Produkty, dekory i usługi
Twoje źródło inspiracji.
Wsparcie dla Twoich pomysłów.
Kolekcja materiałów dekoracyjnych Egger 2017 - 2019

U350 ST9

Masz wiele nowych pomysłów?
Tutaj dowiesz się, jak je zrealizować.
Świat meblarstwa i wyposażenia wnętrz podlega ciągłym, dynamicznym zmianom.
Asortyment produktów stale rośnie. Jednak Ty masz przewagę. Zawsze.
Masz gotowe rozwiązanie. Właściwy produkt we właściwym czasie. W stale
zmieniającym się świecie, to ważny atut. Twój atut.
Twoi klienci mają wysokie oczekiwania. Dlatego właśnie zwracają się do Ciebie.
Oczekują coraz lepszych powierzchni, dekorów i struktur.
Możesz to zapewnić.
Oferujesz niezawodność, którą wymagający klienci potrafią docenić. Dysponujesz
szerokim i wszechstronnym wachlarzem rozwiązań, dlatego możesz spełnić ich
oczekiwania w najdrobniejszych szczegółach. Za każdym razem.
Ogromna liczba kombinacji w Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER
2017–2019 pomoże Ci lepiej wykorzystać te atuty. Oferujemy cenne inspiracje,
sprytne rozwiązania i przemyślany, całościowy system.
Kolejne strony pozwolą Ci odkryć inteligentny, spójny system najnowszych
dekorów, materiałów i usług ze świata mebli i aranżacji wnętrz.
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Szybkie i skuteczne
pozyskiwanie produktów
poprzez globalną sieć
dystrybucji i dostępność
z magazynu

Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER

Spójny
system wspierający Twoją
codzienną pracę.

Od szerokiej palety dekorów, stworzonych w oparciu
o najnowsze osiągnięcia technologiczne, po pełen zakres
produktów i usług...

Źródło inspiracji
→→

Nowe dekory i struktury
oferujące szerokie
możliwości zastosowania

Pełen zakres usług,
dopasowanych
do naszych
produktów
→→
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Próbki, myEGGER, aplikacja EGGER,
VDS Online

Informacje o trendach, system 9-Grid,
referencje, rekomendowane zestawienia dekorów

Zorientowana na trendy
i rozbudowana kolekcja
dopasowanych produktów
od jednego dostawcy

...wszystko zaprojektowane tak, aby Twoja
praca przebiegała szybko, pewnie i skutecznie.
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Produkty
Meble i wyposażenie wnętrz
Projektujesz mieszkanie lub wnętrze
komercyjne? Potrzebujesz płyt
wiórowych do kuchni albo sklepowej
przebieralni? Może poszukujesz
trudnopalnych materiałów
do hotelu lub budynku mieszkalnego?
Wszystko znajdziesz tutaj, od jednego
producenta. Dostępność dekorów
w prawie wszystkich oferowanych
przez nas materiałach, krótki czas
dostawy i niewielkie minimalne
zamówienie zapewniają maksymalną
swobodę projektowania. Zakup
potrzebnych surowców nie może być
już łatwiejszy i szybszy.

H3113 ST15
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Dopasowanie i synergia produktów
Płyta komórkowa Eurolight
H3325 ST28

Drzwi przesuwne
z melaminowanej płyty
wiórowej Eurodekor
Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor

→→

H3325 ST28

patrz strona 20

Laminat
kompaktowy

U708 ST9

H3325 ST28

Eurodekor MDF
H3170 ST12

→→

patrz strona 30
→→

patrz strona 16

Płyta komórkowa Eurolight
H3170 ST12

Laminat PerfectSense
U999 PM
→→

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor

patrz strona 22

U708 ST9
Eurodekor MDF
→→

patrz strona 14

U708 ST9

Obrzeże
F8981 AC
→→

patrz strona 24

Podłoga laminowana
H2756 ST62
→→

patrz strona 36

Laminat
U708 ST9
→→
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patrz strona 26
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Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
U390 ST9
Eurodekor MFC

Płyta lakierowana
PerfectSense

U163 ST9

Laminat

U999 PG / ST2
U999 PM / ST2

H3170 ST12
→→

see page 14

→→

Trudnopalna płyta

Laminat w formacie
drzwiowym

H3325 ST28

U708 ST9

→→

patrz strona 22

Melaminowana płyta
wiórowa Eurodekor
U350 ST9

patrz strona 34

→→

patrz strona 28

Blat roboczy
W1000 ST76
→→

Trudnopalna płyta Flammex

Laminat

H3325 ST28

H3170 ST12

patrz strona 32

Eurodekor Plus
→

Laminat

patrz strona 24

U708 ST9
→→

patrz strona 18

U708 ST9
→→

patrz strona 26

Podłoga laminowana
H2756 ST62
→
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patrz strona 36
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Kompleksowe
rozwiązania

Korzyści w skrócie

Warto wiedzieć

→ Szeroki wachlarz dekorów, odpowiadający

Poza szerokim portfolio dopasowanych materiałów,

różnym potrzebom od klasycznych

takich jak płyty melaminowane (np. wiórowe), laminaty

po industrialne

i obrzeża, oferujemy również szereg innych nośników,

→ Duży wybór dekorów i struktur w różnych

w dopasowaniu kolorystycznym
produktów.

materiałach
→ Brak kompromisów w zakresie wyglądu
i właściwości dzięki możliwości łączenia
produktów w tym samym dekorze

które mogą zostać dobrane do konkretnych
zastosowań: od intensywnego użytkowania
i odporności na wilgoć po lekkość i trudnopalność.
Co więcej, dzięki szerokiemu asortymentowi płyt
surowych, dostępne są również inne wykończenia,
pozwalające na lakierowanie i malowanie.

→ Optymalizacja kosztów
→ Gwarancja produktów bezpiecznych
dla środowiska

Ograniczenia techniczne, estetyczne, ekonomiczne i środowiskowe mogą
stanowić wyzwanie dla wielu projektów. Dzięki dostępności poszczególnych
dekorów na różnych produktach z Kolekcji materiałów dekoracyjnych
EGGER 2017–2019, możliwe jest dobranie najbardziej odpowiedniego
materiału do danego zastosowania. Nie uznajemy kompromisów
czy to w przypadku koloru, czy właściwości, dzięki czemu możesz skupić się
na potrzebach klientów i na tym, co potrafisz najlepiej.

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/decorative

Nasz asortyment
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H1180 ST37
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Korzyści w skrócie

Melaminowane płyty wiórowe Eurodekor

→ Wrażenia wizualne i dotykowe
jak w przypadku litego drewna, forniru,
metalu, kamienia i lakieru, ale w przystępnej
cenie
→ Bezpieczeństwo dla środowiska i możliwość
recyklingu
→ Gotowość do użytku, bez konieczności

Materiał
wielozadaniowy.

natłuszczania, barwienia, lakierowania
ani stosowania innych zabezpieczeń
→ Łatwość obróbki

Doskonały materiał do wielu zastosowań w pionie i w poziomie, takich jak
komody, szafy, panele ścienne i biurka. Wiórowe płyty melaminowane Eurodekor
to gotowy materiał wykończeniowy, składający się z zadrukowanego papieru
dekoracyjnego pokrywającego rdzeń z płyty wiórowej, który nie wymaga
dodatkowej obróbki, poza oklejeniem obrzeżem.

H3170 ST12

Warto wiedzieć
Nasze dekory Feelwood wykorzystują podwójną
warstwę papieru, aby zapewnić głębię struktury

Melaminowana płyta wiórowa
Eurodekor

Dekoracyjny papier impregnowany

litego drewna. To warstwowe wzmocnienie
delikatnie zwiększa całkowitą grubość.
Dostępne są różne płyty bazowe, takie jak P3
(wilgocioodporne) czy Flammex (trudnopalne),

Płyta wiórowa Eurospan

Dekoracyjny papier impregnowany

zawsze znajdziesz rozwiązanie dla każdego
projektu.

→→
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Dowiedz się więcej na www.egger.com/eurodekor
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Melaminowane płyty MDF Eurodekor

Wszechstronne
rozwiązanie.

Korzyści w skrócie

Warto wiedzieć

→ Doskonałe trzymanie śrub w przypadku dużych

Płyta o strukturze wysokozagęszczonych włókien ma

obciążeń
→ Odpowiednie do obróbki krzywoliniowej
→ Możliwość rowkowania i frezowania
→ Możliwość malowania i lakierowania krawędzi
lub pozostawienia ich bez wykończenia

Płyty Eurodekor MDF (Medium Density Fibreboard) posiadają dokładnie to samo
wykończenie powierzchni co płyty wiórowe Eurodekor, jednak ich rdzeń jest
wykonany z wysokozagęszczonych włókien, co sprawia, że idealnie nadają się
na listwy lub panele ścienne w przestrzeniach komercyjnych, na przykład w branży
handlowej lub hotelarskiej.

jednolitą, spójną powierzchnię, co znacznie ułatwia dalszą
obróbkę.
Dostępne są również płyty o różnych właściwościach,
w zależności od zastosowania, takie jak na przykład płyty
trudnopalne czy MDF MB (do głębokiego frezowania).
Ponad 200 dekorów dostępnych dla płyt MDF daje
szerokie możliwości zastosowania.

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/mdf

Eurodekor MDF
Dekoracyjny papier impregnowany

Płyty EGGER MDF

Dekoracyjny papier impregnowany

H3170 ST12
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Korzyści w skrócie

Eurodekor Plus ML/MW

→ Bardzo wysoka odporność na wyrywanie wkrętów
→ Bardzo duża wytrzymałość na zginanie
we wszystkich kierunkach
→ Nadaje się w szczególności do konstrukcji
o dużej rozpiętości
→ Wysoka odporność na uderzenia

W1001 ST9
H3170 ST12

Powierzchnia
godna zaufania.

→ Dobra stabilność wymiarowa

Warto wiedzieć
Struktury wielowarstwowe Eurodekor Plus są dostępne
na płytach nośnych Eurospan E1 P2.

Dla projektów wymagających dużej odporności i wytrzymałości rozwiązaniem
mogą być płyty wiórowe z dodatkowymi warstwami. W zależności od wymaganej
wytrzymałości na zginanie, oferujemy wielowarstwową konstrukcję 0,6 mm. Płyty
o wielowarstwowej strukturze zapewniają wysokiej jakości wykończenie
powierzchni narażonych na silne naprężenia. Dzięki temu wyjątkowo dobrze
nadają się do stosowania w obiektach komercyjnych.

W celu poszerzenia oferty dla wszystkich grubości
oraz dla pojedynczych sztuk sugerujemy użycie płyt
pokrytych laminatem.
Wybierz Eurodekor MW, aby stworzyć jednolite białe
wykończenie.
Połączenie wielu warstw umożliwia stosowanie płyt
Eurodekor Plus ML/MW zarówno w pozycji pionowej,
jak i poziomej.

Dekoracyjny papier impregnowany

Eurodekor plus ML

Brązowa warstwa underlay
(min. jedna)
Eurospan
płyta wiórowa
Brązowa warstwa underlay
(minimum jedna)

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/eurodekorplus

Dekoracyjny papier impregnowany
Biały dekoracyjny papier impregnowany

Eurodekor Plus MW
Biała warstwa underlay
(minimum jedna)
Eurospan
płyta wiórowa
Eurospan płyta wiórowa
Biały dekoracyjny papier impregnowany
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Płyty komórkowe Eurolight

Lekkość
i wytrzymałość
– idealne połączenie.

Korzyści w skrócie
→ Prosta i tańsza produkcja masywnych mebli
→ Do 60% mniejsza waga niż płyty wiórowej o tej samej
grubości, dzięki czemu meble są łatwiejsze
w przenoszeniu i obróbce
→ Wysoka wytrzymałość oznacza mniejsze odkształcenia
przy dużych rozpiętościach
→ Pusty rdzeń pozwala na ukrywanie oświetlenia LED
i okablowania
→ Bezpieczny dla środowiska produkt oszczędzający
surowce

Eurolight to konstrukcja typu sandwich, górna i dolna warstwa
powierzchniowa wykonana jest z płyty wiórowej, a lekki
i jednocześnie solidny rdzeń o strukturze plastra miodu
z recyklingowanego kartonu. Masywny wygląd połączony z lekkością
i wytrzymałością sprawia, że płyta ta idealnie nadaje się do wielu
różnych zastosowań, na przykład jako okładzina, stelaż, blat stołu/
biurka, półka, drzwi przesuwne, drzwi wewnętrzne i meble.
H3170 ST12

Warto wiedzieć
Płyty komórkowe Eurolight

Warstwa wierzchnia 8 mm

Płyty Eurolight dostępne są w wersji z dekoracyjną
powierzchnią, surowe (do fornirowania

Rdzeń o strukturze plastra miodu
z recyklingowanego kartonu
Warstwa wierzchnia 8 mm

lub laminowania) oraz pokryte folią podkładową
(dla kolorów uni określonych przez klienta).
Występują w grubościach 38 mm lub 50 mm
z dopasowanymi obrzeżami. Aby jeszcze bardziej
podkreślić ich grubość, można zastosować obrzeża
akcentujące lub ABS w celu stworzenia kontrastu (s. 25).

→→
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Dowiedz się więcej na www.egger.com/eurolight
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Korzyści w skrócie

Płyta lakierowana PerfectSense

Gloss i Matt

→ Wykończenie Anti-Fingerprint powierzchni
PerfectSense Matt zapobiega pojawianiu się
smug i śladów nawet na najczęściej dotykanych
powierzchniach, takich jak fronty bez uchwytów

klasy premium.

→ Nowy poziom połysku powierzchni PerfectSense
Gloss pozwala stworzyć atrakcyjny wygląd
przypominający szkło lub akryl
→ Łatwiejsza obróbka niż w przypadku szkła

PerfectSense to kategoria premium wśród płyt lakierowanych o wysokim
połysku i matowych na nośniku MDF. Produkt spełnia wymagania
dla wysokiej jakości wykończeń, które można zobaczyć w ekskluzywnych
przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Możliwe zastosowania
to panele ścienne, szafy, drzwi przesuwne i fronty do mebli.

→ Szerokość 2070 mm zapewnia lepszy rozkrój
i mniejszy odpad

PerfectSense Matt to matowa powierzchnia o ekstremalnie niskim połysku,
posiadająca wykończenie „Anti-Fingerprint“.
PerfectSense Gloss to wyjątkowo gładka powierzchnia o głębi lustrzanego
odbicia.

Warto wiedzieć
Płyta MDF jako jednorodny materiał podstawowy
gwarantuje gładką i nieskazitelną powierzchnię
PerfectSense.
Dodatkową ochronę zapewnia unikalna, trwała
powłoka UV.
Łącząc ze sobą ekstremalnie różne, kontrastujące
struktury w ramach jednego projektu, można nadać

Płyta lakierowana PerfectSense

wnętrzom i meblom wyjątkowy charakter.

Wypełniacz

Z uwagi na unikalną budowę, należy przestrzegać

Podkład

wytycznych dotyczących obróbki.

Folia ochronna

Wierzchnia warstwa lakieru UV

Dekoracyjny papier
impregnowany
→→

Wytyczne dotyczące obróbki i wiele więcej
na www.egger.com/perfectsense

Płyty EGGER MDF

Dekoracyjny papier
impregnowany
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U999 PM / ST2
U999 PG / ST2
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Obrzeża

Korzyści w skrócie

Kiedy szczegóły
mają znaczenie.

→ Oszczędność czasu i pracy dzięki pozyskiwaniu płyt
i obrzeży od jednego producenta
Płyta: H3309 ST28
Obrzeże ABS: H3309 ST28

→ Kolor i struktura dopasowane do naszych płyt
zapewniają jednolity wygląd
→ Obrzeża jako kontrastujący detal projektu dzięki
szerokiemu wyborowi obrzeży akcentujących
lub ponad 300 innych
→ Łatwość obróbki
→ Łatwa utylizacja obrzeży ABS/PMMA poprzez spalanie

Obrzeża EGGER mają za zadanie pokryć widoczne krawędzie paneli
drewnopochodnych, co pozwala uzyskać eleganckie i jednocześnie
solidne wykończenie.

wraz z wiórami odpadowymi w zatwierdzonych
systemach

Zapewniamy obrzeża dopasowane do płyty, jak również obrzeża, które
mogą stanowić odrębny detal projektu.

Płyta: H3309 ST28
Obrzeże z efektem
rdzenia drewna: Q3309

Warto wiedzieć
Oferujemy różne właściwości i wymiary dopasowane do
każdego zastosowania i oczekiwanego efektu końcowego.
Jeśli dany projekt wymaga niewidocznych linii klejenia,
na życzenie możliwe jest zastosowanie specjalnych obrzeży
nakładanych za pomocą technologii Hot-Air.

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/obrzeza

Płyta: U708
Obrzeże akcentujące: H8955 ST9

Jeśli potrzebna jest szerokość obrzeża niedostępna
F8981 AC

z magazynu, możliwe jest docięcie zgodnie
z wymaganiami.

→→
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Płyta: H3309 ST28
Obrzeże ABS: U646 ST9

Zeskanuj kod QR i przy użyciu naszego
konfiguratora określ swoje potrzeby

25

Korzyści w skrócie
→ Wysoka odporność i wytrzymałość
na zadrapania i uderzenia
→ 300 dekorów dostępnych od jednej sztuki
→ Reprodukcje materiałów wysokiej jakości
zapewniające redukcję kosztów i skrócenie
czasu obróbki w porównaniu do takich
materiałów, jak fornir, metale, kamień, czy lakier
H3170 ST12

→ Bezpieczne dla środowiska, oszczędzające

Produkty z laminatu

Wyjątkowo odporna
powierzchnia

zarówno dla elementów
prostych jak i giętych.

surowce rozwiązanie w porównaniu
do oryginalnych materiałów
→ Przy stosowaniu na kwadratowych
lub prostokątnych elementach mebli możliwe
jest ukrycie połączeń poprzez łączenie laminatu
z powierzchniami zewnętrznymi
→ Niemal wszystkie można poddawać
postformingowi

Warto wiedzieć
Różne cechy laminatów są związane z ich różnymi
rozmiarami i zastosowaniami: Na zamówienie mogą
zostać dostarczone w wersji trudnopalnej.
Laminaty w formacie drzwiowym pozwalają
oszczędzić pieniądze i zmniejszyć ilość odpadów.

Laminat EGGER składa się z wierzchniej warstwy papieru dekoracyjnego i wielu
warstw papieru natronowego w rdzeniu. Arkusz laminatu musi zostać połączony
(związany) z odpowiednim nośnikiem (zazwyczaj jest to płyta wiórowa lub MDF).
Dzięki swojej wielowarstwowej strukturze, nasz laminat jest idealnym materiałem
do stosowania na powierzchniach o średniej lub wysokiej intensywności
użytkowania lub wszędzie tam, gdzie potrzebna jest trwała powierzchnia,
jak na przykład lady, drzwi, biurka recepcyjne oraz inne elementy aranżacji wnętrz,
także sklepowych. Co więcej, stanowi on doskonałe rozwiązanie
dla zaokrąglonych powierzchni i profili.

W celu uzyskania jednolitego wykończenia krawędzi
i ciągłości koloru można zastosować laminat
o rdzeniu barwionym w masie.
Produkt Feelwood XL łączy w sobie strukturę
drewna z korzyściami stosowania laminatu. Jego
wyjątkowo duży format jest zoptymalizowany
do docinania.
Oferujemy również płyty pokryte laminatem,
skracające czas obróbki, oraz laminat z rolek,
pozwalający zoptymalizować docinanie

Warstwa overlay
Dekoracyjny papier
impregnowany

Laminat

Czym różni się laminat
z rdzeniem barwionym
w masie?
W przypadku laminatów z
rdzeniem barwionym w masie,

Impregnowany
papier sodowy
Papier podkładowy

kolor impregnowanego papieru
dekoracyjnego jest taki sam
na całej grubości laminatu.

i zredukować odpady.
→→
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Dowiedz się więcej na www.egger.com/laminaty
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Laminat w formacie drzwiowym

Korzyści w skrócie

Nowe
możliwości.

→ Oszczędność pieniędzy dzięki zmniejszeniu ilości
odpadów, ponieważ rozmiary są optymalne
do produkcji drzwi
→ Wysoka odporność pozwala na zastosowanie
w warunkach wysokiej intensywności użytkowania
→ Dekory drewnopodobne pozwalają uzyskać wrażenia
optyczne i dotykowe charakterystyczne dla litego
drewna
→ Drzwi mogą zostać dopasowane do innych mebli

Laminaty EGGER są odpowiednie do wielu zastosowań. Poza podstawowymi formatami,
kolekcja obejmuje również dwa wymiary laminatów dopasowane do drzwi. Właściwości
powierzchni laminatów EGGER są oczywiście zgodne z obowiązującymi normami
i przepisami.

w pomieszczeniu dzięki dopasowanym materiałom,
takim jak melaminowane płyty wiórowe i obrzeża ABS

Ich wysoka odporność na ścieranie, uderzenia i zadrapania gwarantuje długą żywotność.
Większość z 90 laminatowych dekorów w formacie drzwiowym jest również dostępnych
na innych nośnikach. Pozwala to na dokładne dopasowanie drzwi do innych mebli
znajdujących się w pomieszczeniu.

Warto wiedzieć
Właściwości powierzchni laminatów są zgodne
z obowiązującymi normami i przepisami (EN 438:2016).
EGGER laminaty w formacie drzwiowym
Format 1

2150 × 950 × 0.8 mm

Format 2

2150 × 1020 × 0.8 mm

Format standardowy
Format 3

Format 1

2800 × 1310 × 0.8 mm
Format 2

Format 3

Oferujemy laminat Micro o grubości 0,15 mm
do produkcji przemysłowej, co zapewnia dopasowanie
dekorów i struktur na powierzchniach płaskich, takich jak
skrzydła drzwiowe, ościeżnice, czy ramy.
Rozwiązania dla drzwi można znaleźć również w ofercie
cienkich płyt Eurodekor, które odznaczają się gładką,
delikatną powierzchnią, nadającą się do laminowania
w dopasowanych dekorach.

→→
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Dowiedz się więcej na iwww.egger.com/laminatdrzwiowy
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Warto wiedzieć

Korzyści w skrócie

Nasz asortyment laminatów kompaktowych zawiera

→ Możliwość tworzenia smukłych i eleganckich

ponad 180 kombinacji dekorów i struktur.
Posiadają one standardowy lub trudnopalny, czarny
rdzeń. Aby nadać meblom całkowicie inny wygląd,
oferujemy laminaty kompaktowe z białym rdzeniem
(tylko W1001 ST9).
Ich odporność pozwala na nowe zastosowania,
np. w punktach sprzedaży oraz jako moduły
ekspozycyjne - wszędzie tam, gdzie liczy się
wytrzymałość.

Laminat kompaktowy

projektów
→ Trwałość dzięki wysokiej odporności na zużycie
i uderzenia
→ Odporność na wilgoć, higiena i łatwość utrzymania
→ Odporność na zwykłe środki czyszczące i chemikalia
→ Jednorodny materiał do precyzyjnej obróbki,
pozwalający na tworzenie spersonalizowanych



Eleganckie
rozwiązanie do powierzchni
o intensywnym użytkowaniu.

projektów: doskonały materiał do frezowania
różnymi metodami

→→

Dowiedz się więcej na
www.egger.com/laminatykompaktowe

→ Dodatkowa obróbka krawędzi i powierzchni
nie jest wymagana

Laminaty kompaktowe posiadają strukturę wielowarstwową. Połączenie rdzenia na bazie włókna
z impregnowanym melaminą papierem dekoracyjnym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze tworzy stabilny panel o grubości zaledwie 6 mm.
Dzięki temu nadają się w szczególności do miejsc, w których wymagana jest szczególna higiena
oraz dodatkowa odporność na wilgoć, jak na przykład łazienki, pomieszczenia sanitarne
i przebieralnie.
Połączenie odporności i eleganckiego wyglądu sprawia, że laminaty kompaktowe nadają się
do wielu zastosowań na rynku przestrzeni komercyjnych, od mebli biurowych po szafki
w hotelowych sypialniach.

Laminaty kompaktowe

Warstwa overlay (opcjonalnie)

Dekoracyjny papier impregnowany

Warstwy rdzenia na bazie włókna

Dekoracyjny papier impregnowany

Warstwa overlay (opcjonalnie)
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H3170 ST12 Czarny rdzeń
W1001 ST9 Biały rdzeń
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Korzyści w skrócie
→ Wytrzymałość i długa żywotność
→ Wysoka odporność na zadrapania i uderzenia
→ Możliwość dopasowania blatów roboczych
do drzwi, stelaży, półek i paneli tylnych
z melaminowanych płyt wiórowych, co pozwala
na uzyskanie spójnych aranżacji
→ Higiena i odporność na powstawanie plam
→ Łatwość czyszczenia i utrzymania
→ Wygląd i struktura litego drewna, kamienia
i ceramiki w znacznie niższej cenie

Blaty robocze

Model 100/1.5

Codzienna
powierzchnia robocza.
Wysoka jakość i odporność tego produktu czynią go idealnym materiałem
do kuchni, łazienek, biur oraz sklepów, na przykład jako lada.
Surowy nośnik z płyty wiórowej łączony jest z dekoracyjnym laminatem
przyklejanym na powierzchnię, który może być profilowany wokół krawędzi
(postforming) lub pozostawiony w formie prostej krawędzi (obrzeże ABS).

Laminat 0,6 mm
Nośnik:
Eurospan E1 P2

Warstwa
Lakier UV*
przeciwprężna

Model 300/3
Promień 1,5 mm
Obrzeża ABS 1,5 mm

Laminat 0,6 mm
Nośnik:
Eurospan E1 P2

Uszczelnienie
krawędzi

Promień 1,5 mm
Warstwa
Lakier UV
przeciwprężna

Promień 3 mm
Warstwa ochronna
o wysokiej gęstości
Promień 3 mm

*nie dla blatów roboczych w ST28 i ST37

Warto wiedzieć
Nasz asortyment sprosta każdym wymaganiom,
od klasycznych do nowoczesnych reprodukcji
drewna i kamienia.
Zapewniamy dopasowane panele wnękowe, profile
ścienne, akcesoria oraz laminaty z rolki.
Aby dodać jeszcze więcej realizmu, w naszym
portfolio dostępne są także obrzeża z efektem
rdzenia drewna lub unikalne obrzeża akcentujące.

→→
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Dowiedz się więcej na www.egger.com/blatyrobocze

F310 ST87
H3303 ST10
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Korzyści w skrócie

Warto wiedzieć

→ Wszystkie produkty Flammex są klasyfikowane

Funkcjonalność nigdy nie powinna ograniczać

jako Euroclass B według normy EN 13501
→ Regulują palność, dając czas na reakcję
przed wybuchem pożaru
→ Regulują powstawanie dymu i kropli
podczas pożaru

wolności projektowania. Właśnie dlatego oferujemy
płyty Eurodekor Flammex (rdzeń z płyty wiórowej),
Eurodekor MDF Flammex i laminat Flammex w ponad
200 wzorach.
Co więcej, laminat kompaktowy Flammex z czarnym
rdzeniem dostępny jest w ponad 180 dekorach.

→→

Trudnopalne płyty Flammex

Zaprojektowane,
by chronić.

Dowiedz się więcej na www.egger.com/flammex

Wiele obiektów, takich jak szkoły, szpitale, hotele i inne przestrzenie publiczne,
ma restrykcyjne wymagania przeciwpożarowe. Trudnopalne produkty Flammex firmy
EGGER są klasyfikowane jako Euroclass B według normy EN 13501-1 i są zgodne
z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Trudnopalność nie ogranicza w żaden sposób możliwości zastosowania produktów
Flammex, ponieważ mogą one być połączone z prawie każdym dekorem z naszej kolekcji.

Nasz asortyment
Laminat Flammex
W1000 ST9
Laminat kompaktowy
Flammex W1000 ST9

Euodekor MDF Flammex
W1000 ST9

Eurospan Flammex
34

W1000 ST9
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Więcej niż produkty dla meblarstwa
i wyposażenia wnętrz.
Jak mówi nasze motto „More from wood“, czyli „Więcej z drewna“, poza
produktami dla branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz, w naszym
asortymencie mamy również PODŁOGI i KONSTRUKCJE DREWNIANE.
W zależności od przestrzeni, w której mają zostać zastosowane, podłogi EGGER
posiadają różnorodne właściwości oraz zapewniają łatwy i szybki montaż,
odporność, wytrzymałość, łatwość utrzymania i bezpieczeństwo dla środowiska.
Nasze trzy typy podłóg obejmują wszystkie zastosowania:

Do wszelkich zastosowań
budowlanych.
Podłogi Design+

Podłogi laminowane

Podłogi Comfort+

Ultranowoczesne. Ultrawytrzymałe.

Odporne. Naturalne. Wydajne.

Ciepłe. Ciche. Ekologiczne.

Stosowane głównie w przestrzeniach

Wytrzymałe podłogi do powierzchni

Idealne do przestrzeni mieszkalnych,

komercyjnych, nadają się też

komercyjnych i mieszkalnych

w których komfort to podstawa.

do przestrzeni mieszkalnych o dużej

o średniej intensywności użytkowania.

Ultrauniwersalne.

Niezależnie od projektu, materiały drewnopochodne oraz z litego
drewna firmy EGGER są praktyczne, wydajne i godne zaufania.
Oferujemy szeroki asortyment przyjaznych dla środowiska płyt OSB
o prostych krawędziach i typu pióro-wpust, płyt z włókien drzewnych
przepuszczających parę wodną i odpornych na wilgoć oraz tarcicę
do aranżacji wnętrz, renowacji, budownictwa opartego na drewnie
oraz do budowy domów szkieletowych.

intensywności użytkowania.
→→
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Dowiedz się więcej na www.egger.com/flooring

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/buildingproducts
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Struktury
Autentyczność to podstawowa cecha
wszystkich naszych dekorów, dlatego
przywiązujemy szczególną wagę
nie tylko do ich wyglądu, ale również
do wrażeń dotykowych. Nasze struktury
dodają wyrazu i charakteru, głębi
i realizmu, wszystko po to, żeby nie dało
się ich odróżnić od oryginalnego materiału.
Umożliwiają realizację projektów wysokiej
jakości.

38
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H1334 ST9

Dąb Sorano jasny
Spójrz na dekor H1334, Dąb Sorano jasny. Stworzony ponad dziesięć lat
temu. Nadal cieszy się popularnością i stosowany jest w luksusowych
hotelach i sklepach, jak również w domowych kuchniach i sypialniach.

Nowa generacja
struktur

H1145 ST10

Dąb Bardolino naturalny
Porównaj go z dekorem z tego samego gatunku H1145,
wprowadzonym w roku 2012, bardziej realistycznym
dekorem dębowym o wyrazistej strukturze.

→
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Twoje potrzeby są dla nas najważniejsze. Dzięki
naszym inwestycjom w innowacje, jesteśmy
w stanie opracować dekory i struktury, które nie tylko
wyglądają jak materiały naturalne,
ale również zapewniają takie same wrażenia
dotykowe. Zastosowanie najnowocześniejszej
technologii umożliwiło nam stworzenie Feelwood,
nowej generacji produktu dopasowującego
strukturę do wydruku, pozwalającego na stworzenie
wykończeń najwyższej klasy.

H1180 ST37

Dąb Halifax naturalny
Na koniec zobacz nasze najnowsze, innowacyjne wykończenie,
w którym usłojenie pokrywa się ze strukturą. Nazwaliśmy tę nową
generację Feelwood, ponieważ udało nam się odtworzyć w niej wizualne
i dotykowe wrażenie drewna.

41

Autentyczny wygląd
Naszych powierzchni nie da się odróżnić
od forniru czy litego drewna.

Feelwood

– nazwa mówi wszystko.

Trwałość i odporność na światło
Przewaga naszych reprodukcji nad oryginalnymi
materiałami to ich trwałość i odporność
na światło. Jeśli konieczna będzie wymiana
panelu, reprodukcja zapewni idealne

Dekory ewoluują wraz z rozwojem technologii. Nasza najnowsza innowacja
to doskonały rezultat rozwoju produktu zarówno pod względem wrażeń
wizualnych, jak i dotykowych. A wszystko po to, aby zapewnić Ci wybór
i możliwość oferowania klientom różnych opcji, dostosowanych
do ich oczekiwań i budżetu.

dopasowanie kolorystyczne do pozostałych
elementów.

Dopasowanie kolorystyczne
produktów
Struktury synchroniczne są teraz dostępne
na wszystkich płytach wiórowych i MDF, płytach
komórkowych Eurolight, blatach roboczych,
laminatach kompaktowych i standardowych.
Aby dopełnić aranżację, oferujemy obrzeża ABS
o wyglądzie i strukturze frezowanego drewna.

Nowe możliwości
biznesowe
Luksusowy wygląd i struktura naszych nowych
wykończeń daje naszym klientom wiele nowych
możliwości. Producenci mebli mogą teraz
tworzyć nowe kolekcje mebli wysokiej jakości
lub indywidualne meble, drzwi czy kuchnie.
Projektanci wnętrz mogą oferować wygląd
wysokiej jakości, przy niższej cenie
i większej trwałości niż fornir.
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ST28

Feelwood Nature

44

Feelwood Crafted

Tę strukturę charakteryzuje autentyczne

Powierzchnia ta łączy w sobie elementy matowe i lekko błyszczące.

wrażenie dotykowe. Sęki i słoje doskonale

Mat i delikatnie szczotkowane pory nadają tej pięknej powierzchni głębi

oddają wrażenia litego drewna.

i bardzo naturalny wygląd – wraz z jej perłowym połyskiem.

ST29

ST36

ST33

Feelwood Ambiance

ST37

Feelwood Rift

Wyrazista i jednocześnie elegancka struktura. Idealnie nadaje

Struktura ta posiada autentyczne wykończenie przypominające lite

się do zastosowań na dużych przestrzeniach, tworząc subtelną,

drewno, podkreślone przez jej synchroniczną powierzchnię

wyrafinowaną atmosferę. Odzwierciedla również drobne

na dekorze z serii Dąb Halifax, uwydatniającą wszelkie pęknięcia

usłojenie, co zapewnia niezwykły efekt dotykowy.

i sęki.

Feelwood Brushed

ST38

Feelwood Pinegrain

Powierzchnia ta eksponuje głęboko szczotkowaną,

Ta struktura to reprodukcja głęboko szczotkowanego, miękkiego drewna

lecz niezwykle naturalną, matową strukturę, która

z luksusową, perłową powierzchnią dzięki połączeniu elementów matowych

nadaje wyjątkową autentyczność wielu gatunkom

i błyszczących. W połączeniu z kolorami uni, powierzchnia ta naśladuje wygląd

drewna.

malowanego lub lakierowanego litego drewna.
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→ PerfectSense
Przyszłość właśnie nadeszła. Płyty lakierowane
PerfectSense to coś więcej niż standardowe

PG

melaminowane płyty MDF. Są one kwintesencją

PerfectSense Gloss
PerfectSense Gloss charakteryzuje się

nowej generacji struktur matowych oraz tych

nadzwyczajną gładkością

z połyskiem i stanowią nowy standard płyt

i wykończeniem o głębokim połysku.

najwyższej jakości. Wytwarzane przy użyciu
wyrafinowanego procesu precyzyjnego
nakładania lakieru na powierzchnię,
PerfectSense Gloss zapewnia wyjątkowo gładkie
wykończenie o głębi lustrzanego odbicia.
Natomiast PerfectSense Matt to ciepło i aksamit.
W porównaniu z innymi płytami lakierowanymi,
są one bardziej wytrzymałe i odporne
na zadrapania.

PM

PerfectSense Matt
Ciepła i jedwabista struktura w połączeniu
z wysoką odpornością i właściwościami
“Anti-Fingerprint” zapewnia matowe wykończenie
wysokiej jakości.
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ST82

Mineral Granite
W połączeniu z dekorami kamiennymi, zapewnia głębię
naturalnego kamienia, a także jest bardzo wytrzymała.

Większy wybór

ST87

Ta struktura, z wyraźnym efektem matowobłyszczącym, pod względem powierzchn

i autentyczność

Kolory uni i reprodukcje drewna pozostają niezwykle popularne w świecie
meblarstwa i aranżacji wnętrz. Co więcej, potrzeba autentyczności oznacza,
że dobór materiałów zestawianych z kolorami uni i drewnem staje się
kluczowy.

Mineral Ceramic

i wrażenia dotykowego imituje płytkę ceramiczną.

ST89

Mineral Rock
Ta struktura, przypominająca
wypłukany, satynowy granit, idealnie

Wraz z upływem lat asortyment naszych materiałów stawał się coraz
bardziej naturalny i autentyczny, a struktury zapewniające bogate wrażenia
dotykowe znacznie poszerzyły dostępną paletę możliwości, co ilustrują
przedstawione struktury.

pasuje do kolorów uni.

ST16

Mineral Plaster
Powierzchnia ta ma strukturę tynku lub szpachli, łącząc
w sobie zarówno głębokie i surowe, jak też gładkie i błyszczące
elementy. Na reprodukcjach betonu, metali i kamienia daje ona
wykończenie trudne do odróżnienia od oryginału. Nadaje kolorom
uni wyrazistości i charakteru. Na niektórych dekorach, takich jak
Łupek iłowy, powierzchnia ta daje efekt synchroniczny.

→ Materiały

ST76

Mineral Rough Matt
Jeśli chodzi o blaty robocze, zapotrzebowanie na powierzchnie matowe w połączeniu
z efektem kamienia stale rośnie. Struktura ST76 naśladuje nakrapianą i delikatnie
szczotkowaną powierzchnię naturalnego kamienia i doskonale podkreśla różnorodne
reprodukcje kamienia, w tym łupki i marmury.
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ST2

→ Reprodukcje drewna

Smoothtouch Pearl
Lekko perłowa struktura o średnim połysku. Powierzchnia ta jest solidna,
bardzo odporna i najlepiej współgra z kolorami uni i perłowymi.

Smoothtouch Matt

ST9
ST22

Stosowana z kolorami uni i dekorami drewnopodobnymi

Deepskin Linear

zapewnia subtelny, wyciszajacy nastrój. Ta struktura
wpisuje się w trend powierzchni matowych.

Głęboko szczotkowane wykończenie z matowobłyszczącym, linearnym usłojeniem. Zapewnia
realistyczną powierzchnię dla linearnych dekorów
drewnopodobnych, nadając im naturalności i głębi.

ST15

Smoothtouch Velvet
Gładkie, płaskie wykończenie powierzchni o niskim połysku,

ST86

zapewniające łatwość utrzymania. Doskonale współgra z różnorodnymi

Deepskin Legno Horizontal

reprodukcjami drewna i materiałów.

Jest to pozioma wersja struktury ST22 przedstawionej powyżej. Jej efekt
lekkiego szczotkowania, tak charakterystyczny dla miękkiego drewna,

HG

jest stosowany zarówno na poziomych dekorach drewnianych,
jak również na kolorach uni, wyjątkowo dobrze wyglądając na bieli.

HighGloss
Gładka powierzchnia o wysokim połysku, doskonale
pasująca do kolorów uni i wysokiej jakości dekorów
drewnopodobnych. Dla melaminowanych płyt wiórowych
oferujemy ST30 z innym poziomem wysokiego połysku.

ST10

Deepskin Rough
Niezwykle autentyczna i realistyczna struktura
dla reprodukcji litego drewna i materiałów.

SM

Semi Matt
Gładkie, podobne do malowanego wykończenie

ST12

Omnipore Matt
Porowata struktura nieregularnie pokryta linearnymi porami o różnej
głębokości, które nadają jej naturalny wygląd. Lekka podstruktura sprawia,

→

bez wyraźnej tekstury.

Struktury gładkie

że powierzchnia ta jest aksamitna i miła w dotyku.
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Dekory

Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER
została poszerzona, aby sprostać stale
rosnącej liczbie zastosowań, a także stylów.
Bardziej zróżnicowana kolekcja zapewnia
możliwość łączenia ze sobą różnych
materiałów, kolorów, różnych typów drewna
oraz stylów. Takie zróżnicowanie wymaga
większego zorientowania w kolekcji.
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Neutralne kolory uni

Białe podstawowe

Neutralne
kolory uni
W tej palecie kolorów najważniejsza
jest równowaga. Zarówno w
połączeniu z innymi kolorami z tej
grupy, jak i z bardziej wyrazistymi
odcieniami. Kolekcja oferuje różne
warianty bieli, odcienie bliskie
czerni oraz szeroki wybór
chłodnych tonów szarości.

W908 ST2

Biały bazowy

CEFKG

W908 SM

Biały bazowy

CEFK

W980 ST2

Biały platynowy

CEFKG

W980 SM

Biały platynowy

CEFK

Opis ikon, określających poszczególne produkty, można znaleźć w zakładce tylnej strony okładki.
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Neutralne kolory uni

Odcienie bieli
W1100 ST9

Biały alpejski

CEFKGH

W1100

HG*

W1000 ST9

Biały premium

CEFKGH

Biały alpejski

W1000 ST22

Biały premium

CEFKGH

CEF

U104 ST9

Białe premium

Alabaster

CEFKGH

U775 ST9 Szary biały

CEFKGH

W1000 ST38 Biały premium

CEFK

Wyraziste i intensywne beże

U216 ST9

Beż Came

CEFKGH

U222 ST9

Beż kremowy

CEFKGH
*Dla melaminowanych płyt wiórowych oferujemy ST30 z innym stopniem połysku.
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Neutralne kolory uni

U113 ST9

Bawełna

CEFKGH

U156 ST9

Beż piaskowy

CEFKGH

U732 ST9 Szary przykurzony

CEFKGH

CEFKGH

U200 ST9

U899 ST9

Beż

CEFKGH

Chłodne szarości

U707 ST9 Szary jedwabisty

CEFKGH

U788 ST9 Szary arktyczny

CEFKGH
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U963 ST9 Szary diamentowy

Cosmos szary

CEFKGH

U763 ST9 Szary perłowy

CEFKGH

U960 ST9

Onyx szary

CEFKGH

U999 ST2

Czarny

CEFKGH
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Neutralne kolory uni

Ciepłe szarości

U708 ST9 Szary jasny

CEFKGH

U201 ST9 Szary krzemowy

CEFKGH

U748 ST9

Brąz Trufla

CEFKGH

U702 ST9 Kaszmir

CEFKGH

U767 ST9 Szary kubanit

CEFKGH

U961 ST2 Szary grafitowy

CEFKGH

U750 ST9 Szary

CEFKGH

U727 ST9 Szary kamienny

CEFKGH

U741 ST9 Szary lawa

CEFKGH
60
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Intensywne kolory uni

Magiczne fiolety

Intensywne
kolory uni
Ta grupa kolorów
uni obejmuje
zarówno bardziej
przytłumione,
jak i wyraziste
odcienie. Aby
zapewnić
większą paletę
kolorów, odcienie
pomarańczu, brązu,
fioletu i różu
rozstały
rozszerzone.
Dodatkowo
wszystkie kolory
posiadają modną
matową strukturę.

U560 ST9

Niebieski głębinowy

CEFKGH

Pustynne pomarańcze
U818 ST9 Ciemnobrązowy

CEFKGHN

U332 ST9 Pomarańcza

CEFKGH

Naturalne zielenie
U626 ST9 Zieleń kiwi

CEFKGHN
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Intensywne kolory uni

U630 ST9 Zieleń limetki

CEFKGHN

U606 ST9 Zieleń leśna

CEFKGHN

U655 ST9 Zieleń szmaragdowa

CEFKGHN

Energetyzujące żółcie

U108 ST9 Żółty Wanilia

CEFKGN

U131 ST9 Żółty cytrusowy

CEFKGHN
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U114 ST9 Żółty jaskrawy

CEFKGHN

Dynamiczne czerwienie
U337 ST9

Różowy Fuksja

CEFKGN

U323 ST9

Czerwień chili

CEFKGHN

U363 ST9

Różowy Flamingo

CEFKGHN

U321 ST9

Czerwień chińska

CEFKGHN
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U311 ST9

Burgund

CEFKGHN

Odcienie niebieskiego
U504 ST9

Kolory uni
ze strukturą

Niebieski tyrolski

CEFKGHN

U525 ST9

Niebieski fajansowy

CEFKGHN

U522 ST9

Łączenie
kolorów
podstawowych
ze strukturą nadal
pozostaje w modzie. Dodaje
to neutralnej palecie więcej
charakteru.

Niebieski Horyzont

CEFKGHN
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Neutralne kolory ze strukturą

U702 ST16

Kaszmir

CEFK

Metal
i beton

U788 ST16 Szary arktyczny

CEFK

U999 ST38

Czarny

CEFK

U732

HG ST30 Szary przykurzony

CEF

U999

CEF
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HG ST30

Czarny

Stosowanie reprodukcji betonu
i metalu w meblarstwie
i wystroju wnętrz stało się
w ostatnim czasie jeszcze
bardziej popularne.
Zazwyczaj stosowane na
blatach roboczych, tego
typu dekory coraz częściej
pojawiają się na drzwiach,
szufladach, korpusach
mebli kuchennych, meblach
do sypialni i salonów, jak
również w licznych projektach
komercyjnych.
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Metal i beton

Beton

F649 ST16

Łupek iłowy biały

CEFIK

F651 ST16

Łupek iłowy szary

Aluminium szczotkowane

F509 ST2 Aluminium

CEFKGHA

Beton Chicago jasnoszary

CEFKGH

F187 ST9

F501 ST2

CEFKGHA

CEFIK

F186 ST9

Metale

F571 ST2

Metallic złoty

CEFKGA

Beton Chicago ciemnoszary

CEFKH

F570 ST2 Metallic miedziany

CEFKGA

Used look
F302 ST87

Ferro brązowy

CEFIKGH
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Tekstylia

Tekstylia

Tekstylia

F425 ST10 Len beżowy

CEFKG

F433 ST10 Len antracytowy

CEFKG

Reprodukcje
różnych materiałów
naturalnych,
które autentyczny
wygląd zawdzięczają
odwzorwaniom włókien
tekstylnych.
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Dęby

Dęby ponadczasowe
Pręgowany i elegancki, sękaty i rustykalny,
jasny lub ciemny, żaden rodzaj drewna
nie jest tak różnorodny
i ponadczasowy. Jakiegokolwiek
rodzaju dębu poszukujesz,
znajdziesz go tutaj dzięki
nowym interpretacjom
klasycznych wzorów
oraz nowym odcieniom
kolorystycznym i typom
usłojenia.

Dęby
H1277 ST9

Akacja Lakeland jasna

CEFKGH

H1199 ST12

CEFKG

Dąb Thermo czarnobrązowy

CEFIKH

H3395 ST12 Dąb Corbridge naturalny

CEFKGH
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H1113 ST10 Dąb Kansas brązowy

H1334 ST9

Dąb Sorano jasny

CEFKGH

H3398 ST12 Dąb Kendal koniakowy

CEFKG
75

Dęby

H1137 ST12 Dąb Sorano czarnobrązowy

CEFK

Dęby premium

H3325 ST28

Dąb Gladstone tabak

CEFIKG

H3309 ST28

H3342 ST28

CEFK

H1176 ST37

Dąb Halifax biały

CEFKG

Dąb Gladstone piaskowy

CEFIKG

Dąb Gladstone sepia

H3326 ST28 Dąb Gladstone szarobeżowy

CEFKG

H1181 ST37 Dąb Halifax tabak

CEFIKG

H1146 ST10 Dąb Bardolino szary

CEFKG

H1180 ST37

Dąb Halifax naturalny

CEFIKG

H1145 ST10 Dąb Bardolino naturalny

CEFIKGH

H1151 ST10 Dąb Arizona brązowy

CEFK

Małe ilustracje dekorów odpowiadają fragmentom płyt o wymiarach 600 × 900 mm.
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Dęby

Dęby nowoczesne

H3156 ST12

Dąb Corbridge szary

H3154 ST36

Dęby ręcznie szlifowane

H3331 ST10 Dąb Nebraska naturalny

Małe ilustracje dekorów odpowiadają fragmentom płyt o wymiarach 600 × 900 mm.
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Dąb Charleston ciemnobrązowy

H3303 ST10 Dąb Hamilton naturalny

H3170 ST12 Dąb Kendal naturalny

H3131 ST12 Dąb Davos naturalny

H3133 ST12 Dąb Davos truflowy

H1387 ST10 Dąb Denver grafitowy

H1399 ST10 Dąb Denver truflowy

Małe ilustracje dekorów odpowiadają fragmentom płyt o wymiarach 600 × 900 mm.
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Drewno klasyczne

Buki, wiązy

Drewno
klasyczne
H1582 ST15 Buk Ellmau

Poza klasycznymi rodzajami
drewna, takimi jak buk czy drzewa
owocowe, grupa ta obejmuje także drewno
drzew iglastych oraz orzechowca.

CEFKGH

H1511 ST15

Buk Bavaria

CEFKG

Dzięki kolorom i naturalnym elementom,
dekory te wyglądają szczególnie autentycznie.

H3991 ST10 Buk Country naturalny

CEFKGH

H1213 ST33 Wiąz Tossini naturalny

CEFK
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H1212 ST33 Wiąz Tossini brązowy

CEFK

H1210 ST33 Wiąz Tossini szarobeżowy

CEFK
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Drewno klasyczne

Barwione drewno iglaste

H3450 ST22

Fleetwood biały

CEFKGH

H3433 ST22 Sosna Aland polarna

CEFKGH

H1401 ST22 Sosna Cascina

CEFIKGH

H1444 ST9 Sosna Alpejska

CEFKG

H3430 ST22 Sosna Aland biała

CEFKGH

H3451 ST22

Fleetwood szampański

CEFKGH

H1486 ST36 Sosna Pasadena

H1487 ST22 Sosna Bramberg

CEFKGH

CEFK

Naturalne drewno iglaste

H1424 ST22

CEFKG

Fineline krem

H1250 ST36

CEFK

Jesion Navarra

H3453 ST22

Fleetwood szara lawa

CEFKGH

H1400 ST36

Attic Wood

CEFK

Małe ilustracje dekorów odpowiadają fragmentom płyt o wymiarach 600 × 900 mm.
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Drewno klasyczne

Orzechy

H3732 ST10 Hikora brązowa

CEFKG
H3702 ST10 Orzech Pacific tabak

CEFIK

H3734 ST9

CEFKG
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Orzech Pacific naturalny

CEFKGH

Orzech Dijon naturalny

CEFKGH

H3711 ST9

H3700 ST10

H3773 ST9

Orzech Carini bielony

CEFKGH

Orzech Carini tabak

H3704 ST15

CEFIKG

CEFKG

Klony, brzozy, grusze

H3860 ST9

Klon Hard szampański

CEFIKG

Orzech Aida tabak

H3730 ST10 Hikora naturalna

H1615 ST9 Wiśnia Verona

CEFKGH

H3840 ST9

Klon Mandal naturalny

CEFKGH

H1733 ST9

Brzoza Mainau

CEFKG
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Dekory
egzotyczne
H1636 ST12 Wiśnia Locarno

CEFKG

H3114 ST9

CEFKGH

Grusza Tirano

Kiedy zależy Ci na intensywnym efekcie,
odpowiedzią mogą być reprodukcje drewna
egzotycznego lub
kolorowego.

Posiadają one
warianty kolorystyczne
niedostępne dla forniru.

H3113 ST15

Grusza Lindau

CEFKGH

86

87

Drewno egzotyczne

Drewno egzotyczne

H3006 ST22 Zebrano piaskowe

CEFKG

H3012 ST22

CEFKGH

Coco Bolo

CEFKGH

H1101 ST12

CEFKG
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H3058 ST22 Wenge Mali

H1116 ST12

H3080 ST15

CEFK

mahoń

H1114 ST9

Orzech Ribera

CEFKG

Bamenda Wenge ciemna

CEFKG

Makassar mokka

H3048 ST10

Borneo antyczny brąz

CEFKG
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Natura i kolor

PerfectSense
H1122 ST22 Whitewood

CEFKG

H1123 ST22

Graphitewood

CEFKG
Asortyment płyt
lakierowanych
PerfectSense został
poszerzony. Dekory
PerfectSense Matt są dostępne
w 8 kolorach, a PerfectSense Gloss
w 6 kolorach.

H1115 ST12

Bamenda szarobeżowa

CEFKG

H3081 ST22 Sosna Havana czarna

CEFK
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H3047 ST10

Borneo truflowe

CEFKG

H3090 ST22 Shorewood

CEFKGH
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PerfectSense

PerfectSense Gloss
U323

PG/ST2

Czerwień chili

BF

W1000

PG/ST2

Biały premium

PG/ST2

Czarny

PG/ST2 Szary perłowy

U708

PM/ST2 Szary jasny

U222

U732

PM/ST2 Szary przykurzony

BEF

PM/ST2

Beż kremowy

U999

PM/ST2

Czarne

BEF

PG/ST2

Alabaster

BF

W1100

Kaszmir

BEF

BF

U104

PM/ST2

BEF

BF

U763

U702

BEF

BF

U999

PerfectSense Matt

U727 PM/ST2 Szary kamienny

BEF

PG/ST2

Biały alpejski

BF

W1000

BEF

PM/ST2

Biały premium

W1100

PM/ST2

Biały alpejski

BEF

Dla laminatów oferujemy HG High Gloss z innym stopniem połysku.
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Ochrona
środowiska

Wszystkie procesy składające
się na naszą filozofię
zrównoważonego rozwoju

zaczyna
się od zrównoważonej
gospodarki leśnej.

są skutecznie połączone w cykl środowiskowy.

Oszczędność surowców jest priorytetem dla firmy EGGER. Jest również jedną z jej
kluczowych wartości. W tym celu promujemy zrównoważoną gospodarkę leśną
oraz wykorzystujemy zintegrowane zakłady produkcyjne, własne elektrownie na biomasę,
najnowocześniejsze technologie produkcyjne i przyjazne dla środowiska systemy
logistyczne.
Poprzez materiałowe i termiczne wykorzystanie drewna w cyklu zamkniętym zmniejszamy
szkodliwą dla środowiska emisję CO₂.
Oszczędź czas i wysiłek związany z przetargami i gromadzeniem dokumentów na potrzeby
ekologicznych zamówień publicznych i zrównoważonego budownictwa: zweryfikowane,
przejrzyste informacje środowiskowe o produktach dostępne są w naszych deklaracjach
środowiskowych produktów EPD.

→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/srodowisko

→→
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Zeskanuj kod i pobierz całą
broszurę środowiskową

Produkcja i uszlachetnianie
materiałów drewnopochodnych

Ocena wpływu produktu/konsumenta
na środowisko

By nieustannie doskonalić naszą zorientowaną

Zapewniamy pełną przejrzystość dzięki

na ochronę środowiska działalność produkcyjną,

deklaracjom środowiskowym produktów.

stawiamy na opatrzone certyfikatem

Pozwalają one klientom końcowym zapoznać

międzynarodowe systemy zarządzania energią

się z ważnymi informacjami dotyczącymi

i środowiskiem, zgodne z ISO 50001, ISO 14001

aspektów środowiskowych i zdrowotnych

i EMAS.

dotyczących wszystkich naszych kluczowych
produktów.

Tartak

Recykling

W naszym tartaku w Brilonie

Drewno z recyklingu,

każdego roku wykorzystuje się

składające się

800.000 metrów sześciennych

z odpadów drewnianych

drewna świerkowego

pochodzących ze zużytych

i sosnowego w ramach

i nienadających się

zrównoważonej gospodarki

do sprzedaży produktów,

leśnej. Odpady tartaczne

jest odpowiednio

są od razu przetwarzane

przygotowywane

w produkcji materiałów

i wykorzystywane do

drewnopochodnych.

produkcji płyt wiórowych.

Zrównoważona gospodarka leśna

Energia odnawialna

Działamy w sposób odpowiedzialny jeśli chodzi

Paliwa biologiczne, które nie mogą

o lasy i środowisko oraz posiadamy certyfikaty PEFC

zostać wykorzystane jako materiał,

i FSC, w zależności od dostępności drewna. Zgodnie

zamieniane są przez nas w ciepło

z wymogami unijnymi EUTR (EU Timber Regulation),

i zieloną energię elektryczną w

kupujemy tarcice jedynie z najbliższego sąsiedztwa

naszych elektrowniach na biomasę.

od sprawdzonych dostawców.

95

Usługi

Rozwiązania
na każdy dzień.

Oczywiście chcemy, aby nasi klienci czerpali z naszych produktów jak najwięcej
korzyści, dlatego zapewniamy szereg usług służących właśnie temu celowi.
Od wsparcia przy wizualizacji projektów do udzielania odpowiedzi na zapytania
produktowe oraz wszystko pomiędzy, jesteśmy dostępni w internecie
oraz osobiście.

Kolekcja EGGER - aplikacja
Nasz świat w Twoich rękach | Dzięki aplikacji EGGER można uzyskać bezpośredni dostęp do całej
kolekcji materiałów dekoracyjnych, w każdym miejscu i w każdej chwili. Natychmiastowy dostęp do
Wirtualnego Studia Wzornictwa VDS ze wszystkimi dekorami, licznymi przykładowymi wnętrzami
i różnorodnymi funkcjami - za darmo. Twórz nowe, kreatywne pomysły w tej inspirującej przestrzeni
lub po prostu zeskanuj kod QR na próbce, żeby wykorzystać dany dekor bezpośrednio w VDS.

VDS
Pomysły stają się rzeczywistością | Narzędzie VDS to idealne narzędzie do konsultacji, pozwalające
na wizualizację własnych pomysłów, jak też pomysłów klientów - online. Dekory podłogowe i meblowe
EGGER można w prosty sposób testować na gotowych aranżacjach wnętrz, których biblioteka ciągle
się powiększa. Dla wygody użytkowników proponujemy różnorodne kombinacje dekorów EGGER, które
mogą pasować do danego projektu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji i zapewnić swoim
klientom jeszcze bardziej profesjonalny system konsultacyjny, wybierz VDS Profi. Całość dostępna jest
online lub poprzez aplikację na wszystkich urządzeniach mobilnych - zobacz już teraz, wystarczy kliknąć.
→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com/vds

Strona internetowa
Twoje źródło inspiracji | Od praktycznych danych technicznych, instrukcji dotyczących obróbki,
certyfikatów i dostępności produktów do studiów przypadków czy informacji o trendach, wszystko
to można znaleźć na egger.com. Możliwość wyszukiwania według numeru i nazwy dekoru, struktury
lub koloru, aby szybko znaleźć kombinacje dekorów do wykorzystania w codziennych konsultacjach.
Zarejestruj się w portalu myEgger i uzyskaj dostęp do skanów dekorów i innych przydatnych usług,
takich jak możliwość pobrania filmów dotyczących aktualnych zagadnień marketingowych.
→→

Zarejestruj się na myegger.com i korzystaj już dziś

Próbki
Wypróbuj zanim kupisz | Sprawdź naszą ofertę próbek - łatwo dostępne i dopasowane do potrzeb.
→→

Dowiedz się więcej na www.egger.com

Odwiedź salon lokalnego dystrybutora, aby zobaczyć dekory, których szukasz.
→→
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Twój lokalny dystrybutor: www.egger.com/distributorindex
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Notatki

L

Magazyn

C

Eurodekor
Melaminowana płyta wiórowa

B

PerfectSense
Płyta lakierowana

E

Laminat

F

Obrzeże

I

Blat roboczy

K

Płyta komórkowa Eurolight

G

Laminat kompaktowy

H

Laminat
w formacie drzwiowym

A

Wyłącznie pionowe
zastosowanie; dekor perłowy
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EGGER Polska Sp. z o.o.
ul. św. Michała 43
PL-61-119 Poznań
t +48 61 650 36 01

Dostępność
Ikony pod każdym zdjęciem
dekoru, od strony 55, wskazują
na dostępność danego
dekoru w danym produkcie.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w programie
dostaw i na
www.egger.com

Po drugiej stronie zakładki
można znaleźć opis ikon.

CEE_PL_1207283_01/2017
Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone. Wszystkie przedstawione dekory są reprodukcjami w skali 1:2.
Ze względu na różnice wydruku, kolory mogą się nieco różnić od prawdziwych produktów

info-pl@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Str. Austriei 2

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

PO Box 38

Tiroler Straße 16

6380 St. Johann in Tirol

RO-725400 Rădăuţi, jud.

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600-0

Suceava

t +43 50 600-12217

f +43 50 600-10111

t +40 372 4-38204

f +43 50 600-92217

info-sjo@egger.com

f +40 372 4-68204
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info-rau@egger.com

