*

U961 PM*

F812 PM*

F120 PM*

U702 PG*

U727 PG*

U961 PG*

F812 PG*

U708 PM*

U732 PM*

U999 PM*

F206 PM*

F627 PM*

U708 PG*

U732 PG*

U999 PG*

F206 PG*
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Hand
Wählen
Sie Ihrgroen
gewünschtes Dekor in
Sereen
der EGGER Kollektion Dekorativ App

bel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt
mmten Dekor- und Materialverbund.

C

B

K

und finden Sie die dazu passenden
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte
U626Preisgruppen.
ST9
U636
sowie

NCS

ST9

U660 ST9

U650 ST9

U608 ST9

U630 ST9

U606 ST9

U655 ST9

U600 ST9

RAL

Selecteer het gewenste decor in de EGGER
Decoratieve Collectie app en ontvang de
bijpassende NCS-, RAL- en Pantone-kleurwaarden.

E

Schichtstoffe

Sicherheitskanten

Zonnig geel

F

Warm oranje

U107 ST9

U146 ST9

U140 ST9

U108 ST9

Arbeitsplatten

Pantone

I

Oneindig blauw

U340 ST9

U332 ST9

U350 ST9

U114 ST9

U989 ST9

U232 ST9

Kompaktplatten

G

N
U617 ST9

U163 ST9

OSB Combiline

U131 ST9

O
U328 ST9

MDF Platten

U321 ST9

U311 ST9

U325 ST9

U323 ST9

U313 ST9

U330 ST9

U363 ST9

U399 ST9

Beton & stenen

U420 ST9

U560 ST9

Metallic

Struktur

U507 ST9

U525 ST9

F812

PT

Levanto Marmor weiss

PT

Metal Rock hellgrau

F627

PT

Stahl dunkel

Pietra Grigia schwarz

U390 ST9

B/4

U807 ST9

U633 ST9

F206

PT

W1000

PT

Premiumweiss

U702

PT

Kaschmirgrau

C/4

U727

PT

Steingrau

C/5

U599

PT

Indigoblau

D/1

W1100

PT

Alpinweiss

D/2

U708

PT

Hellgrau

U732

PT

Staubgrau

D/4

U961

PT

Graphitschwarz

D/5

U999

PT

Schwarz

E/4

F812

HG

Levanto Marmor weiss

F206 ST9
U430

HG

Pietra
Grigia
schwarz
F205
ST9

F/2

W1000

HG

Premiumweiss

F/3

U702

HG

Kaschmirgrau

F/4

U727

HG

Steingrau

F/5

U323

HG

Signalrot

W1100

HG

Alpinweiss

G/2

U708

HG

Hellgrau

G/3

U732

HG

Staubgrau

G/4

U961

HG

Graphitschwarz

G/5

U999

HG

Schwarz

U414 ST9

D/3

E/5
U400 ST9

U504 ST9

G/1

U404 ST9

U570 ST9

U533 ST9

Verfügbarkeit

l
l
U540 ST9
l
l
l
l
l
l
l
l
F812 ST9*
l
l
l
l
F424 ST10 l
l
l
l
l
F433 ST10
l
l
l
l
l

Marmer & textiel

F204 ST9

F206 ST9*

Metaalmix

F637 ST16

F186 ST9

F274 ST9

F509 ST2

F501 ST2

F784 ST20

F313 ST10

F628 ST16

F638 ST16

F187 ST9

F823 ST10

F500 ST20

F463 ST20

F462 ST20

F302 ST87

F629 ST16

F642 ST16

F121 ST87

F242 ST10

F434 ST20

U515 ST9

Dekorname

F120

Mysterieus paars
C/3

U599 ST9

Dekornummer

U500 ST9

B/2

C/2

U337 ST9

U830 ST9

B/3

B/5

Levendig rood

U646 ST9

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)
Spalte /
Zeile

Schichtstoffverbundplatten

U818 ST9

C E F B
C E F B
U522 ST9
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
F417 ST10
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
CF416
E ST10
F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
F461 ST10
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B
C E F B

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

F411 ST20

*Decor is ook verkrijgbaar in andere
structuren.
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Authentiek eik

Eik modern

Gebarsten eik

H3330 ST36

H3730 ST10

H3309 ST28

H3335 ST28

H3146 ST19

H1399 ST10

H1176 ST37

H1336 ST37

H3331 ST10

H1318 ST10

H1113 ST10

H3326 ST28

H1312 ST10

H1313 ST10

H3342 ST28

H1180 ST37

H3178 ST37

H3332 ST10

H3303 ST10

H3154 ST36

H3325 ST28

H1377 ST36

H1379 ST36

H1387 ST10

H1181 ST37

H3176 ST37

H2033 ST10

Vintage eik

Eik klassiek

Esdoorn, berk & eik tijdloos

H1145 ST10

H1146 ST10

H1345 ST32

H3131 ST12

H3171 ST12

H3395 ST12

H3860 ST9

H3349 ST19

H1277 ST9

H1150 ST10

H1151 ST10

H1344 ST32

H3170 ST12

H3368 ST9

H3398 ST12

H1733 ST9

H3157 ST12

H3158 ST19

H1331 ST10

H1330 ST10

H1346 ST32

H3156 ST12

H3133 ST12

H1199 ST12

H3840 ST9

H1334 ST9

H1137 ST12

Natuurlijk naaldhout

Naaldhout licht & donker

Noot, kers, Fineline

H1298 ST22

H3451 ST22

H1250 ST36

H1424 ST22

H3450 ST22

H3453 ST22

H1615 ST9

H1636 ST12

H3734 ST9

H3470 ST22

H3404 ST38

H3408 ST38

H1401 ST22

H1486 ST36

H3430 ST22

H3700 ST10

H1714 ST19

H3710 ST12

H1710 ST10

H1487 ST22

H1400 ST36

H3406 ST38

H3403 ST38

H3433 ST22

H3702 ST10

H3190 ST19

H3192 ST19

Beuk & elm

Exoten

H1582 ST15

H1511 ST15

H1701 ST33

H1122 ST22

H3012 ST22

H3090 ST22

H1251 ST19

H1212 ST33

H1210 ST33

H1123 ST22

H3058 ST22

H1115 ST12

H1252 ST19

H1253 ST19

H1702 ST33
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Werkbladdecors
PerfectSense Topmatt-werkbladen met kantenband

Compactwerkbladen

W1100 PT

W1101 ST76

U7081 ST76

F222 ST76

U206 ST9

U999 ST76

NIEUW

NIEUW

F812 PT

F627 PT

F206 PT

U999 PT

Feelwood-werkbladen met kantenband

H1176 ST37

H1180 ST37

H1344 ST32

H1181 ST37

F186 ST9

F274 ST9

NIEUW

H3176 ST37

Postforming werkbladen

H1401 ST22

H1145 ST10

H193 ST12

H050 ST9

W980 ST2

F204 ST75

F812 ST9

F637 ST16

F041 ST15

H1582 ST15

H3730 ST10

H3303 ST10

H1318 ST10

F104 ST2

U708 ST9

U763 ST76

F221 ST87

F292 ST9

H3330 ST36

H194 ST12

H2032 ST10

H2033 ST10

F014 ST9

F371 ST89

F502 ST2

F186 ST9

F274 ST9

H195 ST10

H197 ST10

H198 ST10

H3133 ST12

F095 ST87

F021 ST75

F011 ST9

F187 ST9

F275 ST9

H110 ST9

H1313 ST10

H1486 ST36

H2031 ST10

F093 ST15

F094 ST15

F012 ST9

F484 ST87

F302 ST87

F333 ST76

F121 ST87

F028 ST89

F205 ST9

F311 ST87

F117 ST76

F242 ST10

F508 ST10

F206 ST9

U999 ST89

Contrasterende spatwanden

F007 ST10

H192 ST10

F009 ST9

F010 ST9

F008 ST10

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Structuren &
oppervlakken
In het tijdperk van voortschrijdende digitalisering
wordt de beleving weer belangrijker. Juist daarom
besteden wij bijzondere aandacht aan onze
structuren en oppervlakken. De harmonieuze haptiek
vervolmaakt het decorbeeld en maakt een ontwerp
compleet. Met expressiviteit, karakter, diepgang
en een natuurlijke uitstraling benaderen we het
origineel zoveel mogelijk en stellen wij u in staat om
uitstekende projecten te realiseren.
Opgelet: de structuren ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin
Excellent, ST20 Metal Brushed en ST87 Mineral Ceramic zijn niet
langer verkrijgbaar als Eurodekor in meerlaagse uitvoering.

Houtconstructies
Alleen de passende structuur maakt een houten reproductie compleet. Onze houtstructuren blinken uit door opzettelijk
aangebrachte mat-glanseffecten, zacht geborstelde poriën, zachte inkervingen en een levendige natuurlijke uitstraling.

ST10
Deepskin Rough

ST12
Omnipore Matt

Een authentieke structuur voor natuurlijke,
karakteristieke en rustieke decors, perfect
voor massief houten reproducties.

Het gaat hier om allover-poriën met een onregelmatige verdeling
en poriën van verschillende diepte die het oppervlak een
natuurlijk uitzicht verlenen. Een lichte onderstructuur voegt een
fluweelzachte, aangename touch toe.

ST19
Deepskin Excellent

ST22
Deepskin Linear

Combineert uitgesneden bloempartijen met gestreepte zones.
Dankzij de matte en glanzende houtnerven geeft de structuur
het decor een spannende en tegelijk natuurlijke totaalindruk.
Op rustige en licht beplankte houten reproducties lijkt het
alsof ze is aangepast aan het decorbeeld. Op unikleuren
bootst ze gelakt hout natuurgetrouw na.

Deze structuur zorgt ervoor dat gestreepte en levendige
houtdecors door zijn haptiek en matglanzende zones meer
natuurlijkheid en diepte in hun uitstraling krijgen.
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Feelwood

→

→
→
→

De naam Feelwood verwijst reeds naar de zichtbare en
tastbare ervaring en dus naar de toegevoegde waarde van
deze structuren. Feelwood maakt indruk met een kwaliteit
die het beste van twee productwerelden combineert: dankzij
de perfecte afstemming van structuur en decor komen deze
structuren qua look en feel heel dicht in de buurt van een
fineer of massief hout. Tegelijkertijd bieden ze de kwalitatieve
voordelen van een met melaminehars bekleed oppervlak.

Structuurplaat

Geïmpregneerd
decorpapier

ST28
Feelwood Nature

ST32
Feelwood Vintage

Deze structuur is synchroon aangepast aan de
drukcilinder van Gladstone Oak en versterkt het
gezandstraalde karakter van het eikenhout.

Ze is synchroon aangepast aan het Sherman eik-decorpatroon. Vooral
de oude houtlook is een geliefd thema. De visuele schade in het hout
wordt perfect bekomen dankzij de synchrone poriënstructuur.

ST33
Feelwood Crafted

ST36
Feelwood Brushed

De Feelwood Crafted structuur laat een speelse afwisseling
tussen matte en licht glanzende elementen zien. De matte,
zacht geborstelde poriën geven het oppervlak een mooie
dieptewerking met een natuurlijke uitstraling en stralen dank
zij hun parelmoereffect.

Deze structuur heeft een sterk geborsteld maar natuurlijk
mat karakter, waardoor heel wat houtsoorten een zeer
authentieke uitstraling krijgen.

ST37
Feelwood Rift

ST38
Feelwood Pinegrain

De ST37 Feelwood Rift is net zo authentiek als massief
hout en wordt als synchrone structuur toegepast in
de decorreeks Halifax eiken waarbij de diepe nerf niet
alleen zichtbaar maar ook tastbaar is.

De structuur vertoont een geborstelde naaldhout-look met
een hoogwaardig pareleffect, dat het resultaat is van matte en
glanzende elementen. De combinatie van deze structuur met
unikleuren geeft het decor het visuele karakter van geschilderd of
gelakt massief hout.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Materiaal- en metaalstructuren
Replica’s van steen en metaal worden steeds belangrijker.
Ook deze decors krijgen door de bijpassende structuur de
gewenste authenticiteit en dus karakter.

ST16
Mineral Plaster

ST20
Metal Brushed

Heeft de look van pleisterwerk met diepe en ruwe,
en glanzende elementen. Zo ontstaat een sterke
materialiteit op reproducties van beton, metaal en
steen. Unikleuren geven het een duidelijk materieel
karakter.

Deze structuur werd ontwikkeld om de realiteit van
materiaaldecors te benadrukken. Het geeft de parelmoer- en
metaaldecors de uitstraling van fijn gepolijst metaal.

ST75
Mineral Satin

ST76
Mineral Rough Matt

Speciaal ontwikkeld voor werkbladen. Dankzij de structuur
ogen materiaalreproducties en unikleuren mat en fluweelachtig.
Bij marmer komt dit bijzonder goed tot zijn recht.

Deze structuur is gebaseerd op een gevlamd en zacht
geborsteld natuurstenen oppervlak. Kan worden gebruikt
op een groot aantal verschillende steenreproducties,
waaronder leisteen en marmer.

ST87
Mineral Ceramic

ST89
Mineral Rock

Deze structuur heeft sterke matglanzende effecten die
het oppervlak en het gevoel van een keramische plaat
nabootsen.

De structuur heeft tot in alle details het karakter van graniet, zoals
de ruwheid, de dieptewerking en het speelse effect van mat en
glanzend.
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Matte en hoogglanzende oppervlakken
Decors bereiken hun sterke effect door de exacte
afstemming met de bijpassende structuur.

HG
High Gloss

PG
PerfectSense Premium Gloss

Een glad oppervlak voor laminaat dat in hoge mate
glanst en dat bijzonder geschikt is voor zowel unikleuren
als hoogwaardige houtdecoren.

PerfectSense Premium Gloss overtuigt met zijn
verbazingwekkende dieptewerking in combinatie
met een hoge mate van oppervlaktegladheid.

PM / PT
PerfectSense Premium Matt / Topmatt

SM
SemiMatt

De voordelen van PerfectSense Premium Matt
en PerfectSense Topmatt zijn een uitzonderlijk
fluweelzachte-warme haptiek gecombineerd met een
hoge bestendigheid en anti-vingerprint eigenschappen.

Gladder kan een oppervlak er niet uitzien. Ze ontvouwt
haar esthetisch effect vooral met unikleuren.

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

ST15
Smoothtouch Velvet

Robuust, markant en
bestendig: Dit oppervlak wordt
toegepast bij unikleuren en
parelmoerdecors.

Zowel unikleuren alsook houtdecoren
voelen hiermee heel natuurlijk aan en
passen dankzij deze structuur perfect in
de trend naar matte oppervlakken.

Een glad, egaal en gemakkelijk te
onderhouden oppervlak met een
verminderde glans. Accentueert perfect
de kwaliteiten van sierlijk hout en
materiaal-reproducties.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Meer dan louter meubilair en interieurinrichting
Onze belofte “Meer uit hout” verklapt het al: naast producten voor meubelen en interieurinrichting vindt u bij
EGGER ook vloeren op houtbasis (laminaat, comfort- en designvloeren) en bouwproducten.

U heeft ideeën voor het leven. Wij hebben de juiste vloer.
Naargelang het gebruik van de ruimte moeten vloeren
specifieke eigenschappen bezitten, gemakkelijk en
snel te plaatsen zijn, robuust, veerkrachtig, gemakkelijk
in onderhoud en milieuvriendelijk zijn. Met drie
verschillende vloercategorieën bestrijkt EGGER het hele
spectrum van bestaande klantenbehoeften.
 Meer informatie over vloeren www.egger.com/flooring

Designvloer GreenTec
De innovatieve vloer is bij uitstek
geschikt voor alle intensief gebruikte
ruimtes - commercieel en privé. De
hoogwaardige EGGER designvloer is
waterbestendig (tot 72 uur) en kan ook
in badkamers worden gelegd. Dankzij
een materiaaldikte van slechts 7,5 mm
zijn onze moderne vloeren ideaal voor
renovaties.
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Comfortvloeren
In vergelijking met andere
vloerbedekkingen op houtbasis zijn
de EGGER Comfortvloeren met hun
toplaag uit kurk bijzonder geluidsarm
en warmte-absorberend. Zo ontstaat
een comfortabele, gezellige sfeer waarin
men zich op zijn gemak voelt. Dankzij
deze eigenschappen zijn de EGGER
Comfortvloeren de ideale vloerbedekking
voor slaapkamers en kinderkamers, maar
ook voor woon- en eetruimtes.

Laminaatvloeren
EGGER laminaatvloeren zijn visueel zeer
aantrekkelijk en sluiten helemaal aan
op de nieuwe vloertrends. Daarnaast
is ons hoogwaardig laminaat bijzonder
duurzaam, universeel toepasbaar
en is de Aqua+ laminaatvloer zelfs
waterbestendig.

Alles voor uw bouwproject – van OSB tot DHF en gezaagd hout
Op ons hout kunt u bouwen. Wat u ook van plan bent,
met de houtbouwproducten van EGGER zult u uw project
op een eenvoudige, efficiënte en betrouwbare manier
tot een goed einde kunnen brengen. Maak uw keuze uit
een ruim assortiment van milieuvriendelijke OSB leg- en
rechte platen in diverse technische gebruiksklassen, DHF
onderlegplaten, Ergo Board constructieplaten en gezaagd
hout.
 Meer informatie over bouwproducten op
www.egger.com/bouwproducten

OSB 2 recht

OSB 3 recht

OSB 4 TOP recht

OSB 3 Eurospan tand-en-groef
vloerplaat

OSB 4 TOP Eurospan tand-engroef vloerplaat

Ergo Board constructieplaat

DHF onderdakplaat

Planken en bielzen

Daklatten

Balken

Massief constructiehout

Onbehandeld hout

Marktspecifieke oplossingen en platen
Hebt u speciale producten nodig voor specifieke toepassingen? Naast ons grote standaard
marktassortiment bieden wij u ook graag oplossingen uit andere markten aan. Vanaf een
bepaalde productgebonden minimumhoeveelheid is productie op maat in onze fabrieken
mogelijk op aanvraag.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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www.egger.com
EGGER Benelux B.V.
Engelse Wandeling 2 K4V
8500 Kortrijk
België
t +32 56 24 78 20
info-benelux@egger.com

CENTRAL_BENELUX_nl_05/2022_BRI
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. Druktechnische kleurafwijkingen zijn mogelijk. Kleurbindende decorselectie is alleen
mogelijk op basis van een origineel staal. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Decor-afbeeldingen op schaal 1:2.

Verdeler België
Bouttens nv Kuurne

Bouttens nv Hasselt

Bouttens sa Gembloux

Noordlaan 4

t +32 89 41 03 30

t +32 81 40 81 40

8520 Kuurne

f +32 89 36 48 24

f +32 81 40 81 49

t +32 56 35 01 44

verkoop.hasselt@bouttens.be

vente.gembloux@bouttens.be

f +32 56 35 73 44

www.bouttens.be

www.bouttens.be

Alldeco B.V.

Asilva B.V.

Deco-Nova B.V.

Aalsvoort 69A

Elzenbroek 5

Magnesiumstraat 51

7241 MA Lochem

8331 VD Steenwijk

6031 RV Nederweert

t +31 573 21 50 25

t +31 521 38 53 50

t +31 495 54 60 00

alldeco@alldeco.nl

f +31 521 52 13 14

f +31 495 54 60 01

www.alldeco.nl

asilva@asilva.nl

deconova@deconova.nl

www.asilva.nl

www.deconova.nl

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Drimensa B.V.

Iboma Lopik B.V.

Sigarenmakerstraat 2

Zuiddijk 394A

Ambachtsweg 6

5232 BK’s Hertogenbosch

1505 HE Zaandam

3411 MJ Lopik

t +31 736 48 09 09

t +31 757 11 28 18

t +31 348 55 81 00

f +31 736 48 09 10

f +31 757 11 28 17

f +31 348 55 42 00

decovisie@decovisie.com

mail@drimensa.nl

iboma@iboma.com

www.decovisie.com

www.drimensa.nl

www.iboma.com

verkoop.kuurne@bouttens.be
www.bouttens.be

Verdelers Nederland

