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Grupa EGGER
GrupaProduktionsstandorte
EGGER jest jednym z czołowych Vertriebsstandorte
producentów produktów z drewna na świecie.
Powstała w 1961 r., dziś obejmuje 20 zakładów
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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
Zakłady
produkcyjne
Biskupiec PL
Lexington, NC US
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Varaždin HR
8
Hradec Krălově CZ
9
Poznań PL
10 Budapest HU
11 Smederevo RS
12 Sofia BG
13 Bucureşti RO
14 Vilnius LT
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19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
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Więcej niż meble i wnętrza
Zgodnie z naszym mottem „Więcej z drewna” oprócz produktów przeznaczonych do produkcji mebli i aranżacji wnętrz
EGGER oferuje także podłogi drewnopochodne (laminowane, podłogi korkowe i podłogi Design) oraz produkty budowlane.

W zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia jego podłoga
musi mieć określone właściwości, a przy tym umożliwiać szybki
i łatwy montaż, być trwała, wytrzymała, łatwa w czyszczeniu
i przyjazna środowisku. Trzy różne kategorie pokryć podłogowych
EGGER zaspokoją wszystkie potrzeby klientów.
www.egger.com/podlogi

Cokolwiek planujesz, produkty budowlane EGGER pozwolą na szybką,
sprawną i pewną realizację Twojego projektu. Możesz wybierać
z szerokiej oferty ekologicznych podłóg OSB i płyt wykończeniowych,
płyt DHF, płyt ERGO oraz tarcicy.
www.egger.com/produkty-budowlane

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Nasz cykl środowiskowy –
zrównoważony rozwój ma dla nas duże znaczenie.

Wytwarzanie produktów
drewnopochodnych i ich dalsza
obróbka
By nieustannie doskonalić
naszą zorientowaną na ochronę
środowiska działalność
produkcyjną, stawiamy na opatrzone
certyfikatem międzynarodowe
systemy zarządzania energią
i środowiskiem, zgodne z ISO 50001,
ISO 14001 i EMAS.

Ocena wpływu produktu/
konsumenta na środowisko
Zapewniamy pełną przejrzystość
dzięki Deklaracjom
Środowiskowym Produktów
EPD. Dostarczają one ważnych
informacji na temat kwestii
środowiskowych i zdrowotnych
wszystkich naszych produktów
bazowych oraz są dostępne dla
zainteresowanych użytkowników.

Recykling
Wytwarzając produkty
drewnopochodne
przetwarzamy odpady
drewniane. Pochodzą
one z utylizowanych
towarów, takich jak meble,
palety lub materiały
opakowaniowe. W ten
sposób chronimy świeże
zasoby i ograniczamy
emisję CO₂.

Wykorzystanie produktów
ubocznych z tartaków
Preferujemy zakup produktów
ubocznych z regionalnych
i certyfikowanych tartaków.
Dzięki wykorzystaniu produktów
ubocznych oszczędzamy zasoby
naturalne.

Zrównoważona gospodarka leśna
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju
ONZ. W ramach Celu 15 angażujemy się
w ochronę i odbudowę ekosystemów
lądowych oraz promowanie zrównoważonej
gospodarki leśnej. Nasze drewno pochodzi
w 100 % z legalnych i kontrolowanych
źródeł, weryfikowanych zgodnie z normą
ISO 38200. Staramy się kupować drewno
okrągłe z certyfikowanych lasów FSC®, PEFC
lub SFI w regionie zakupu.
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Odnawialne źródła energii
We własnych elektrowniach
na biomasę przekształcamy
ciepło w ekologiczną energię
elektryczną. Biomasy
i pozostałości drewna nie
można już wykorzystywać
jako materiałów w produkcji.

Produkty drewnopochodne przyczyniają
się do ochrony klimatu …
… teraz możesz się dowiedzieć więcej na ten temat.
W tej broszurze przedstawiamy informacje na temat wpływu wybranych produktów na środowisko:

Budowa produktu
Melaminowane płyty wiórowe Eurodekor

1

1

Ślad węglowy*
Materiały drewnopochodne są przyjazne dla
klimatu. Wiążą one więcej dwutlenku węgla niż
emitują podczas produkcji.

2

Zaangażowanie w biogospodarkę**
Zasoby pochodzenia drzewnego odrastają.
W przeciwieństwie do surowców kopalnych,
drewno jest surowcem odnawialnym.

3

Zaangażowanie w gospodarkę recyklingową**
Chronimy zasoby naturalne.
Działamy kaskadowo i wykorzystujemy w najlepszy
możliwy sposób istniejące drewno.
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Udział drewna pochodzącego ze środowiska
regionalnego
Koncentrujemy się na transporcie na krótkich
dystansach. Używane przez nas drewno okrągłe
jest pozyskiwane głównie regionalnie.
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Udział drewna ze sprawdzonych i certyfikowanych
źródeł
Wykorzystujemy drewno ze sprawdzonych
i certyfikowanych źródeł. Jesteśmy zaangażowani
w zrównoważoną gospodarkę leśną i kontrolę
naszych łańcuchów dostaw.

– 13,8 kg CO₂ / m2

2

87 % materiały z odnawialnych źródeł energii
13 % materiały z kopalnych źródeł energii

3

23 % materiał recyklingowy
42 % produkty uboczne przemysłu tartacznego
35 % świeże zasoby

4

68 % drewna pochodzącego z regionu

5

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia
61 % certyfikowane

Więcej informacji na temat naszych
wskaźników zrównoważonego rozwoju
na stronie www.egger.com/srodowisko
Status 2021 Aktualne dane można znaleźć
na stronach naszych produktów pod adresem
www.egger.com/products-interior

Pełna przejrzystość i brak biurokracji
Dzięki nam zaoszczędzisz czas związany z gromadzeniem dokumentów na potrzeby ekologicznych zamówień publicznych
i zrównoważonego budownictwa. Informacje na temat aspektów środowiskowych i zdrowotnych są już dostępne – dzięki
„w pełni zadeklarowanym” produktom EGGER.

* obliczenia zweryfikowane przez podmiot zewnętrzny zgodnie
z normą EN 15804, patrz EPD
** Obliczenia własne zgodnie z zasadami ISO 14021 dla
deklaracji środowiskowych dostawców, proporcja według
suchej wagi. Wartości te są oparte na przeciętnej strukturze
produktu i mogą się nieznacznie różnić w zależności od
grubości i wybranego wykończenia

→ Dowiedz się więcej na www.egger.com/srodowisko
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Czy wiesz, że nasze produkty mają powierzchnie
o właściwościach antybakteryjnych?
Bakterie i zarazki zostają zredukowane o 99,9 %
(ISO 22196) w ciągu 24 godzin na higienicznie zamkniętych
powierzchniach naszych płyt melaminowo-żywicznych
Eurodekor, płyt lakierowanych PerfectSense, laminatów,
blatów roboczych, laminatów kompaktowych i podłóg.

Ta cecha zapobiega również rozmnażaniu się bakterii.
Dzięki temu wymienione produkty są szczególnie przydatne
w miejscach, które podlegają określonym wymogom
higienicznym.

Certyfikowana powierzchnia o właściwościach
antybakteryjnych nie zależy od dekoru, struktury, czy
płyty nośnej. Dzięki naszym kombinacjom dekorów oraz
materiałów można stosować jeden i ten sam dekor do

różnych zastosowań – nawet w obszarach o wysokich
wymaganiach higienicznych. Nasze portfolio produktów
z powierzchniami o właściwościach antybakteryjnych
uzupełnia nasz asortyment podłóg.

Eurodekor® płyta
melaminowana

Płyty lakierowane
PerfectSense®

 Laminaty

 Płyta wiórowa Eurodekor i płyty MDF

 Premium Gloss

 Laminaty PerfectSense Topmatt

 Płyty komórkowe Eurolight

 Premium Matt

 Laminaty w formacie drzwiowym

 Eurodekor Flammex

Laminaty
 Laminaty XL

 Laminaty z rdzeniem barwionym

 Eurodekor MDF Flammex

w masie
 Laminaty Flammex
 Laminaty EGGER PerfectSense Topmatt
z rdzeniem barwionym w masie

Blaty robocze

Laminaty kompaktowe

Podłogi

 Blaty robocze z laminatu

 Laminaty kompaktowe

 Podłogi laminowane

kompaktowego
 Blaty robocze PerfectSense Topmatt
z obrzeżami
 Blaty robocze Feelwood z obrzeżami
 Blaty robocze postformowane
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z czarnym rdzeniem CE
 Laminaty kompaktowe z rdzeniem
barwionym w masie CE
 Laminaty kompaktowe Flammex CE

 Podłogi laminowane Aqua+
 Podłogi Design GreenTec
 Podłogi Comfort

Dla Twojego bezpieczeństwa:
Testowane w wiarygodny sposób
Nasze produkty są wytwarzane bez środków
chemicznych o właściwościach antybakteryjnych
i testowane według uznanej międzynarodowo metody
testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), umożliwiającej
ocenę aktywności antybakteryjnej. Ponadto nasze
produkty są opatrzone certyfikatem niezależnego
zewnętrznego instytutu Hohenstein.
Z punktu widzenia oceny aktywności antybakteryjnej
decydujące znaczenie ma tak zwana wartość redukcji.
Ile mikroorganizmów jest wciąż obecnych po upływie
24 godzin w porównaniu z momentem rozpoczęcia
testu? W ramach przeprowadzonych testów produkty
wymienione po lewej stronie osiągnęły „wysoką”
skuteczność, i wartość efektu przeciwbakteryjnego
wynoszącą A ≥ 3.

Skuteczność właściwości
antybakteryjnych

Wartość efektu
antybakteryjnego A [log10KBE]

brak

A<2

znacząca

2≤A<3

wysoka

A≥3

Przykład:
Certyfikat dla płyt Eurodekor
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Wykorzystaj potencjał Kolekcji materiałów
dekoracyjnych EGGER
Odkryj świat pełen możliwości z naszą Kolekcją materiałów
dekoracyjnych EGGER: Większy wybór, więcej wrażeń,
więcej inspiracji, więcej usług
Wzornik Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER

Aplikacja Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER

Kolekcja
materiałów
dekoracyjnych
Egger
Melaminowane płyty wiórowe,
laminaty i obrzeża z dopasowanymi
dekorami

Pobierz aplikację Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER.

Przygotuj się na jeszcze lepsze wrażenia
1.	Uruchom aplikację Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER na swoim smartfonie.
2.	Skorzystaj z funkcji skanowania, aby uchwycić
wybrany kod dekoru we wzorniku.
3.	Uzyskaj dostęp do:
 Informacji na temat dostępności,
 Wybranego przez Ciebie dekoru
jako pełnej płyty i w 3D,
 Możliwości szybkiego zamawiania próbek,
 Proponowanych połączeń dekorów.
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Broszura ta przedstawia całą kolekcję, obejmującą
produkty, dekory, struktury, usługi i trendy.
Stanowi uzupełnienie informacji dostępnych
w nowej aplikacji Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER oraz na stronie
www.egger.com
Dzięki nowej aplikacji EGGER będziesz zawsze
mieć całą kolekcję na wyciągnięcie ręki.

Aplikacja pomaga w podejmowaniu decyzji
i zapewnia łatwy dostęp do tego, czego
potrzebujesz do realizacji swoich pomysłów. Aby
dodatkowo wspomóc klientów za pośrednictwem
aplikacji możesz szybko i łatwo zamawiać próbki
w różnych formatach.
Więcej informacji: www.egger.com/aplikacja

Wirtualne Studio Projektowe EGGER
Wirtualne Studio Projektowe EGGER to internetowe
narzędzie przydatne przy konsultowaniu
projektów. Z jego pomocą ułatwisz swoim klientom
podjęcie decyzji. Za jednym dotknięciem możesz
wyświetlić wszystkie dekory z Kolekcji materiałów
dekoracyjnych EGGER oraz najnowsze dekory

podłogowe w różnych aranżacjach wnętrz, a także
skorzystać z trybu porównania, aby jednocześnie
wypróbować dwa wzory w jednym pomieszczeniu.
Wszystkie funkcje można bez trudu i bez opłat
zintegrować na własnej stronie internetowej.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Dopasowanie i synergia produktów
Niezależnie od tego, czy projektujesz wnętrze mieszkania, czy obiektu publicznego,
EGGER oferuje Ci wszystko w jednym miejscu, co niezmiernie usprawni Twoją pracę.
Nasze dekory są dostępne jako reprodukcje niemal każdego materiału.

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
F205 ST9

Obrzeże ABS
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9
Melaminowana płyta
wiorowa Eurodekor
H3349 ST19
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Blaty robocze PerfectSense
Topmatt z obrzeżem
U999 PT

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
H3349 ST19
Obrzeże ABS
F205 ST9

Melaminowana płyta
wiorowa Eurodekor
F205 ST9

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9

Melaminowana płyta
wiorowa Eurodekor
F205 ST9

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

13

Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Obrzeże ABS
U660 ST9

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
U660 ST9

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
H1344 ST32

Laminat
U899 ST9
Laminat PerfectSense Topmatt
F627 PT

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor Plus
H3408 ST38
Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor Plus
H3330 ST36

Laminat o rdzeniu
barwionym w masie
U8991 ST9

Laminat o rdzeniu barwionym
w masie
U7081 ST9
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Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
U600 ST9

Obrzeże ABS
H3330 ST36

Obrzeże ABS
U600 ST9
Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor Plus
H1318 ST10

Laminat
U660 ST9

Płyta komórkowa
Eurolight
H3330 ST36

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Połączenia
dekorów
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W swoich projektach nie chcesz rezygnować
z estetyki ani jakości. I wcale nie musisz – dzięki
naszym wypróbowanym połączeniom dekorów
i produktów. Wszystkie dekory są dostępne na
klasycznej melaminowanej płycie wiórowej,
płycie MDF, płycie komórkowej Eurolight,
a także na laminacie. Oprócz tego oferujemy
obrzeża idealnie dopasowane do wybranego
dekoru i struktury.

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.
Szczegółowe informacje na temat właściwości wymienionych produktów
oraz odniesienia do norm można znaleźć w broszurach technicznych
w sekcji z materiałami do pobrania na stronie danego produktu.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Melaminowane płyty wiórowe Eurodekor®
ZALETY
Uniwersalne zastosowanie
Odporność na ścieranie i zarysowania
Odporność na działanie światła
Możliwość recyklingu
Produkt od razu gotowy do użytku – bez
konieczności olejowania, barwienia i innego
rodzaju zabezpieczania
 Autentycznie wyglądające dekory i powierzchnie
 Dostępność dekorów i struktur pasujących do
innych produktów EGGER
 Właściwości antybakteryjne (przetestowane
zgodnie z normą JIS Z 2801 / ISO 22196)






Melaminowane płyty wiórowe Eurodekor (zgodnie
z EN 14322) składają się z surowej płyty wiórowej pokrytej
po obu stronach papierem dekoracyjnym impregnowanym
melaminą. Na fronty, półki, szafy lub okładziny ścienne –
ten produkt to optymalne rozwiązanie do realizacji
Twojego projektu mebli lub aranżacji wnętrza.
Oferujemy współczesne, estetycznie wysmakowane
rozwiązanie w sprawdzonej jakości firmy EGGER,
stanowiące element wystroju i kombinacji materiałów.
W zależności od rodzaju zastosowania i występujących
naprężeń należy wybrać odpowiedni materiał nośny dla
danego projektu.

F416 ST10

H1714 ST19
Budowa produktu

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową
Płyta wiórowa Eurospan

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % materiały z odnawialnych źródeł energii
13 % materiały z kopalnych źródeł energii

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

23 % materiał recyklingowy
42 % produkty uboczne przemysłu tartacznego
35 % świeże zasoby

Więcej informacji na www.egger.com/eurodekor
68 % drewno pochodzenia regionalnego

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 61 %
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Melaminowane płyty MDF Eurodekor®
ZALETY
Eurodekor MDF (zgodnie z normą EN 14322) łączy
właściwości płyt MDF z różnorodnością dekorów
EGGER. Właściwości fizyczne tych płyt sprawiają,
że bardzo dobrze nadaje się do zastosowania
w projektowaniu mebli i aranżacji wnętrz. Płyty
MDF o średniej gęstości firmy EGGER wzbogacone
dekoracyjnym wykończeniem z żywicy melaminowej
są wykorzystywane jako materiał nośny.

Łatwość profilowania
Dobre właściwości fizyczne
Mała podatność na pęcznienie
Odporność na ścieranie i zarysowania
Odporność na działanie światła
Połączenia dekorów i struktur doskonale
imitujące naturalny materiał
 Dostępność z dekorami i strukturami pasującymi
do innych produktów EGGER
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)








 ięcej informacji na
W
www.egger.com/eurodekor-mdf

Budowa produktu

– 11,1 kg CO₂ / m2
Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową
Płyta MDF
Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

85 % materiały z odnawialnych źródeł energii
15 % materiały z kopalnych źródeł energii
44 %produkty uboczne przemysłu tartacznego
56 % świeże zasoby

60 % drewno pochodzenia regionalnego

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 80 %

H1714 ST19

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Płyty komórkowe Eurolight®
ZALETY
 Lekkie
 Odporne na zginanie
 Oszczędność zasobów dzięki niskiej zawartości
drewna
 Odporność na działanie światła
 Połączenia dekorów i struktur doskonale imitujące
naturalny materiał
 Dostępność z dekorami i strukturami pasującymi
do innych produktów EGGER
 Antybakteryjne właściwości powierzchni zgodne
z normą ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Eurolight to melaminowana płyta komórkowa o wyjątkowo
stabilnych wierzchnich warstwach wykonanych z płyty
wiórowej, otaczających lekki, lecz wytrzymały kartonowy
rdzeń o strukturze plastra miodu. Mimo małej masy
płyty te cechuje doskonała stabilność, co pozwala na
ich stosowanie w licznych konstrukcjach meblowych
i aranżacjach wnętrz. Płyty komórkowe Eurolight są
dostępne w kombinacji dekorów i struktur z Kolekcji
materiałów dekoracyjnych EGGER.
Więcej informacji na www.egger.com/eurolight-decor
Budowa produktu

Warstwa wierzchnia z papierem
dekoracyjnym impregnowanym
żywicą melaminową
Warstwa z płyty wiórowej
o grubości 8 mm
Kartonowy rdzeń o strukturze
plastra miodu
Warstwa z płyty wiórowej
o grubości 8 mm
Warstwa wierzchnia z papierem
dekoracyjnym impregnowanym
żywicą melaminową

– 7,86 kg CO₂ / m2

88 % materiały z odnawialnych źródeł energii
12 % materiały z kopalnych źródeł energii
43 % materiał recyklingowy
23 % produkty uboczne z przemysłu tartacznego
34 % Świeże surowce
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H3330 ST36

Melaminowane płyty Eurodekor ® Plus
ZALETY
Eurodekor Plus to wielowarstwowe, laminowane
płyty drewnopochodne. Mają wysokiej jakości
powierzchnię odpowiednią do mebli i aranżacji wnętrz
wymagających szczególnej wytrzymałości. Dzięki
temu idealnie nadają się do wykorzystania w meblach
biurowych, na wszystkich powierzchniach poziomych,
w meblach w przestrzeni publicznej i do wysokiej klasy
wyposażenia sklepów. W zależności od zastosowania
i nośności budowa może być różna. Wielowarstwowa
konstrukcja obejmuje dodatkową warstwę underlay
(tzw. papier barierowy). Brązowy papier barierowy
stosuje się do standardowych dekorów (Eurodekor Plus
ML), a biały do dekorów białych (Eurodekor Plus MW).

Wysoka odporność na uderzenia
Zwiększona odporność na zginanie
Odporność na działanie światła
Możliwość recyklingu
Połączenia dekorów i struktur doskonale
imitujące naturalny materiał
 Dostępność dekorów i struktur pasujących do
innych produktów EGGER
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)







Więcej informacji na www.egger.com/eurodekorplus

Budowa produktu

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

Biały papier barierowy

Brązowy papier barierowy

Materiał nośny odpowiednio
do przeznaczenia

Materiał nośny odpowiednio
do przeznaczenia

Biały papier barierowy

Brązowy papier barierowy

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

Papier dekoracyjny impregnowany
żywicą melaminową

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

H3330 ST36
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Laminaty
ZALETY
Wielowarstwowa budowa laminatu oraz wykorzystane
do produkcji materiały zapewniają wysoki poziom
użyteczności. Dzięki właściwościom ułatwiającym
postformowanie niemal wszystkie dekory można
poddawać temu procesowi. Laminaty z certyfikatem
MED można również stosować do wyposażenia wnętrz
łodzi i statków

 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Higieniczność i bezpieczeństwo żywności
 Imitacja drewna jest opłacalną alternatywą dla
litego drewna i fornirów
 Dostępne z dekorami i strukturami pasującymi do
innych produktów EGGER
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Więcej informacji na www.egger.com/laminaty

Budowa produktu
Overlay (do drukowanych
dekorów)

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

Dekoracyjny papier
impregnowany
Impregnowany papier
rdzeniowy
Papier pokładowy

2,03 kg CO₂ / m2

60 % materiałów z odnawialnych źródeł energii
40 % materiałów z kopalnych źródeł energii

U600 ST9
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Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

100 % świeże zasoby

Laminaty XL
ZALETY
Dekory w formacie XL pokazują swoją przewagę szerokości
w zastosowaniach wielkopowierzchniowych. Laminaty
XL o wymiarach 2790 × 2060 mm pozwalają ograniczyć
ilość odpadów z cięcia. W przypadku imitacji drewna
w laminacie o tej wielkości struktura powierzchni jest
zsynchronizowana ze wzorem dekoru. Tak tworzymy
nasze dekory Feelwood, których wygląd i struktura są
łudząco podobne do litego drewna lub forniru. Dekory
w formacie XL idealnie nadają się do bardzo szerokich
drzwi wewnętrznych, na przykład w szpitalach. Wszystkie
laminaty XL mają również certyfikat MED (zgodny
z dyrektywą w sprawie wyposażenia morskiego), dlatego są
odpowiednie także do wyposażenia wnętrz łodzi i statków.
Żaden z wariantów nie może być postformowany.
Więcej informacji na www.egger.com/laminaty-xl

 Wyjątkowo szeroki format pozwala ograniczyć
ilość odpadów wskutek cięcia
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Naturalny wygląd i wrażenia dotykowe we
wszystkich reprodukcjach drewna dzięki
powierzchniom synchronicznym
 Dostępny również w wybranych dekorach uni
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

H3408 ST38

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Laminaty z rdzeniem barwionym w masie
ZALETY
 Jednolity wygląd
 Perfekcyjne linie łączeń, w szczególności
w przypadku płyt z uciosami
 Można je stosować również jako element wystroju
w połączeniu z ukrytymi obrzeżami z litego drewna
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Laminaty z rdzeniem barwionym w masie składają
się z kilku warstw barwionego papieru w jednym
kolorze. W przypadku mebli z uciosami pozwala to
na zachowanie jednolitości krawędzi. W połączeniu
z obrzeżami w optyce drewna jednolita konstrukcja
laminatów z rdzeniem barwionym w masie zmniejsza
widoczność połączenia powierzchni z obrzeżem,
np. na krawędzi drzwi. Zgodnie z normą laminaty
barwione w masie nie mogą być postformowane.
Laminaty barwione w masie z certyfikatem MED można
wykorzystywać do wyposażenia wnętrz łodzi i statków.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/z-rdzeniem-barwionym-w-masie

U8991 ST9

U7081 ST9
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Laminaty PerfectSense® Topmatt/z rdzeniem barwionym w masie
ZALETY
Laminaty PerfectSense Topmatt tworzą specjalne
akcenty. Wyróżniają się supermatową, aksamitną i ciepłą
powierzchnią lakierowaną o właściwościach zapobiegających
pozostawianiu odcisków palców. Utwardzona wiązkami
elektronów powierzchnia jest odporna na zużycie, uderzenia
i zarysowania. Umożliwia to zastosowanie tych laminatów
na poziomych i pionowych powierzchniach o zwiększonej
częstotliwości użytkowania.
Laminaty PerfectSense Topmatt z rdzeniem barwionym
w masie łączą zalety supermatowej, przyjemnej w dotyku
powierzchni zapobiegającej pozostawianiu odcisków palców
z zaletami laminatu jednobarwnego. Połączenia i krawędzie
stykowe są niemal niewidoczne.

 Wyjątkowo matowa, aksamitnie ciepła
lakierowana powierzchnia
 Właściwości zapobiegające pozostawianiu
odcisków palców
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Higieniczność i bezpieczeństwo żywności
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 ięcej informacji na
W
www.egger.com/perfectsense-topmatt
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Budowa produktu
Warstwa lakieru na bazie
żywicy akrylowej utwardzana
wiązką elektronów

Warstwa lakieru na bazie
żywicy akrylowej utwardzana
wiązką elektronów

Impregnowany papier
dekoracyjny

Impregnowany papier
dekoracyjny

Impregnowany papier
rdzeniowy

Impregnowany papier
dekoracyjny

Podkład

Papier pokładowy

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F206 PT

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Laminaty w formacie drzwiowym
ZALETY
 Dostępne w kolekcji magazynowej w formie
pojedynczych arkuszy
 Spójność wzorów w pomieszczeniu –
od wewnętrznych drzwi aż po meble
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F627 PT
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Dzięki solidnej powierzchni laminaty doskonale nadają
się do dekoracyjnej stylistyki drzwi wewnętrznych.
Dostępnych jest 81 dekorów z Kolekcji materiałów
dekoracyjnych EGGER w najpopularniejszych formatach
drzwiowych 2150 × 950 mm oraz 2150 × 1020 mm
w formie pojedynczych arkuszy. Ponieważ laminat
drzwiowy można łączyć z takimi samymi dekorami
i strukturami jak inne produkty, np. płyty melaminowane
czy obrzeża, można je ze sobą perfekcyjnie zestawiać.
W efekcie powstaje doskonale spójne wnętrze – od
drzwi aż po meble.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/laminaty-drzwiowe

Płyty pokryte laminatem
ZALETY
Płyty pokryte laminatem to rodzina produktów
obejmująca płyty wiórowe surowe lub płyty MDF
pokryte obustronnie laminatem dekoracyjnym.
Dostępna jest szeroka gama wariantów
kolorystycznych i wymiarów laminatów.

Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
Higieniczność i bezpieczeństwo żywności
Odporność na plamy
Dostępność z dekorami i strukturami pasującymi
do innych produktów EGGER
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)





 ięcej informacji na
W
www.egger.com/plyty-pokryte-laminatem

Budowa produktu
84 % materiałów z odnawialnych źródeł energii
16 % materiałów z kopalnych źródeł energii

Laminat dekoracyjny
Płyta wiórowa lub MDF
Laminat dekoracyjny lub
alternatywny laminat
przeciwprężny

21 % materiał recyklingowy
32 % produkty uboczne z przemysłu tartacznego
47 % świeże zasoby

W1000 ST9

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Obrzeża
Poprzez połączenie płyty dekoracyjnej
z odpowiednimi obrzeżami, dobranymi według
koloru, struktury i połysku, można tworzyć
meble o spójnej stylistyce lub przeciwnie –
z wyraźnymi akcentami. Szeroki wybór obrzeży
z Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER
pozwala znaleźć takie rozwiązanie, które spełni
wszystkie wymagania każdego projektu –
zarówno pod względem koloru, jak i kontrastu.

Więcej informacji na

www.egger.com/obrzeza

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.

Szczegółowe informacje na temat właściwości wymienionych produktów
oraz odniesienia do norm można znaleźć w broszurach technicznych
w sekcji z materiałami do pobrania na stronie danego produktu.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Obrzeża ABS
ZALETY
 Kolor i struktura doskonale dopasowane do
dekoru płyty
 Możliwość pozyskania płyty i obrzeża z jednego
źródła, co oszczędza czas i pieniądze
 Duży wybór grubości i szerokości
 Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
 Obrzeża dostępne z magazynu z szybką dostawą
już od jednej rolki

Obrzeża ABS służą do harmonijnego wykańczania
dewnopochodnych powierzchni dekoracyjnych takich
jak płyta wiórowa, płyta MDF i płyta komórkowa.
Stanowią doskonałe dopełnienie wszystkich
naszych powierzchni dekoracyjnych. Obrzeża ABS są
dostępne w różnych szerokościach i grubościach oraz
dekorach i strukturach. Są doskonale dopasowane do
oferowanych przez nas kolorów i dekorów.
Więcej informacji na www.egger.com/obrzeza

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

H1345 ST32
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Obrzeża ABS z efektem rdzenia drewna
ZALETY
Obrzeże z efektem rdzenia drewna podkreśla naturalny
charakter dekoru zapewniając wysoce autentyczny i spójny
efekt doskonale imitujący cięte drewno. Odwzorowują
one wygląd kłody drewna przeciętej wzdłuż, z widocznymi
słojami rocznymi, które w połączeniu z dopasowaną długą
krawędzią tworzą spójny, naturalny wygląd.






Efekt ciętego pnia drewna, ukazującego słoje roczne
Dopasowane optycznie do danego dekoru płyty
Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
Dostępne od jednej rolki

Więcej informacji na www.egger.com/obrzeża

Q1346 RO

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Obrzeża akcentujące ABS i PMMA
ZALETY
 Łatwy i opłacalny sposób na stworzenie
ciekawego efektu
 Modne aranżacje przy minimalnym wysiłku
 Akcenty przykuwające wzrok
 Dostępne od jednej rolki
 Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością

Obrzeża akcentujące ABS i PMMA w Kolekcji
materiałów dekoracyjnych EGGER pokazują, jak
doskonałe efekty można osiągnąć przy niewielkim
wysiłku.
W projektowaniu mebli coraz większy nacisk kładzie
się na łączenie różnych materiałów. Wyraziste obrzeża
w połączeniu z kolorami uni, imitacją drewna lub
innego materiału umożliwiają tworzenie rozmaitych
kompozycji.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/obrzeza-wizualizacja

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F8911 PM
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Doppia:
Zamieni każdy mebel w ciekawy element wystroju wnętrza.
Wraz z powierzchniami PerfectSense Matt lub Gloss te obrzeża
akcentujące przypominają prawdziwe szkło.

Duo:
Składa się z dwóch pasków o identycznej szerokości,
dopasowanych do dwóch dekorów z kolekcji.
Jednolity wygląd można zapewnić przy użyciu obrzeża
dopasowanego kolorystycznie do dekoru płyty.
Trio:
Połączenie różnych kolorów i wzorów pozwala zestawić
kontrastujące ze sobą materiały – od reprodukcji drewna
po metale – co daje niezliczone możliwości projektowe.

Carbon:
Obrzeże to mocno podkreśla charakter materiału.
Łagodniejszy kontrast można stworzyć łącząc je
z aluminium, czernią lub czarnym drewnem.

Linea:
Ten wariant tworzy mocny akcent w połączeniu z wieloma kolorami
uni, imitacjami drewna i reprodukcjami innych materiałów.
Świetnie komponuje się z aluminium, czernią i czarnym drewnem.
Ma dobrze widoczną i wyczuwalną liniową strukturę.
Trójwarstwowe:
Daje efekt trójwarstwowej płyty z litego drewna. W połączeniu
z kolorami uni tworzy również naturalny akcent.

Multiplex:
Stosowanie multipleksów wraca do łask w projektowaniu wnętrz.
Obrzeża Multiplex można łączyć z naszą pełną paletą kolorów uni.

Stary metal:
To obrzeże tworzy mocne akcenty w połączeniu z białymi kolorami
uni i wnosi do wnętrza nieco nowoczesnego, „materiałowego”
kontrastu. Brązowe drewno lub szare kolory uni również świetnie
współgrają kolorystycznie z tym obrzeżem.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

33

Laminaty
kompaktowe

34

Dzięki naszym płytom kompaktowym
spełnisz oczekiwania swojego klienta pod
względem wytrzymałości, wodoodporności
i bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością.
Minimalna ilość odpadów z cięcia płyt
przekłada się na ekonomię oraz wydajność
kosztową realizowanych projektów. W celu
ujednolicenia projektu dekory i struktury
można łączyć z innymi produktami EGGER.

Więcej informacji na

www.egger.com/laminaty-kompaktowe

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.

Szczegółowe informacje na temat właściwości wymienionych produktów
oraz odniesienia do norm można znaleźć w broszurach technicznych
w sekcji z materiałami do pobrania na stronie danego produktu.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Laminaty kompaktowe
ZALETY
Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
Odporność na wilgoć
Higieniczność i łatwość w utrzymaniu
Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
Odporne na codzienne środki czyszczące
i chemikalia
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)






Laminaty kompaktowe wyróżniają się atrakcyjnym
wzornictwem i wyjątkowymi właściwościami. Za
sprawą niezwykłej wytrzymałości oraz odporności
na wilgoć ten produkt świetnie nadaje się do wnętrz
narażonych na intensywne użytkowanie, a także
do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach
w zakresie higieny i utrzymania czystości. Można
go zatem z powodzeniem stosować w kuchniach,
łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych,
szpitalach lub restauracjach.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.
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Budowa produktu
Overlay (do reprodukcji drewna i materiałów)

Papier dekoracyjny impregnowany żywicą melaminową

Papier rdzeniowy impregnowany żywicą fenolową
(lub impregnowane melaminą warstwy rdzeniowe barwione w masie)
Papier dekoracyjny impregnowany żywicą melaminową

Overlay (do reprodukcji drewna i materiałów)

60 % materiały z odnawialnych źródeł energii
40 % materiały z kopalnych źródeł energii

100 % świeże zasoby

H1710 ST10

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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PerfectSense
płyty lakierowane
®

38

Wysokiej jakości płyty lakierowane
PerfectSense o powierzchni błyszczącej lub
matowej oraz nowy laminat PerfectSense
Topmatt są wyjątkowe zarówno pod względem
wyglądu, jak i wrażeń dotykowych. Jako część
Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER,
za sprawą swojego ekskluzywnego wyglądu
doskonale komponują się z eleganckimi
meblami i wystrojami wnętrz.

Więcej informacji na

www.egger.com/perfectsense

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.

Szczegółowe informacje na temat właściwości wymienionych produktów
oraz odniesienia do norm można znaleźć w broszurach technicznych
w sekcji z materiałami do pobrania na stronie danego produktu.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Płyty lakierowane PerfectSense® Premium Matt
ZALETY
 Matowa powierzchnia i zapobieganie odciskom
palców doskonale wpisują się w obowiązujące trendy
 Właściwości anti-fingerprint zapobiegające
pozostawianiu odcisków palców na lakierowanych
płytach PerfectSense Premium Matt sprawiają, że
ślady nie pojawiają się nawet na często dotykanych
powierzchniach, np. na frontach bez uchwytów
 Odporność na zabrudzenia
 Odporność na wiele środków czyszczących
 Odporność na ciepło i wilgoć
 Możliwość zastosowania w poziomie (oprócz blatów
kuchennych)
 Odporność na mikro zarysowania, np. powstałe
podczas czyszczenia
 Wytrzymuje nawet najtwardsze zarysowania
 Produkt dostarczany z folią ochronną
 Zoptymalizowany rozmiar
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością

Powierzchnia PerfectSense Premium Matt wyróżnia
się na tle innych powierzchni do produkcji mebli
swoim wyglądem i wrażeniami dotykowymi. Specjalne
właściwości sprawiają, że na powierzchni nie
pozostają odciski palców, co znacząco zmniejsza
konieczność czyszczenia.
Zgodna z najnowszymi trendami, ciepła i aksamitna
w dotyku struktura tworzy przytulną atmosferę.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/perfectsense-matt

Budowa produktu

Folia ochronna
Wierzchnia warstwa lakieru UV
Wypełniacz
Primer
Impregnowany papier
dekoracyjny
Płyta MDF
Impregnowany papier
dekoracyjny

U999 PM
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Płyty lakierowane PerfectSense® Premium Gloss
ZALETY
Powierzchnia PerfectSense Premium Gloss
swój niezwykły charakter zawdzięcza specjalnej
błyszczącej powierzchni i efektowi głębi. Do tej
pory tylko bardzo drogie materiały, jak szkło, miały
takie właściwości. MDF jest stosowany jako płyta
nośna i pozytywnie wpływa na właściwości tej
wysokiej klasy powierzchni.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/perfectsense-gloss

Nowoczesny charakter
Lustrzane wykończenie i głębia
Odporność na typowe zabrudzenia
Odporność na wiele środków czyszczących
Odporność na ciepło i wilgoć
Odporność na mikrozarysowania, jak i nawet na
większe zadrapania
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością







– 10,2 kg CO₂ / m2

87 % materiały z odnawialnych źródeł energii
13 % materiały z kopalnych źródeł energii
74 % produkty uboczne przemysłu tartacznego
26 % świeże zasoby

60 % drewna pochodzenia regionalnego

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 80 %

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

U999 PG

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Idealna harmonia
Do wszystkich płyt lakierowanych PerfectSense
jest dostępne pasujące obrzeże ABS.
Można dobrać także dopasowany laminat,
aby zapewnić spójność wnętrza.
 Do połączenia z płytami lakierowanymi
PerfectSense Premium Gloss zalecany jest
laminat HG (moga różnić się stopniem
połysku).
 Laminat PerfectSense Topmatt idealnie
pasuje do płyt lakierowanych PerfectSense
Premium Matt.

Płyta lakierowana PerfectSense
Premium Gloss U999 PG

Płyta lakierowana PerfectSense
Premium Matt U999 PM

Obrzeże ABS PerfectSense Gloss
edging (ABS)
U999 PG

Obrzeże ABS PerfectSense Matt
U999 PM

Laminat PerfectSense HighGloss
U999 HG

Laminat PerfectSense Topmatt
U999 PT

Tworzenie akcentów
Użycie dwuodcieniowego obrzeża Doppia
(PMMA) nadaje meblom designerskich cech.
Wraz z powierzchniami PerfectSense Matt lub
Gloss te obrzeża akcentujące przypominają
prawdziwe szkło.

Obejrzyj nasze obrzeża
w aplikacji Kolekcji materiałów
dekoracyjnych EGGER.

U8801 PM
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Płyty lakierowane
PerfectSense® Feelwood
Asortyment stworzony
z myślą o zmysłach

Dzięki innowacyjnym płytom lakierowanym PerfectSense Feelwood wznosimy
wygląd i wrażenia dotykowe materiałów drewnopochodnych na nowy poziom –
a Ty inspirujesz swoich klientów. Innowacja łączy matowe, aksamitnie
ciepłe wykończenie lakierem z zsynchronizowaną teksturą i właściwościami
zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców na zrównoważonej płycie
drewnopochodnej.
Więcej informacji na www.egger.com/perfectsense-feelwood

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Blaty robocze

44

Nowe dekory, nowe powierzchnie, nowe
produkty, nowe grubości: rozszerzona
oferta blatów roboczych EGGER otwiera
wiele możliwości. Oprócz znanych blatów
postformowanych i wersji Feelwood
z obrzeżem dostępne są teraz dwie
nowe opcje, zgodne z trendem cienkich
powierzchni roboczych: wyjątkowo matowe
i trwałe blaty robocze PerfectSense Topmatt
z obrzeżem oraz odporne na wodę i ścieranie
blaty kompaktowe o różnym zabarwieniu
rdzenia.

Więcej informacji na

www.egger.com/blaty

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.

Szczegółowe informacje na
temat właściwości wymienionych
produktów oraz odniesienia do
norm można znaleźć w broszurach
technicznych w sekcji z materiałami
do pobrania na stronie danego
produktu.
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Postformowane blaty robocze
ZALETY
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Higieniczność i bezpieczeństwo w kontakcie
z żywnością
 Odporność na plamy i łatwość czyszczenia
 Odporność cieplna
 Dostępność dopasowanych paneli wnękowych
i listew przyblatowych
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Budowa produktu

Blaty robocze postformowane (model 300/3) to
niekwestionowany klasyk wśród blatów roboczych.
Ponadczasowy charakter nadaje mu ciągłość
powierzchni, która bez żadnych łączeń okala
zaokrąglenia i kończy się dopiero pod blatem
roboczym.Obrzeże wspierające z cienkiej płyty
wiórowej na przedniej krawędzi wzdłużnej zapewnia
dobrą odporność na uderzenia i gładką powierzchnię.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/blatyrobocze-postformowane
88 % materiały z odnawialnych źródeł energii
12 % materiały z kopalnych źródeł energii

Laminat dekoracyjny

Płyta wiórowa
Papier przeciwprężny
Obrzeże
podtrzymujące

F121 ST87
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25 % materiały pochodzące z recyklingu
41 % produkty uboczne z przemysłu tartacznego
34 % świeże surowce
68 % drewno pochodzenia regionalnego

Lakier ochronny UV
Uszczelnienie

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 61 %

Blaty robocze Feelwood z obrzeżami
ZALETY
Blaty robocze Feelwood z obrzeżami (model 100/1,5)
uzyskują swój naturalny wygląd dzięki strukturze
zsynchronizowanej ze wzorem dekoru. Przednia
krawędź blatu jest wykończona dopasowanym
obrzeżem ABS 1,5 mm. Na krótszych krawędziach
można zastosować dopasowane obrzeże z efektem
rdzenia, aby podkreślić naturalny charakter dekoru
i sprawić, że trudno będzie go odróżnić od litego
drewna. W ten sposób klienci zyskają wysokiej jakości
blat roboczy o naturalnym wyglądzie i strukturze.

 Autentyczne imitacje drewna
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Higieniczność i bezpieczeństwo w kontakcie
z żywnością
 Odporność na plamy
 Odporność cieplna
 Panele wnękowe i listwy przyblatowe dopasowane
do dekoru blatu roboczego
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 ięcej informacji na
W
www.egger.com/blatyrobocze-feelwood

88 % materiały z odnawialnych źródeł energii
12 % materiały z kopalnych źródeł energii

Budowa produktu
Laminat dekoracyjny

25 % materiały pochodzące z recyklingu
41 % produkty uboczne z przemysłu tartacznego
34 % świeże surowce

Płyta wiórowa

68 % drewno pochodzenia regionalnego

Papier przeciwprężny

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 61 %

Obrzeże ABS

H3176 ST37

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Blaty robocze PerfectSense® Topmatt z obrzeżami
ZALETY
 Wyjątkowo matowa, aksamitnie ciepła powierzchnia
 Łatwe czyszczenie dzięki właściwościom
zapobiegającym powstawaniu odcisków palców
 Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
 Higieniczność i bezpieczeństwo w kontakcie
z żywnością
 Odporność na plamy
 Odporność cieplna
 Nowoczesny, cienki materiał
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Blat roboczy, wykonany z płyty MDF o grubości 16 mm,
jest nowym i bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Jego
powierzchnia jest wykonana z wyjątkowo matowego,
aksamitnie ciepłego laminatu PerfectSense Topmatt
o właściwościach zapobiegających powstawaniu
odcisków palców. Przednia krawędź blatu wykończona
jest obrzeżem ABS o grubości 1,5 mm. Ten blat roboczy
współgra z aktualnymi trendami aranżacji wnętrz.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/blatyrobocze-topmatt

Budowa produktu
Laminat dekoracyjny
Płyta MDF
Laminat przeciwprężny

Obrzeże ABS

83 % materiały z odnawialnych źródeł energii
17 % materiały z kopalnych źródeł energii
61 % produkty uboczne przemysłu tartacznego
39 % świeże źródła

60 % drewno pochodzenia regionalnego

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia,
z czego certyfikowane 80 %

48
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Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F206 PT

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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U999 ST76
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Blaty robocze z laminatu kompaktowego
ZALETY
Ofertę blatów roboczych dopełnia laminat
kompaktowy 12 mm. Ma frezowane krawędzie
1 × 1 mm na górnej i dolnej części ze wszystkich
stron. Podkreśla to nowoczesność materiału,
podobnie jak rdzeń barwiony na kolor czarny,
biały, jasnoszary lub ciemnoszary. Ten
wodoodporny i wyjątkowo trwały blat będzie
służył Twoim klientom przez długi czas.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/laminaty-kompaktowe

Wilgocioodporność
Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
Higieniczność i bezpieczeństwo żywności
Odporność na plamy
Nowoczesny, cienki materiał
Bez konieczności stosowania obrzeża lub
obróbki krawędzi
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)








Budowa produktu
Overlay (do reprodukcji drewna i materiałów)
Papier dekoracyjny impregnowany żywicą melaminową
Papier rdzeniowy impregnowany żywicą fenolową
(lub impregnowane melaminą warstwy rdzeniowe barwione w masie)
Papier dekoracyjny impregnowany żywicą melaminową
Overlay (do reprodukcji drewna i materiałów)

60 % materiały z odnawialnych źródeł energii
40 % materiały z kopalnych źródeł energii

100 % świeże zasoby

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Panele wnękowe i akcesoria
ZALETY
 Trwała ochrona przed zabrudzeniami,
uderzeniami i zarysowaniami
 Dostępne z takimi samymi dekorami i strukturami
jak blaty robocze
 5 wzorów paneli wnękowy akcentujących
 Idealne zamiast płytek ceramicznych
 Łatwiejsza obróbka niż w przypadku np. szkła
 Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne
z ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Panele wnękowe dodają kuchni atrakcyjności
i nowoczesności. To idealna ochrona przed
zabrudzeniami – z dopasowanym lub
akcentującym dekorem – będzie z pewnością
przyciągać wzrok. Można zastosować panele
wnękowe w dekorze blatu lub z nim zupełnie
kontrastujące. W każdym z tych przypadków
panele wnękowe dodaja kuchni atrakcyjności.
Panele są dostępne ze wszystkimi dekorami
blatów roboczych oraz z 5 dekorami akcentującymi
z magazynu w formacie 4100 × 640 × 8 mm. Ich
podstawą jest płyta wiórowa pokryta laminatem po
obu stronach.
 ięcej informacji na
W
www.egger.com/blatyrobocze-panelewnekowe

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F206 PT
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Akcesoria
Laminaty
Do wszystkich blatów
roboczych dostępny jest
w magazynie laminat z takim
samym dekorem i strukturą
w formie pojedynczych
arkuszy. Do większości
blatów oferujemy też laminat
o grubości 0,60 mm i szerokości 1 310 mm, który przycinamy
do żądanej długości między 2000 a 5 610 mm.

Zestaw mocujący do zlewów
W skład zestawu mocującego
do zlewów wchodzą listwy
cokołowe wykonane z litego
drewna (dwa elementy, każdy
o wymiarze 1000 × 20 × 16 mm
i 500 × 20 × 16 mm), jak
również odpowiednie śruby do
blatów roboczych PerfectSense Topmatt. W przypadku blatów
z laminatu kompaktowego listwy cokołowe można przykleić.

Obrzeża ABS
Do blatów roboczych
z materiałem nośnym z płyty
wiórowej lub MDF oferujemy
z kolekcji magazynowej
obrzeża z takim samym
dekorem i strukturą. Blaty
z laminatu kompaktowego
nie wymagają obrzeży. Do blatów Feelwood z synchroniczną
strukturą powierzchni ST32 i ST37 dostępne są także obrzeża
ABS z efektem rdzenia. Numery dekorów do tych obrzeży
akcentujących zaczynają się od „Q”. Dotyczy kolekcji blatów
postformowanych.

Metalowy trawers do szafek
podblatowych
Metalowe trawersy to
sprawdzone rozwiązanie do
stabilizacji szafek i blatów. Za
ich pomocą można przykręcić
blaty robocze na korpusie
szafki. Metalowe trawersy
do szafek pod kuchenkę i zlew, o szerokości 600, 800, 900,
1000 i 1200 mm, są dostępne w magazynie.

Łączniki blatowe
Blaty robocze na bazie
płyty MDF 16 mm i laminatu
kompaktowego 12 mm
wymagają zastosowania
specjalnych systemów
montażowych. Łączniki są
dostosowane do grubości
blatu roboczego i dostępne
w kolekcji magazynowej
w zestawach po 2 sztuki.

Uszczelniacz do połączeń
narożnych
Uszczelnienie świetnie chroni
połączenia narożne przed
wnikaniem wilgoci. Jest
dostępny w kolorze szarym,
białym, czarnym i brązowym.
Łącznik do blatów roboczych
o grubości 16 mm

Łącznik do blatów roboczych
o grubości 12 mm

Listwy przyblatowe
Do wszystkich blatów
postformowanych i typu
Feelwood z obrzeżem
oferujemy listwy przyblatowe
w formacie 4100 × 25 × 25 mm,
zapakowane oddzielnie
w folię. W programie
magazynowym są też dostępne dopasowane wewnętrzne
i zewnętrzne narożniki oraz zaślepki.

 ięcej informacji na
W
www.egger.com/blatyrobocze-akcesoria

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Flammex
54

Produkty trudnozapalne
ZALETY
W szkołach, szpitalach, hotelach, sklepach
i innych obiektach użyteczności publicznej
obowiązują wysokie wymogi w zakresie ochrony
przeciwogniowej. Nasze produkty trudnozapalne
są sklasyfikowane zgodnie z europejską normą
EN 13501-1 i spełniają rygorystyczne wymogi
Euroclass B.
Linia produktów Flammex wyróżnia się wysoką
funkcjonalnością i daje ogromną swobodę
projektową. Płyta wiórowa Eurodekor Flammex,
płyta Eurodekor MDF Flammex i laminat Flammex
są dostępne z ponad 200 różnymi dekorami.
Asortyment laminatów kompaktowych Flammex
z czarnym rdzeniem obejmuje z kolei przeszło
180 wzorów.

 Realizacja projektów o podwyższonych wymaganiach
w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 Ogranicza tworzenie się dymu i materiału kapania
w razie pożaru
 Zrównoważony asortyment produktów do
różnorodnych zastosowań
 Połączenie dekorów i materiałów z produktami
trudnopalnymi dla spójnej całości.

 ięcej informacji na
W
www.egger.com/flammex

Użyj filtra w aplikacji, aby wyświetlić
dekory do produktów trudnozapalnych.

H3453 ST22

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Struktury i
powierzchnie

56

W czasach postępującej digitalizacji wrażenia
dotykowe zyskały ogromne znaczenie. Dlatego
przywiązujemy szczególną wagę do struktur
i powierzchni naszych produktów. Harmonijna
struktura, doskonale dopasowana do wzoru
dekoru, dopełnia ich efektownego wyglądu. Ich
ekspresja, charakter i głębia sprawiają, że są
one niemal nie do odróżnienia od naturalnych
materiałów. Możesz więc tworzyć doskonałe
projekty, które w pełni zadowolą Twoich
klientów.

Należy pamiętać, że struktury ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin
Excellent, ST20 Metal Brushed i ST87 Mineral Ceramic nie są już
dostępne jako Eurodekor w konstrukcji wielowarstwowej.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Reprodukcje drewna
Tylko odpowiednia struktura sprawi, że dekor drewnopodobny będzie się wyróżniać. Nasze struktury drewnopodobne są
dostępne w wersji matowo-błyszczącej, z lekko szczotkowanymi porami, delikatnymi wgłębieniami lub z efektem maksymalnej
naturalności.

ST10

Deepskin Rough

Ta autentyczna i naturalna struktura świetnie nadaje się do
reprodukcji litego drewna i materiałów. Nadaje każdemu
projektowi indywidualny charakter.

ST19

Deepskin Excellent

Łączy w sobie bogaty rysunek z liniowym wzorem. Matowabłyszcząca struktura nadaje dekorowi intrygujący, a zarazem
naturalny wygląd. Na stonowanych imitacjach drewna
przypominających deski nadaje wrażenie synchronizacji.
Przywodzi na myśl drewno lakierowane w kolorach uni.

58

ST12

Omnipore Matt

Porowata struktura nieregularnie pokryta porami o różnej
głębokości, które nadają jej naturalny wygląd. Lekka
podstruktura sprawia, że powierzchnia ta jest aksamitna
i miła w dotyku.

ST22

Deepskin Linear

Głęboko szczotkowane wykończenie nadaje żywym dekorom
o liniowym wzorze więcej naturalności i blasku, a dzięki
połączeniu matu z połyskiem przyjemne wrażenie dotykowe.

Feelwood
Dekory jeszcze nigdy nie wygladały tak realistycznie. Nazwa Feelwood nawiązuje do wizualnych i dotykowych wrażeń, jakie
zapewnia ten produkt. Powierzchnie Feelwood łączą w sobie dwie doskonałe cechy. Dzięki harmonijnemu połączeniu struktury
i dekoru wyróżniają się wyjątkowym wyglądem i wrażeniami dotykowymi zbliżonymi do forniru lub litego drewna.
Jednocześnie zapewniają korzyści płynące ze stosowania powierzchni melaminowanych.

ST28

Feelwood Nature

Ta struktura jest zsynchronizowana z cylindrem drukowym
dekoru Dąb Gladstone i podkreśla jego piaskowany charakter.

ST33

Feelwood Crafted

Struktura Feelwood Crafted łączy w sobie elementy matowe
i lekko błyszczące. Mat i delikatnie szczotkowane pory nadają
tej pieknej powierzchni błyszczący, perłowy, bardzo naturalny
efekt.

ST37

Feelwood Rift

Ta struktura posiada autentyczne wykończenie przypominające
lite drewno, podkreślone przez jej synchroniczną powierzchnię
na dekorze z serii Dąb Halifax uwydatniając wyczuwalne
pęknięcia i sęki.

ST32

Feelwood Vintage

Ta struktura jest zsynchronizowana ze wzorem dekoru Dąb
Sherman. Zastosowany efekt podniszczonego drewna jest
obecnie szczególnie pożądany. Widoczne uszkodzenia zyskują na
wyrazistości za sprawą zsynchronizowanej, porowatej struktury.

ST36

Feelwood Brushed

Powierzchnia ta eksponuje głęboko szczotkowaną,
lecz niezwykle naturalną matową strukturę, która nadaje
wyjątkową autentyczność wielu gatunkom drewna.

ST38

Feelwood Pinegrain

Ta struktura daje efekt szczotkowanego miękkiego drewna
z wysokiej klasy perłowym połyskiem uzyskanym dzięki
zestawieniu elementów matowych z błyszczącymi. Kolory uni
w połączeniu z tą powierzchnią wyglądają jak lite drewno
pokryte farbą lub lakierem.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Struktury kamienia i metalu
Imitacje kamienia i metalu zyskują coraz większe znaczenie w projektowaniu wnętrz. Ich realistyczna struktura dodaje dekorom
autentycznego wyglądu i charakteru.

ST16

Mineral Plaster

Ma strukturę tynku i łączy w sobie zarówno głębokie i surowe,
jak też gładkie i lśniące elementy. Tworzy industrialny efekt na
imitacjach betonu, metalu i kamienia.

ST75

Mineral Satin

Jest to struktura opracowana specjalnie z myślą o blatach
roboczych. Sprawia, że reprodukcje materiałów i kolory uni
stają się matowe i aksamitne w dotyku. Świetnie harmonizuje
z dekorami marmurowymi.

ST87

Mineral Ceramic

Ta struktura z wyraźnym efektem matowo-błyszczącym pod
względem powierzchni i wrażenia dotykowego imituje płytkę
ceramiczną.
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ST20

Metal Brushed

Tę strukturę stworzono w celu podkreślenia efektu imitacji
materiałów. Perłowym i metalicznym dekorom nadaje ona wygląd
i wrażenia dotykowe dokładnie wypolerowanego metalu.

ST76

Mineral Rough Matt

Ta struktura naśladuje nakrapianą i delikatnie szczotkowaną
powierzchnię naturalnego kamienia. Można ją stosować na
różnych imitacjach kamienia, także łupku i marmurze.

ST89

Mineral Rock

Ta struktura ma charakter granitu dzięki nierównej powierzchni,
blaskowi i współgrającym elementom matowym i błyszczącym.

Powierzchnie matowe i o wysokim połysku
Dekory zyskują wyrazisty efekt dzięki połączeniu ich z odpowiednią strukturą.

HG

HighGloss

Gładka powierzchnia o wysokim połysku doskonale pasująca
do kolorów uni i wysokiej jakości dekorów drewnopodobnych.

PM

PT

Lekko perłowa struktura o średnim
połysku. Solidna powierzchnia,
bardzo odporna i dobrze współgrająca
z kolorami perłowymi oraz uni.

Premium Gloss

PerfectSense Premium Gloss charakteryzuje się nadzwyczajną
gładkością i wykończeniem o głębokim połysku.

Premium Matt

PerfectSense Topmatt

Niezwykle ciepła i aksamitna powierzchnia połączona
z wysoką wytrzymałością i właściwościami anti-fingerprint
zapobiegającymi odciskom palców — to zalety struktur
PerfectSense Matt i PerfectSense Topmatt.

ST2 Smoothtouch Pearl

PG

ST9

SM

SemiMatt

Nieskazitelna gładkość podobna do malowanego wykończenia
bez wyraźnej struktury. Najlepszy efekt można osiągnąć
w połączeniu z kolorami uni.

Smoothtouch Matt

Nadająca kolorom uni i dekorom
drewnopodobnym bardzo naturalny
wygląd i idealnie wpisuje się w trend
powierzchni matowych.

ST15

Smoothtouch Velvet

Gładkie, płaskie i łatwe w pielęgnacji
wykończenie o niskim połysku.
Podkreśla jakość eleganckich
reprodukcji drewna i tkanin.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Świat
trendów
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Dzisiejsze trendy w architekturze wnętrz często
nie mają wytyczonych jasnych reguł.
Od lat projektanci stosują zasadę dowolnych
połączeń. To w efekcie prowadzi do
powstawania coraz liczniejszych motywów.
Wykorzystaliśmy te trendy jako podstawę do
opracowania naszych nowych dekorów.
Na kolejnych stronach prezentujemy
propozycje różnorodnych aktualnych trendów
w projektowaniu wnętrz.

Przy użyciu aplikacji zeskanuj kody dekorów na
kolejnych stronach, aby uzyskać więcej informacji
na temat dostępności produktu i dekoru.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Klasyczne wzornictwo ze współczesnymi akcentami
Trend Modern Classics obejmuje nasze
najpopularniejsze dekory drewnopodobne.
Dobrze znane klasyki, takie jak klon, wiśnia
czy dąb, wciąż urzekają swoim naturalnym,
a jednocześnie nowoczesnym i ponadczasowym
wyglądem. Dlatego są chętnie stosowane
w projektach długoterminowych.
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Kolorystyka dekorów drewnopodobnych została
poszerzona, tak aby umożliwić zestawianie ich
z nowoczesnymi materiałami i kolorami uni.
Połączenie kolorów uni z imitacją drewna w ramach
tego trendu pozwala uzyskać efekt nowoczesnej
klasyki.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

H3860 ST9

U325 ST9

H3157 ST12

U633 ST9

H1212 ST33

U399 ST9

H3171 ST12

W1000 ST19

H1636 ST12

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Tam gdzie przyszłość spotyka teraźniejszość
Przyszłość staje się rzeczywistością. W rozwoju
technologii, a szczególnie digitalizacji, poczyniono
ogromne postępy.
W efekcie coraz bardziej odczuwalna jest tęsknota
za dawną estetyką, ponadczasową klasyką
i ciepłem obecnym szczególnie we wnętrzach z lat
50. i 60. Te oczekiwania spełnia nowa Kolekcja
materiałów dekoracyjnych EGGER, która łączy
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ze sobą klasyczne materiały – marmur, tkaniny
i drewno orzechowe.
Nowoczesne imitacje i naturalne tekstylia, np.
nowa powierzchnia ST19 Deepskin Excellent.
Na nowo odkrywamy klasykę i łączymy ją z czernią
lub metalem wpisując się w nasz nowy trend
Future Retro.

Zeskanuj kod dekoru
przy użyciu aplikacji.

H3349 ST19

F204 ST9

H1714 ST19

F416 ST10

H3158 ST19

H3710 ST12

H1253 ST19

F205 ST9

H3192 ST19

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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W poszukiwaniu autentyczności
Autentycznie wyglądające imitacje różnych
gatunków drewna i urok produktów wykonanych
ręcznie to stałe elementy wystroju nowoczesnych
wnętrz. Powierzchnie Feelwood z synchronicznymi
porami idealnie wpisują się w tę stylistykę.
Widoczne są na nich pęknięcia, a sęki zostały
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uwydatnione. Nowa struktura synchroniczna
ST32 Feelwood Vintage dodatkowo podkreśla
obraz drewna za sprawą połączenia efektów
wysokiego połysku i matu. Oczywiście całości
trendu PureNature dzięki dopełnieniu zielona
tonacją wzmacnia więzi z naturą.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

H1318 ST10

H3330 ST36

H1344 ST32

U660 ST9

H1180 ST37

U600 ST9

H2033 ST10

H3408 ST38

H3154 ST36

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Spotkanie perfekcji i emocji
Perfekcję można dziś łatwo osiągnąć przy
użyciu najnowszej technologii, lecz nie zawsze
sprawdza sie to we wzornictwie. Nieregularności
i niedoskonałości, takie jak pęknięcia, odłamki,
elementy wykonane ręcznie czy podniszczenia,
są stosowane celowo dla uzyskania efektu
naturalności i emocjonalności.
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Haptyka staje się coraz ważniejsza w dobie
wielu produktów cyfrowych. Styl industrialny
w połączeniu z bardzo spokojnymi wzorami
o prostych liniach to cechy naszego trendu
Perfect Imperfection.

Zeskanuj kod dekoru
przy użyciu aplikacji.

H1336 ST37

F434 ST20

H1331 ST10

H1345 ST32

H3176 ST37

F313 ST10

H1330 ST10

F411 ST20

H1400 ST36

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Urok miejskiego stylu
Urbanizacja to popularny trend, który ma swoje
odzwierciedlenie także w architekturze wnętrz.
Niewielkie miejskie przestrzenie mieszkalne muszą
być wykorzystane praktycznie, lecz zaprojektowane
w sposób minimalistyczny. Na znaczeniu zyskuje
tutaj styl skandynawski z wykorzystaniem jasnych
materiałów.
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Chłodne połączenia, np. betonu i metalu,
oraz jasna, naturalna tonacja szarości tworzą
nawiązanie do urbanistycznego stylu życia,
odzwierciedlonego w trendzie Light Urban.

Zeskanuj kod dekoru
przy użyciu aplikacji.

H1701 ST33

U705 ST9

F823 ST10

F637 ST16

H1312 ST10

H3146 ST19

H1710 ST10

F642 ST16

H1313 ST10

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Szeroka paleta czerni
Zgodnie z hasłem „Powrót czerni” kolor ten
znów znalazł swoje miejsce w architekturze
wnętrz w postaci akcesoriów, takich jak uchwyty
i metalowe ramy. Coraz częściej pojawia się także
na powierzchniach i tworzy elegancki kontrast
w bardzo nowoczesnych projektach.
Jednak ile czerni można zastosować w jednym
pomieszczeniu? Istotną rolę odgrywają tu różne
odcienie i warianty czerni. Ten najciemniejszy
z kolorów uni może być bardzo różnorodny,
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ponieważ całkowicie inaczej wygląda na
powierzchni o wysokim połysku i na powierzchni
perfekcyjnie matowej. Nowa Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER obejmuje także różne opcje
czerni w odcieniach podstawowych, np. Czerń
aksamitną i Czarny Shadow. Kolejną szeroką
gamę możliwości zastosowania tego trendu – od
eleganckich do naturalnych – tworzą drewniane
powierzchnie łączone z barwą czarną lub drewno
w czarnej interpretacji.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

U999 PM

U999 PG

U999 ST19

H3190 ST19

H1702 ST33

F242 ST10

H3178 ST37

H1346 ST32

U998 ST38

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Kolorystyczna harmonia
Projekty monochromatyczne łączą w sobie
minimalizm i harmonię i świetnie pasują
do nowoczesnego stylu życia. W miejscach
wypoczynku z reguły dąży się do uzyskania
harmonii, lecz nie należy przy tym zapominać
o akcentach emocjonalnych i ożywiających
przestrzeń. Ujawniają się one w różnej
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intensywności w ramach jednej gamy
kolorystycznej. W taką optykę wpisują się także
barwy niemal czarny i niemal biały. Oprócz
modnych kolorów uni z kategorii cielistych,
szarobrązowych i szaroniebieskich, także imitacje
drewna i metalu odgrywają ważną rolę w trendzie
Coloured Monochrome.

Zeskanuj kod dekoru
przy użyciu aplikacji.

U232 ST9

U740 ST9

U780 ST9

H1251 ST19

U201 ST19

H1252 ST19

U830 ST9

F417 ST10

U968 ST9

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Techniczny chłód
Produkty hybrydowe odpowiadają na potrzebę
prostych rozwiązań w ramach modnej
w dzisiejszych czasach synchronizacji. Dlatego
nasz trend Metal Fusion obejmuje dekory łączące
w sobie charakter metalu i kamienia. Podobnie
czysto metaliczny styl jest coraz częściej
wykorzystywany w projektach wnętrz.
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To symbol innowacyjności i przyszłościowego
podejścia do wzornictwa, który wprowadza do
wnętrza odrobinę technicznego chłodu.
Oprócz tego nowa powierzchnia ST20 Metal
Brushed dodaje imitacjom metalu autentyczności
pod względem wyglądu i struktury.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F500 ST20

F463 ST20

F628 ST16

F121 ST87

F461 ST10

F462 ST20

F784 ST20

F302 ST87

F629 ST16

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Kuszący mat
Powierzchnie matowe tworzą bardzo subtelną
atmosferę. W ten sposób dodają kolorom uni
swoistej naturalności. Za sprawą lakierowanego
wykończenia PerfectSense Matt zarówno kolory
uni, jak i dekory imitujące różne materiały
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zyskują atrakcyjność i wrażenie wysokiej jakości.
Ponadto taka powierzchnia jest niezwykle odporna
na ścieranie. Wszystko to można znaleźć w naszym
trendzie Matt Emotions.

Zeskanuj kod dekoru przy użyciu aplikacji.

F812 PM

U708 PM

U732 PM

U702 PM

F120 PM

U727 PM

U599 PM

F627 PM

F206 PM

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Odkryj różnorodność

Kolekcja materiałów

dekoracyjnych EGGER
dekorów i struktur w aplikacji
1.	Uruchom aplikację Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER na swoim smartfonie.
2.	Skorzystaj z funkcji skanowania, aby uchwycić
wybrany kod dekoru i struktury.
3.	Uzyskasz dostęp do wybranej struktury
i dostępnych dekorów.
4.	Zostanie wyświetlony widok całej płyty oraz
jej model 3D.

Reprodukcje drewna, Kolory uni

W1000 ST19 Biały
premium

U201 ST19
Szary krzemowy

U961 ST19
Szary grafitowy

W1000 ST38 Biały
premium

U998 ST38
Czarny Shadow

U999 ST19
Czarny

U999 ST12
Czarny
82

Program magazynowy

Odcienie bieli

W1300 ST9
Biały polarny

W1100 ST9
Biały alpejski

W1000 ST9
Biały premium

W1200 ST9
Biały porcelanowy

W980 ST2*
Biały platynowy

W908 ST2*
Biały bazowy

W911 ST2*
Biały kremowy

U705 ST9
Szary Angora

U775 ST9
Szary biały

U702 ST9
Kaszmir

U727 ST9
Szary kamienny

U748 ST9
Brąz Trufla

U201 ST9
Szary krzemowy

U740 ST9
Taupe ciemny

U741 ST9
Szary lawa

U750 ST9
Szary jasny

U717 ST9
Szary Dakar

U767 ST9
Szary kubanit

Ciepłe szarości

* Dekor jest dostępny także z innymi strukturami.

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Odcienie beżu i brązu

U216 ST9
Beż Came

U222 ST9
Beż kremowy

U113 ST9
Bawełna

U104 ST9
Alabaster

U156 ST9
Beż piaskowy

U200 ST9
Beż

U961 ST2
Szary grafitowy

U899 ST9
Czerń aksamitna

U999 ST2*
Czarny

Chłodne szarości

U707 ST9
Szary jedwabisty

U708 ST9
Szary jasny

U763 ST9
Szary perłowy

U788 ST9
Szary arktyczny

U732 ST9
Szary przykurzony

U780 ST9
Szary Monument

U960 ST9
Onyx szary

U963 ST9
Szary diamentowy

U968 ST9
Szary Karbon
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Program magazynowy

PerfectSense® Premium Matt

W1100 PM*
Biały alpejski

W1000 PM*
Biały premium

U599 PM*
Niebieski indigo

U702 PM*
Kaszmir

U727 PM*
Szary kamienny

U961 PM*
Szary grafitowy

F812 PM*
Marmur Levanto biały

F120 PM*
Metal Rock jasnoszary

U708 PM*
Szary jasny

U732 PM*
Szary przykurzony

U999 PM*
Czarny

F206 PM*
Grigia Pietra czarna

F627 PM*
Stal ciemna

PerfectSense® Premium Gloss

W1100 PG*
Biały alpejski

W1000 PG*
Biały premium

U323 PG*
Czerwień chili

U702 PG*
Kaszmir

U727 PG*
Szary kamienny

U961 PG*
Szary grafitowy

F812 PG*
Marmur Levanto biały

U708 PG*
Szary jasny

U732 PG*
Szary przykurzony

U999 PG*
Czarny

F206 PG*
Grigia Pietra czarna

* Dekor jest dostępny także z innymi strukturami.

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Rdzeń barwiony w masie (laminaty o rdzeniach barwionych w masie)

W1101 ST9
Biały alpejski solid

W1001 ST9
Biały premium solid

W1001 HG
Biały premium solid

U7081 ST9
Szary jasny solid

U8991 ST9
Czerń aksamitna solid

U9631 ST9 Szary
diamentowy solid

U7021 ST9
Kaszmir solid

Naturalne zielenie

U626 ST9
Zieleń kiwi

U636 ST9
Zieleń Fjord

U660 ST9
Zieleń amazońska

U650 ST9
Zieleń paproci

U608 ST9
Zielony Pistacja

U630 ST9
Zieleń limetki

U606 ST9
Zieleń leśna

U655 ST9
Zieleń szmaragdowa

U600 ST9
Zieleń majowa
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Program magazynowy

Energetyzujące żółcie

U107 ST9
Żółty aksamitny

U146 ST9
Żółty kukurydziany

U340 ST9
Sorbetowy pomarańcz

U140 ST9
Żółty szafranowy

U108 ST9
Żółty Wanilia

U114 ST9
Żółty jaskrawy

U163 ST9
Żółty curry

U617 ST9
Zieleń Wasabi

U131 ST9
Żółty cytrusowy

Pustynne pomarańcze

U332 ST9
Pomarańcza

U350 ST9
Pomarańczowy siena

U818 ST9
Ciemnobrązowy

U989 ST9
Czerń brązowa

U232 ST9
Morela

U830 ST9
Karmel

U328 ST9
Czerwony Lipstick

U390 ST9
Czerwony indyjski

U807 ST9
Nugat

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Bezkresne niebieskie

U646 ST9
Zieleń Niagara

U507 ST9
Niebieski przydymiony

U525 ST9
Niebieski fajansowy

U500 ST9
Niebieski lodowcowy

U533 ST9
Niebieski polarny

U515 ST9
Niebieski francuski

U633 ST9
Zieleń turkusowa

U540 ST9
Niebieski denim

U522 ST9
Niebieski Horyzont

Dynamiczne czerwienie

U321 ST9
Czerwień chińska

U323 ST9
Czerwień chili

U337 ST9
Różowy Fuksja

U311 ST9
Burgund

U313 ST9
Biały róż

U363 ST9
Różowy Flamingo

U325 ST9
Antyczna Róża

U330 ST9
Oberżyna

U399 ST9
Czerwień granatu
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Program magazynowy

Magiczne fiolety

U599 ST9
Niebieski indigo

U414 ST9
Ciemny fiolet

U404 ST9
Fiolet krokusowy

U420 ST9
Lila

U400 ST9
Fiolet delikatny

U430 ST9
Fiolet

U560 ST9
Niebieski głębinowy

U504 ST9
Niebieski tyrolski

U570 ST9
Niebieski nocny

Marmur i tkaniny

F204 ST9
Marmur Carrara biały

F812 ST9*
Marmur Levanto biały

F417 ST10
Płótno szare

F205 ST9 Grigia Pietra
antracytowa

F424 ST10
Len brązowy

F416 ST10
Płótno beżowe

F206 ST9*
Grigia Pietra czarna

F433 ST10
Len antracytowy

F461 ST10 Metal Fabric
antracytowy

* Dekor jest dostępny także z innymi strukturami.

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Betony i kamienie

F637 ST16
Chromix biały

F186 ST9 Beton
Chicago jasnoszary

F274 ST9
Beton jasny

F638 ST16
Chromix srebrny

F187 ST9 Beton
Chicago ciemnoszary

F823 ST10
Beton Cefalu jasny

F642 ST16
Chromix brązowy

F121 ST87
Metal Rock antracytowy

F242 ST10
Łupek Jura antracytowy

F509 ST2
Aluminium

F501 ST2 Aluminium
szczotkowane

F784 ST20
Szczotkowany mosiądz

F500 ST20
Inox metaliczny

F463 ST20 Metallic
szary platynowy

F462 ST20 Metallic
Indigo niebieski

Metale

F434 ST20
Kubanit szczotkowany
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Program magazynowy

Drzewa iglaste naturalne

H1298 ST22
Jesion Lyon piaskowy

H3451 ST22
Fleetwood szampański

H1250 ST36
Jesion Navarra

H3470 ST22
Sosna naturalna

H3404 ST38 Modrzew
górski brązowy

H3408 ST38 Modrzew
górski Thermo brązowy

H1710 ST10 Kasztan
Kentucky piaskowy

H1487 ST22
Sosna Bramberg

H1400 ST36
Attic Wood

Drzewa iglaste jasne i ciemne

H1424 ST22
Fineline krem

H3450 ST22
Fleetwood biały

H3453 ST22
Fleetwood szara lawa

H1401 ST22
Sosna Cascina

H1486 ST36
Sosna Pasadena

H3430 ST22
Sosna Aland biała

H3406 ST38 Modrzew
górski antracytowy

H3403 ST38
Modrzew górski biały

H3433 ST22
Sosna Aland polarna

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Drewno egzotyczne

H1122 ST22
Whitewood

H3012 ST22
Coco Bolo naturalne

H3090 ST22
Shorewood

H1123 ST22
Graphitewood

H3058 ST22
Wenge Mali

H1115 ST12
Bamenda szarobeżowa

Klony, brzozy i dęby

H3860 ST9
Klon Hard szampański

H3349 ST19
Dąb Kaisersberg

H1277 ST9
Akacja Lakeland jasna

H1733 ST9
Brzoza Mainau

H3157 ST12
Dąb Vicenza

H3158 ST19
Dąb Vicenza szary

H3840 ST9
Klon Mandal naturalny

H1334 ST9
Dąb Sorano jasny

H1137 ST12 Dąb
Sorano czarnobrązowy
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Buki i wiązy

H1582 ST15
Buk Ellmau

H1511 ST15
Buk Bavaria

H1701 ST33
Wiąz Tossini biały

H1251 ST19 Robinia
Branson naturalna

H1212 ST33
Wiąz Tossini brązowy

H1210 ST33 Wiąz
Tossini szarobeżowy

H1252 ST19 Robinia
Branson szarobeżowa

H1253 ST19 Robinia
Branson truflowa

H1702 ST33 Wiąz
Tossini ciemnobrązowy

Orzechy, wiśnie i fineline

H1615 ST9
Wiśnia Verona

H1636 ST12
Wiśnia Locarno

H3734 ST9 Orzech
Dijon naturalny

H3700 ST10 Orzech
Pacific naturalny

H1714 ST19
Orzech Lincoln

H3710 ST12 Orzech
Carini naturalny

H3702 ST10 Orzech
Pacific tabak

H3190 ST19 Fineline
Metallic antracytowy

H3192 ST19 Fineline
Metallic brązowy

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Dęby klasyczne

H3131 ST12
Dąb Davos naturalny

H3171 ST12
Dąb Kendal olejowany

H3395 ST12 Dąb
Corbridge naturalny

H3170 ST12
Dąb Kendal naturalny

H3368 ST9
Dąb Lancaster naturalny

H3398 ST12
Dąb Kendal koniakowy

H3156 ST12
Dąb Corbridge szary

H3133 ST12
Dąb Davos truflowy

H1199 ST12 Dąb
Thermo czarnobrązowy

H3330 ST36
Dąb Anthor naturalny

H3730 ST10
Hikora naturalna

H3309 ST28 Dąb
Gladstone piaskowy

H1318 ST10
Dąb dziki naturalny

H1113 ST10
Dąb Kansas brązowy

H3326 ST28 Dąb
Gladstone szarobeżowy

H3303 ST10 Dąb
Hamilton naturalny

H3154 ST36
Dąb Charleston
ciemnobrązowy

H3325 ST28
Dąb Gladstone tabak

Dęby naturalne
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Dęby spękane

H1176 ST37 Dąb
Halifax biały

H1336 ST37 Dąb Halifax
piaskowoszary glazurowany

H3331 ST10 Dąb
Nebraska naturalny

H1180 ST37
Dąb Halifax naturalny

H3178 ST37 Dąb
Halifax czarny

H3332 ST10
Dąb Nebraska szary

H1181 ST37
Dąb Halifax tabak

H3176 ST37
Dąb Halifax cynowany

H2033 ST10
Dąb Hunton ciemny

Dęby nowoczesne

H3335 ST28 Dąb
Gladstone biały

H3146 ST19 Dąb
Lorenzo szarobeżowy

H1399 ST10 Dąb
Denver truflowy

H1312 ST10 Dąb
Whiteriver beżowopiaskowy

H1313 ST10 Dąb
Whiteriver szarobrązowy

H3342 ST28
Dąb Gladstone sepia

H1377 ST36 Dąb
Orleans piaskowy

H1379 ST36
Dąb Orleans brązowy

H1387 ST10
Dąb Denver grafitowy

Program magazynowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Dęby vintage

H1145 ST10
Dąb Bardolino naturalny

H1146 ST10
Dąb Bardolino szary

H1345 ST32
Dąb Sherman szary

H1150 ST10
Dąb Arizona szary

H1151 ST10
Dąb Arizona brązowy

H1344 ST32 Dąb
Sherman koniakowy brązowy

H1331 ST10
Dąb Santa Fe szary

H1330 ST10
Dąb Santa Fe Vintage

H1346 ST32 Dąb
Sherman antracytowy

Mieszanki metali

F313 ST10
Stal cięta szara tytanowa

F628 ST16 Łupek
metaliczny srebrnoszary

F302 ST87
Ferro brązowy

F629 ST16 Łupek
metaliczny czarnozłoty

F411 ST20
Patyna złota

Program magazynowy
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Dekory blatowe
Blaty robocze PerfectSense® Topmatt z obrzeżami

W1100 PT
Biały alpejski

U999 PT
Czarny

F206 PT
Grigia Pietra czarna

F627 PT
Stal ciemna

F812 PT
Marmur Levanto biały

Blaty robocze z laminatu kompaktowego

W1101 ST76
(z białym rdzeniem)
Biały alpejski solid

U7081 ST76 (z jasnoszarym rdzeniem)
Szary jasny solid

U999 ST76
Czarny

F186 ST9 (z ciemnoszarym rdzeniem)
Beton Chicago jasnoszary

F206 ST9
(z czarnym rdzeniem)
Grigia Pietra czarna

F222 ST76
(z czarnym rdzeniem)
Tessina Ceramic terra

(z czarnym rdzeniem)

Program magazynowy
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Blaty robocze Feelwood z obrzeżami

H1176 ST37
Dąb Halifax biały

H1180 ST37
Dąb Halifax naturalny

H1181 ST37
Dąb Halifax tabak

H1344 ST32
Dąb Sherman koniakowy brązowy

H3176 ST37
Dąb Halifax cynowany

Postformowane blaty robocze

W1000 ST 76
Biały premium

U702 ST89
Kaszmir

U763 ST76
Szary perłowy

U999 ST89
Czarny

H050 ST9
Woodblocks naturalny

H110 ST9
Sosna Sealand

H193 ST12
Dąb Butcherblock

H194 ST12
Orzech Butcherblock

H195 ST10
Dąb zamkowy
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Postformowane blaty robocze

H197 ST10
Vintage naturalny

H198 ST10
Vintage szary

H1145 ST10
Dąb Bardolino naturalny

H1313 ST10
Dąb Whiteriver szarobrązowy

H1318 ST10
Dąb dziki naturalny

H1401 ST22
Sosna Cascina

H1486 ST36
Sosna Pasadena

H2031 ST10
Dąb Halford czarny

H2032 ST10
Dąb Hunton jasny

H2033 ST10
Dąb Hunton ciemny

H3133 ST12
Dąb Davos truflowy

H3303 ST10
Dąb Hamilton naturalny

H3330 ST36
Dąb Anthor naturalny

H3331 ST10
Dąb Nebraska naturalny

H3730 ST10
Hikora naturalna

F011 ST9
Granit Magma szary

F012 ST9
Granit Magma czerwony

F014 ST9
Marmur Engelsberg

Program magazynowy
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Postformowane blaty robocze

F021 ST75
Terrazzo Triestino szary

F028 ST89
Granit Vercelli antracytowy

F041 ST15
Sonora biała

F093 ST15
Marmur Cipollino szary

F094 ST15
Marmur Cipollino
czarnomiedziany

F095 ST87
Marmur Siena szary

F104 ST2
Marmur Latina

F112 ST9
Marmur Florence szary

F117 ST76
Kamień Ventura czarny

F121 ST87
Metal Rock antracytowy

F186 ST9
Beton Chicago jasnoszary

F187 ST9
Beton Chicago ciemnoszary

F204 ST75
Marmur Carrara biały

F205 ST9
Grigia Pietra antracytowa

F206 ST9
Grigia Pietra czarna

F221 ST87
Tessina Ceramic kremowa

F242 ST10
Łupek Jura antracytowy

F292 ST9
Trawertyn Tivoli beżowy

Program magazynowy
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Blaty robocze postformowane

F302 ST87
Ferro brązowy

F311 ST87
Ceramic antracyt

F333 ST76
Beton zdobiony szary

F371 ST89
Granit Galizia szarobeżowy

F385 ST10
Tynk surowy

F484 ST87
Granit lśniący rdzawy

F502 ST2
Szczotkowane aluminium premium

F508 ST10
Czarne płótno antyczne

F638 ST16
Chromix srebrny

F812 ST9
Marmur Levanto biały

Panele wnękowe kontrastujące

H192 ST10
Drewno Ornamentic

F007 ST10
Łupek Terra brązowy

F009 ST9
Mozaika kamienna

F010 ST9
Rdzawy metal

F008 ST10
Łupek szary

Program magazynowy
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Więcej inspiracji.
Więcej możliwości.
Szukasz współczesnej i harmonijnej stylistyki dla swojego
projektu? Czy chciałabyś wziąć przykład z trendu „Mix &
Match”? Seria Interior Match firmy EGGER pokazuje, w jaki
sposób można łączyć dekory meblowe i podłogowe.
Interior Match to platforma łącząca Kolekcję materiałów
dekoracyjnych EGGER 2020 – 22 z Kolekcją podłóg PRO
2021+.

W ramach koncepcji Decor Match możesz wybrać dekory
będące imitacją drewna lub materiałów w tym samym
dekorze na różnych nośnikach, a w ramach Colour Match
dekor podłóg, drzwi, blatów kuchennych lub całych mebli.
W ten sposób w Twoich projektach zagości harmonia.
Więcej informacji na www.egger.com/interior-match

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
H1345 ST32

interior
match

Podłogi laminowane
EPL185
102

Aby uzyskać wizualną harmonię

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
H1345 ST32

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
Ze względu na różne wykończenia powierzchni możliwe są niewielkie różnice
w wyglądzie dekorów meblowych i podłogowych.

Wybierz te same dekory podłogowe i płytowe
o różnych strukturach. Dzięki temu stworzysz
niepowtarzalne wnętrza pełne siły wyrazu
i emocji.
Wysokiej jakości produkty gwarantują
wytrzymałość, nawet przy zwiększonym
obciążeniu w przestrzeniach handlowych.
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Dopasowane dekory
Podłogi

Meble/
aranżacja wnętrz

Podłogi

Meble/
aranżacja wnętrz

Podłogi

Meble/
aranżacja wnętrz

EPL103

H3303 ST10

EPL182**

H1318 ST10

EPL184**

H1344 ST32

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

EPL044

H2033 ST10

EPL186

H1346 ST32

EPL042

H2031 ST10

EPL170

H1122 ST22

EPL005

F812 ST9*

EPL168**

F637 ST16*

EPD044

F221 ST87

EPD046

F638 ST16*

EPL207**

F021 ST75

EPL166**

F186 ST9

EPD043

F121 ST87

EPD045

F242 ST10

EPL171

H1123 ST22

Dąb Hamilton Test

Dąb Santa Fe Vintage

Dąb Sherman szary

Dąb Hunton ciemny

Whitewood

Tessina Ceramic
kremowa

Beton Chicago
jasnoszary

Graphitewood

Dąb Hamilton
naturalny

Dąb Santa Fe Vintage

Dąb Sherman szary

Dąb Hunton ciemny

Whitewood

Tessina Ceramic
kremowa

Beton Chicago
jasnoszary

Dąb dziki naturalny

Dąb Hunton jasny

Dąb Santa Fe szary

Dąb Sherman
antracytowy

Marmur Levanto jasny

Chromix srebrny

Metal Rock
antracytowy

Graphitewood

* Dekor dostępny jest z różnymi strukturami.
** Dekor dostępny jest w różnych wykończeniach produktu.
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Dąb dziki naturalny

Dąb Hunton jasny

Dąb Santa Fe szary

Dąb Sherman
antracytowy

Marmur Levanto biały

Chromix srebrny

Metal Rock
antracytowy

Dąb Sherman
koniakowy brązowy

Attic Wood

Dąb Sereda

Dąb Halford czarny

Chromix biały

Terrazzo Triestino szary

Łupek Jura antracytowy

Dąb Sherman
koniakowy brązowy

Attic Wood

Dąb Nebraska szary

Dąb Halford czarny

Chromix biały

Terrazzo Triestino szary

Łupek Jura antracytowy

Dopasowanie kolorystyczne dekorów
Podłogi

Meble/
aranżacja wnętrz

Meble/
aranżacja wnętrz

Podłogi

Podłogi

Meble/
aranżacja wnętrz

EPL183**

H1312 ST10

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

H3309 ST28

EPL202

H3326 ST28

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

EPD038

F205 ST9

Dąb Sherman jasny

Dąb Arcani
szarobeżowy

Marmur Parrini szary

Dąb Whiteriver
beżowopiaskowy

Dąb Gladstone
szarobeżowy

Dąb Bayford jasny

Dąb Soria szary

Dąb Vicenza

Dąb Denver truflowy

Dąb Arcani piaskowy

Dąb Soria brązowy

Dąb Gladstone
piaskowy

Dąb Davos truflowy

Odkryj dekory www.egger.com/interior-match-decors

Grigia Pietra
antracytowa

Dopasowanie kolorystyczne
Dopasowanie dekorów podłóg
i mebli sprawia, że przestrzenie
mieszkalne stają się harmonijne.
Łącząc współgrające ze sobą
elementy aranżacji wnętrza możesz
nadać pomieszczeniu wyrazistą
atmosferę, której poszczególne
detale składają się na spójny obraz
całości.

Laminat
H3326 ST28
Dąb Gladstone szarobeżowy

Podłogi laminowane
EPL202
Dąb Arcani szarobeżowy

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.
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Uwagi
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Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami. Wybór dekorów dopasowanych kolorystycznie jest możliwy wyłącznie w oparciu o oryginalną próbkę.
Z uwagi na różne parametry druku kolory mogą nieco różnić się od rzeczywistych produktów. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

www.egger.com
Bułgaria

Chorwacja

CZ/SK

EGGER Bulgaria

EGGER HR / BA

EGGER CZ s.r.o.

t +359 24 96 20 20

t +385 42 302 161

t +420 495 531 531

info-bg@egger.com

info-hr@egger.com

info-cz@egger.com

Grecja

Węgry

Litwa

NC Arbor Timber Products

EGGER Hungary

EGGER Baltic UAB

t +30 210 800 2145

t +36 30 6700233

t +370 5219 00 03

info-gr@egger.com

info-hu@egger.com

sc.baltics@egger.com
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Rumunia

Serbia

EGGER Polska:

EGGER Romania

EGGER RS / ME / MK / XK

t +48 61 650 36 01

t +40 372 438 000

t +381 62 283842

info-pl@egger.com
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Turcja
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EGGER Dekor A.Ş.

EGGER Ukraine

t +386 40 301619

t +90 262 648 45 00

t +38 044 577 16 77

info-si@egger.com

info-tr@egger.com

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

Biuro Sprzedaży EGGER

Str. Austriei 2

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

PO Box 38

Tiroler Straße 16

AT-6380 St. Johann in Tirol

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600 - 10159

t +40 372 4 - 38000

t +43 50 600 - 12217

info-sjo@egger.com

info-rau@egger.com

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o.o.

EGGER Baltic UAB

Biskupiec-Kolonia Druga

Žygio str. 90-61

ul. św. Józefa 1

LT-08234 Wilno

PL-11-300 Biskupiec

t +370 5219 00 03

t +48 89 332 81 03

sc.baltics@egger.com

info-bis@egger.com

