Produkty, dekory a služby
Objevte, co vše je možné.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Více inspirace,
více struktur,
více služeb,
více možností.
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Skupina EGGER
Skupina EGGER je jedním z předních světových
výrobců materiálů na bázi dřeva.
Byla založena v roce 1961 a dnes má po celém
světě 19 závodů a provozuje 27 prodejních
kanceláří. Výrobky EGGER naleznete v mnoha
soukromých i veřejných interiérech,
jako např. v kuchyních, koupelnách, ložnicích,
kancelářích, hotelích a obchodech.

Výrobní závody

Obchodní kanceláře

St. Johann in Tirol AT
Wörgl AT
Unterradlberg AT
Brilon DE
Bevern DE
Gifhorn DE
Bünde DE
Marienmünster DE
Wismar DE
Hexham UK
Barony UK
Rambervillers FR
Rion des Landes FR
Shuya RU
Gagarin RU
Rădăuţi RO
Gebze TR
Concordia AR
Biskupiec PL

Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
Šen ur SI
Varaždin HR
Hradec Králové CZ
Poznań PL
Budapest HU
Smederevo RS
Sofia BG
Bucureşti RO
Gebze TR
Vilnius LT
Minsk BY
Kiev UA
Moscow RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP
New Delhi IN
Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Lexington, NC US
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN

Ve výstavbě
Lexington, NC US
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Více než jen design nábytku a interiérů
Jak naše motto „More from wood“ naznačuje, skupina EGGER nabízí kromě produktů pro design nábytku
a interiérů také podlahy na bázi dřeva (řady Laminát, Comfort a Design) a stavební výrobky.

Podlahy musí mít specifické vlastnosti v závislosti na typu místnosti,
zároveň musí umožňovat snadnou a rychlou pokládku, být robustní,
odolné, snadno se čistit a být šetrné k životnímu prostředí. Společnost EGGER dodáže uspokojit různorodé požadavky na podlahy všech
zákazníků díky nabídce třech typů podlahových krytin.
www.egger.com/podlahy

Ať již plánujete cokoli, s použitím stavebních výrobků EGGER budou
výsledky vaší práce úspěšné, efektivní a spolehlivé. Můžete si vybrat
ze široké řady ekologicky šetrných OSB desek a desek s rovnými
hranami nebo perodrážkou, až po difúzně otevřené DHF desky,
Ergo Board nebo řezivo.
www.egger.com/stavebni-vyrobky

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Ekologický koloběh materiálu –
proč je pro nás udržitelnost více než jen pouhé slovo.

Výroba materiálů na bázi dřeva
a jejich další zpracování
S cílem neustále zlepšovat
environmentální výkonnost
v procesu výroby jsme se rozhodli
pro mezinárodně certifikované
energetické systémy a systémy
environmentálního managementu
v souladu normami ISO 50001,
ISO 14001 a EMAS.

Spotřebitel / Posouzení vlivu
výrobků na životní prostředí
Poskytujeme kompletní
transparentnost prostřednictvím
deklarací o vlivu produktu
na životní prostředí (EPD).
Obsahují důležité informace
o environmentálních
a zdravotních aspektech všech
našich hlavních produktů.

Materiály na bázi dřeva přispívají
k ochraně klimatu…
...nyní si můžete udělat představu, jak to probíhá.
Pro vybrané produkty v této brožuře uvádíme
informace o jejich vlivu na životní prostředí.

Recyklace
Recyklát tvořený dřevním
odpadem a zpětně
odebíranými produkty na
bázi dřeva je recyklován
a používán pro výrobu
dřevotřískových desek.

Skladba výrobku
Uhlíková stopa*
Uhlíkovou (CO₂ ) stopu lze použít k měření
rozsahu dopadu výrobku na klima. U laminované
dřevotřískové desky je malá, dokonce menší než
nula. Jak je to možné? Během svého růstu dřevo
absorbovalo větší množství CO₂ , než jaké je
vydáváno během přepravy a výroby.
–13,3 kg CO₂/m2
27 % recyklovaný materiál
32 % zbytky z pilařské výroby
41 % dřevo
85 % materiál z obnovitelných zdrojů
15 % materiál z fosilních zdrojů

Pilařská výroba
800 000 kubických metrů
smrkového a borovicového dřeva
z udržitelných lesů je každoročně
pokáceno na naší pile v Brilonu.
Vedlejší produkty z pilařské výroby
se dále zpracovávají přímo při
výrobě desek na bázi dřeva.

Udržitelné lesní hospodářství
K lesům a životnímu prostředí se
chováme zodpovědně v souladu
s certifikací podle ISO38200 PEFC™
a FSC®, v závislosti na dostupnosti
dřeva. V souladu s Nařízením EU
v oblasti dřeva - EUTR, nakupujeme
pouze dřevo od ověřených
dodavatelů.

Obnovitelná energie
Pro výrobu desek
nevyužitelný odpad měníme
na teplo a zelenou elektřinu
ve vlastních elektrárnách na
biomasu.

Tento ukazatel nastiňuje, jak to lze v praxi
realizovat. Laminovaná dřevotřísková deska je
vyrobena z více než 50 % z recyklovaného materiálu
nebo recyklovaných vedlejších produktů z jiných
průmyslových odvětví.
Přínos pro bioekonomiku**
Zdroje potřebují k obnově různé množství času.
Stromy rostou několik desetiletí, zatímco fosilní
paliva se vytvářejí miliony let. Komponenty
produktů se porovnávají pomocí následujícího
indikátoru: Kolik materiálu bylo získáno
z obnovitelných surovin a kolik z fosilních paliv?

Plně transparentní a bez zbytečného papírování
Ušetříte čas a námahu při veřejných zakázkách nebo projektech s ekologickou certifikací. Informace o enviromentálních
a zdravotních aspektech jsou k dispozici díky „kompletním deklaracím“ k produktům EGGER.

→ Zjistěte více na www.egger.com/zivotniprostredi
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Přínos pro recyklaci**
Abychom zachovali přírodní zdroje, musíme co
nejlépe využívat stávající materiály.

* externě ověřený výpočet podle EN 15804, viz EPD
** neověřený výpočet podle vlastní metody, hmotnostní procento
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Využijte EGGER kolekci dekorativních
materiálů na maximum
Objevte s naší EGGER kolekcí dekorativních materiálů svět plný
možností: Větší výběr, více struktur, více inspirace, více služeb

EGGER kolekce dekorativních
materiálů

Aplikace EGGER

Tato brožura představuje nové trendy a nabízí
ucelenou nabídku produktů, dekorů a struktur.
S naší nově vyvinutou aplikací máte vždy celou
kolekci po ruce. Aplikace vám pomůže s rychlým
rozhodováním a také vám umožní snadný přístup
k tomu, co potřebujete, abyste mohli své skvělé
nápady proměnit ve skutečnost. Nyní si díky naší

komplexnější zákaznické podpoře můžete také
prostřednictvím aplikace EGGER jednoduše
a rychle objednat vzorky v různych formátech.
Více informací o kolekci na
www.egger.com/dekorativni-kolekce

Egger
kolekce
dekorativních
materiálů
Eurodekor včetně dokonale sladěných laminátů a hran
Skladový program

Stáhněte si aplikaci EGGER kolekce
dekorativních materiálů.

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
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PO Box 38

dlberg

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

2217

t +40 372 4 - 38000

.com

info-rau@egger.com

Připravte se na ještě
lepší zážitky
1.	Spusťte si aplikaci EGGER na svém
telefonu.
2.	Naskenujte libovolný kód dekoru z této
brožury.
3.	Získejte přístup
 k informacím o dostupnosti
 k vámi vybranému dekoru
v náhledu celé desky a ve 3D náhledu
 k rychlému objednání vzorků
 k dekorovým kombinacím
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Virtuální designové studio (VDS)
EGGER VDS je online nástroj pro designové
poradenství, pomocí kterého můžete vytvářet
vlastní návrhy podle nejnovějších trendů
a pomůžete zákazníkům s rozhodováním.
Pouhým stisknutím tlačítka můžete zobrazit
všechny dekory z EGGER kolekce dekorativních

materiálů tak jako nejnovější podlahové dekory
v různých typech místností a pomocí režimu
porovnání můžete souběžně vyzkoušet dva návrhy
na jedné místnosti. Všechny funkce lze snadno
a bezplatně integrovat do vašich webových
stránek.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

9

Produkty pro design nábytku a interiérů
Ať již navrhujete obývací pokoj nebo veřejný prostor, EGGER vám nabízí vše z jednoho zdroje,
což činí vaše návrhy ještě více flexibilnější, než byly kdykoli předtím. Široká paleta našich
dekorů je k dispozici v podstatě pro libovolný materiál a s velmi krátkou dodací lhůtou.
Výběr produktu je rychlý a jednoduchý.

Eurodekor OSB Combiline
H3349 ST19
Hrana ABS
F205 ST9

Eurodekor OSB Combiline
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Hrana ABS
H3349 ST19

Laminát
F205 ST9

Pracovní deska
PerfectSense Topmatt
U999 PT

Eurodekor
H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminát
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9
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Laminátová podlaha
EPL001

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Hrana ABS
U660 ST9
Eurodekor
U600 ST9

Eurodekor
U660 ST9

Eurodekor
H1344 ST32

Laminát
U899 ST9
Hrana ABS
H3330 ST36

Laminát PerfectSense Topmatt
F627 PT

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Hrana ABS
U600 ST9
Laminát
U660 ST9

Eurodekor Plus
H1318 ST10

Eurodekor Plus
H3330 ST36

Laminát s barevným jádrem
U8991 ST9

Eurolight Dekor
H3330 ST36

Laminát s barevným jádrem
U7081 ST9

Laminátová podlaha
EPL014
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Dekorově
sladěné
produkty

Díky naší prověřené sladěné nabídce
dekorů a materiálů nemusíte dělat
kompromisy v designu nábytku a interiérů.
Všechny dekory jsou dostupné na
klasických laminovaných dřevotřískových
deskách nebo MDF deskách, Eurolight
lehčených konstrukčních deskách,
deskách Eurodekor OSB Combiline a také
na laminátech. Kromě toho nabízíme také
hrany, které jsou dokonale sladěny
s dekorem i strukturou.

Naskenujte kódy dekorů na
následujících stránkách a získejte další
informace o dostupnosti produktů
a dekorů v aplikaci EGGER.
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Eurodekor laminované dřevotřískové desky

Eurodekor laminované MDF desky

VÝHODY

VÝHODY
Eurodekor laminované MDF desky (dřevovláknité
desky se střední hustotou) mají stejnou
povrchovou úpravu jako dřevotřískové laminované
desky. Díky svému jádru tvořenému z jemných a
homogenních vláken jsou ideální pro aplikace,
které vyžadují větší pevnost či ideální povrch pro
následné frézování např. čelních ploch nábytku.

 Univerzální použití
 Sladěné dekory a struktury k nerozeznání od
přírodních materiálů
 Optimální povrchové vlastnosti, které zajistí
dlouhodobě hezký vzhled (odolnost proti otěru
a poškrábání, světlostálost a bezpečné při styku
s potravinami)
 Snadné zpracování, údržba i čištění
 Antibakteriální (testováno podle normy JIS Z 2801)
ISO 22196)
 Recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí
 Nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu
 Dekory jsou dostupné v široké škále produktů

Jemný a homodenní povrch
Vysoká hustota umožňující frézování
Vysoká pevnost a stabilita
Vysoká odolnost proti bobtnání
Sladěné dekory a struktury k nerozeznání od
přírodních materiálů
 Dekory jsou dostupné v široké škále produktů







Přečtěte si více na www.egger.com/eurodekor-mdf

Skladba výrobku
Optimální produkt pro design nábytku a interiérů,
ať již jde o dvířka, regály, šatníky či obklady
stěn. Je tvořen Eurospan dřevotřískovou deskou
oboustranně potaženou dekoračním papírem
impregnovaným melaminovou pryskyřicí. Lze je
snadno zpracovávat.

Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Dřevovláknitá MDF deska
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

68 % zbytky z pilařské výroby
32 % dřevo

80 % materiál z obnovitelných zdrojů
20 % materiál z fosilních zdrojů

F416 ST10

Více informací najdete na www.egger.com/eurodekor

-8.1kg CO₂/m2

H1714 ST19
Skladba výrobku
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Eurospan dřevotřísková deska

Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

–13,3 kg CO₂/m2

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

27 % recyklovaný materiál
32 % zbytky z pilařské výroby
41 % dřevo
85 % materiál z obnovitelných zdrojů
15 % materiál z fosilních zdrojů
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H1714 ST19

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Eurolight dekor

Eurodekor Plus

VÝHODY

VÝHODY
Eurodekor Plus jsou desky na bázi dřeva
s vícevrstvou laminací. Tyto desky mají vysoce
kvalitní povrch vhodný zejména pro design nábytku
a interiérů s vyššími nároky na zatížení a odolnost
vůči nárazu. Díky tomu jsou ideální pro použití
v komerčních prostorech, např. pro kancelářský
nábytek, vybavení obchodů a luxusních prodejen,
pro vodorovné plochy obecně a nábytek ve
veřejných prostrorech.

Lehké
Robustní
Odolné proti průhybu
Šetří zdroje díky voštinovému jádru
Recyklovatelné
Voštinové jádro umožňuje snadnou instalaci
LED osvětlení a kabeláže
 Sladěné dekory a struktury k nerozeznání od
přírodních materiálů
 Dostupné v dekorech a povrchových strukturách
v souladu s ostatními produkty EGGER







Vysoká odolnost proti nárazům
Vyšší pevnost v ohybu
Recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí
Vysoká odolnost proti vytržení šroubu
Sladěné dekory a struktury k nerozeznání od
přírodních materiálů
 Dekory jsou dostupné v široké škále produktů







Eurodekor Plus MW

Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Bílý nosný papír

Eurolight dekor je lehčená laminovaná konstrukční
deska v povrchové úpravě Eurodekor (s mimořádně
stabilními vrchními dřevotřískovými vrstvami),
které mezi sebou mají lehké, byť robustní,
šestihranné kartonové voštinové jádro. Navzdory
nízké hmotnosti jsou velmi stabilní a poskytují
řadu tvůrčích a konstrukčních možností pro design
nábytku i interiérů.

Více informací naleznete
na www.egger.com/eurodekorplus

Bílý nosný papír

H3330 ST36

Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

Eurodekor Plus ML
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

Více informací o Eurolight dekoru naleznete na
www.egger.com/eurolight-dekor

Skladba výrobku

Nosný papír hnědý
Nosná deska podle účelu použití

Vrchní vrstva s dekoračním
papírem impregnovaným
melaminovou pryskyřicí

Nosný papír hnědý
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

8 mm krycí vrstva dřevotřískové
desky
Voštinové jádro

Nosná deska podle účelu použití

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

8mm krycí vrstva dřevotřískové
desky
Vrchní vrstva s dekoračním
papírem impregnovaným
melaminovou pryskyřicí

–7,86 kg CO₂ /m2
10 % recyklovaný materiál
42 % zbytky z pilařské výroby
48 % dřevo
82 % materiál z obnovitelných zdrojů
18 % materiál z fosilních zdrojů

H3330 ST36
18

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Eurodekor OSB Combiline

Lamináty

VÝHODY

VÝHODY

Nízký obsah formaldehydu
Vysoká pevnost v ohybu
Vysoká odolnost proti vytržení šroubu
Recyklovatelné
Sladěné dekory a struktury k nerozeznání od
přírodních materiálů
 Dekory jsou dostupné v široké škále produktů







Eurodekor OSB Combiline je vysoce odolná
sendvičová deska, která se skládá z jádra
z OSB desky a horních vrstev tvořených tenkými
MDF deskami laminovanými melaminovou
pryskyřicí. Spojuje vynikající pevnost v ohybu
OSB desky s vhodností pro laminování a lakování
dřevovláknité MDF desky. Poskytuje optimální
řešení pro design nábytku i interiérů tam, kde
dochází k vysokému zatížení v ohybu, jako
například u příček, jevištních konstrukcí či regálů.
Více informací naleznete na
www.egger.com/eurodekor-osb-combiline

Lamináty EGGER kombinují trvanlivost
s atraktivním designem. Představují ideální
řešení pro vodorovné a svislé povrchy vystavené
střednímu až vysokému zatížení, ale i pro
zaoblené prvky. Jako dekorativní povrchový
materiál je lze lepit na dřevotřískové desky a MDF
desky, ale také na multiplex, překližky či jiné
nosné materiály. EGGER kolekce dekorativních
materiálů zahrnuje lamináty s postformingovou
kvalitou (postformovatelné), standardní kvalitou
(nepostformovatelné) a s požární odolností.
Dostupné jsou rovněž lamináty s certifikací MED
vhodné pro lodní interiéry.






Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Více informací naleznete na
www.egger.com/laminaty

Skladba výrobku
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

Odolné, trvanlivé
Vhodné k potahování materiálů na bázi dřeva
Snadné zpracování a údržba
Dekory jsou dostupné v široké škále produktů

31 % zbytky z pilařské výroby
69 % dřevo

3 mm tenká MDF
Střední vrstva z OSB desky

91 % materiál z obnovitelných zdrojů
9 % materiál z fosilních zdrojů

Skladba výrobku

3 mm tenká MDF

Overlay (pro
tištěné dekory)

Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí

Impregnovaný
dekorační papír
Impregnovaný
jádrový papír
Uzavírací papír

–2,29 kg CO₂/m2

U999 ST19
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

57 % materiál z obnovitelných zdrojů
43 % materiál z fosilních zdrojů

U600 ST9
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Lamináty XL

Lamináty s barevným jádrem

VÝHODY
 Lepší využitelnost materiálu
 Autentický vzhled dřevodekorů
 Dostupné i v dekorech uni barev, ideální například pro
mimořádně široké dveře.

VÝHODY
Lamináty XL ve formátu 2790 × 2060 mm umožnují
lepší využitelnost materiálu. Všechny dřevodekory
jsou ve strukturách Feelwood a dokonale
napodobují masivní dřevo nebo dýhu. Dostupné
jsou rovněž dekory uni barev formátu XL, které
se používají na mimořádně široké dveře, např.
v nemocnicích či hotelech. Všechny lamináty XL
mají rovněž certifikaci MED (pro námořní zařízení),
a jsou tak vhodné pro použití u interiérů lodí.

Lamináty s barevným jádrem se skládají z několika
vrstev dekoračního papíru ve stejné barvě.
V případě nábytku se zkosenými hranami tak
vzniká neviditelný spoj. V kombinaci s hranou
z masivního dřeva přispívá laminát s barevným
jádrem k elegantnímu spojení hrany a plochy,
například na hranách dveří.

 Celistvý vzhled
 Dokonalé spojení, zejména pak u zkosených desek
 Zajímavý designový prvek v kombinaci s hranami
z masivního dřeva
 Díky dostupnosti stejných dekorů a povrchových
struktur je lze sladit s EGGER kompaktními deskami
s barevným jádrem.

Více informací na
www.egger.com/laminaty-barevne-jadro

Více informací naleznete na
www.egger.com/laminaty-xl
Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

U8991 ST9

H3408 ST38
U7081 ST9
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Lamináty ve dveřním formátu

Laminátem potažené desky

VÝHODY
 Dveřní formáty k dostání ze skladu od 1 kusu
 Sladěný design od interiérových dveří až po
nábytek
 Odolné, trvanlivé a se snadnou údržbou

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

VÝHODY
Díky své vysoké robustnosti je laminát obzvláště
vhodný pro výrobu interiérových dveří. 81 dekorů
EGGER kolekce dekorativních materiálů je rovněž
dostupných v nejrozšířenějším dveřním formátu
2150 × 900 mm a 2150 × 1020 mm od jednoho
kusu. Jelikož jsou dveřní lamináty k dispozici ve
stejných dekorech a povrchových strukturách jako
jiné produkty, jako například laminované desky
a hrany, lze je spolu dokonale kombinovat.
Tak vzniká dokonale sladěný design interiéru
od dveří až po nábytek.

Laminátem potažené desky jsou sendvičové desky
skládající se buď z dřevotřískové desky, MDF
desek, Eurodekor OSB Combiline, nebo lehčené
konstrukční desky Eurolight, které jsou potažené
dekorativním laminátem.

 Široká škála možných kombinací dekorů
a nosných desek.
 Vybrané dekory jsou skladem dostupné také ve
verzi „Flammex“ - zpomalující hoření.

Více informací naleznete na
www.egger.com/desky-potazene-laminatem

Více informací na www.egger.com/dvernilaminaty

Skladba výrobku
Dekorativní laminát
Nosná deska podle účelu použití
(Dřevotřísková nebo MDF deska)
Dekorativní laminát nebo
protitahový laminát

H3158 ST19

W1000 ST9
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Hrany
Dokonalý vzhled nábytku lze vytvořit sladěním
desek a hran nejen v barvě, ale i povrchové
struktuře a stupni lesku. Velký výběr hran
v EGGER kolekci dekorativních materiálů vám
nabízí řešení pro tvorbu designu dle vašich
potřeb a přání – ať již s ohledem na barvu či
kontrast.

Více informací najdete na

www.egger.com/hrany

Naskenujte kódy dekorů na následujících stránkách
a získejte další informace o dostupnosti produktu
a dekoru v aplikaci EGGER.

26
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Hrany ABS

Čelní hrany ABS

VÝHODY

VÝHODY

 Barva a povrchová struktura dokonale sladěná
s dekorem desky
 Desky a hrany od jednoho dodavatele šetří čas
i usílí
 Rozšířený sortiment s více než 3000 položek
skladem
 Hrany dostupné již od jedné role
 Nabídka 9 digitálně tištěných dekorů pro
pracovní desky

Hrany ABS se používají k úpravě viditelných
hran dekorativních materiálů na bázi dřeva, jako
jsou dřevotřískové desky, dřevovláknité MDF
desky, lehčené konstrukční desky Eurodekor
OSB Combiline a Eurolight. Umožňují konečnou
povrchovou úpravu všech našich dekorativních
povrchů. Hrany ABS jsou dostupné v celé řadě
šířek a tlouštěk. Co do dekoru, povrchové struktury
a stupně lesku se dokonale hodí k našemu
sortimentu desek.

Čelní hrany propůjčují dekorům přirozenost
a autentický charakter. Ve spojení s odpovídající
podélnou hranou vytváří celkově sladěný vzhled,
který připomíná vzhled čelně uříznutého dřeva.

 Vytváří dojem čelně uříznutého dřeva
 Věrné reprodukce dekorů
 Velmi přirozený a autentický vzhled

Více podrobností na
www.egger.com/celni-hrany

Hrana, jakou požadujete:
Díky našemu webovému online konfigurátoru hran
si můžete objednat vhodné hrany v jednotlivých
šířkách od 12 do 100 mm, přesně dle svých přání
a potřeb.

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Více informací naleznete na
www.egger.com/konfiguratorhran

H3158 ST19
Q3408 RO
H3408 ST38
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Kontrastní hrany ABS a PMMA
VÝHODY
 Vytváření atraktivních designů s minimálním úsilím
 Široké možnosti pro tvorbu vizuálně přitažlivých
návrhů a kontrastů

Kontrastní hrany ABS a PMMA v nové EGGER kolekci
dekorativních materiálů jsou příkladem toho, jak
lze dosáhnout co největšího efektu s vynaložením
malého úsilí.
Design nábytku se čím dál více zaměřuje
na kombinace různých materiálů. Kontrastní hrany
ve spojení s dekory uni barev či dřevodekorů
a jiných reprodukcí materiálů umožňují řadu
tvůrčích kombinací.
Porovnejte kontrastní hrany či hrany ve
stejném dekoru s dekorem desek na
www.egger.com/nabidka-hran

Doppia:
Umožňuje proměnit libovolný kus nábytku na designový prvek
v pokoji. Společně s povrchy PerfectSense Matt nebo Gloss
vytváří tento typ kontrastní hrany vzhled skutečného skla.

Duo:
Skládají se ze dvou pruhů stejného rozměru, které odpovídají
dvěma dekorům z kolekce. Vzhledu vnitřní a vnější vrstvy lze
dosáhnout aplikací této hrany na desku se stejným dekorem.

Trio:
Kombinace barev a designů zdůrazňuje vizuální kontrast mezi
různými materiály – od struktury dřeva až po kov – což vytváří
spoustu tvůrčích možností.

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Carbon:
Lze použít ke zvýraznění a zdůraznění vlastností „materiálu“.
Kombinací s hliníkem, černou či tmavými odstíny dřeva umožňuje
vytvořit harmoničtější kontrast.

Linea:
Tato varianta hrany dodává výrazný kontrast řadě dekorů uni
barev, dřevodekorům i jiným reprodukcím materiálů. Obzvlášť
dobře ladí s hliníkem, černou barvou či s tmavými odstíny dřeva.
Její lineární struktura je nejen vidět, ale i cítit.
3-vrstvé:
Vytváří vzhled masivního třívrstvého dřeva či desky. Lze je také
použít k vytvoření přirozeného kontrastu ve spojení s dekory uni
barev.

F204 PM

F8922 C1
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U599 PM

U8801 PM

Multiplex:
Hrany Multiplex nabízí možnost kombinovat vzhled desky
multiplex s tenkou povrchovou vrstvou s celou řadou dekorů uni
barev.

Used metal:
Tuto hranu lze použít k vytvoření silných kontrastů z hlediska
"materiálového" nebo ve spojení s dekory uni barev. S touto
hranou také dobře ladí hnědé dřevodekory nebo uni barvy v
odstínu šedé.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Kompaktní
desky

Díky našim kompaktním deskám vyhovíte
požadavkům zákazníků na mimořádně
trvanlivý a odolný materiál s výššími nároky
na hygienu a čistotu. Sladění dekorů a
povrchových struktur umožňuje kombinace
s ostatními produkty EGGER.

Více informací najdete na

www.egger.com/kompaktni-desky

Naskenujte kódy dekorů na následujících stránkách
a získejte další informace o dostupnosti produktu
a dekoru v aplikaci EGGER.
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Kompaktní desky
VÝHODY
Robustní a trvanlivé
Vlhkuodolné
Snadná údržba
Odolné i při každodenním používání běžných čisticích
prostředků a chemikálií
 Mimořádný design hran
 Dostupné v dekorech a povrchových strukturách
v souladu s ostatními produkty EGGER






Skladba výrobku
Kompaktní desky mají atraktivní vzhled a vynikající
parametry. Díky své mimořádné trvanlivosti
a odolnosti vůči teplu a vlhkosti představují ideální
materiál pro použití v interiérech se zvýšeným
rizikem nárazů i vyššími požadavky na hygienu
a čistotu, jako jsou např. kuchyně, koupelny,
sociální zařízení, nemocnice nebo restaurace.
Kompaktní desky s barevným jádrem (bílé, světle
šedé, tmavě šedé) vytváří konkrétní kontrast
a akcent u designu nábytku i interiérů.

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Overlay (pro dřevodekory a reprodukce materiálů)

Dekorační papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí

Jádrový papír impregnovaný fenolovou pryskyřicí
(nebo střední vrstvy impregnované melaminovou
pryskyřicí s kompaktní deskou s barevným jádrem)
Dekorační papír impregnovaný melaminovou
pryskyřicí
Overlay (pro dřevodekory a reprodukce materiálů)

63 % materiál z obnovitelných zdrojů
37 % materiál z fosilních zdrojů

F204 ST9
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PerfectSense

Nezáleží na tom, jestli chcete do prostoru vnést
eleganci a příjemný pocit, či chcete vytvořit
exkluzivní design – PerfectSense poskytuje
ideální kombinaci vizuální dokonalosti a zážitku
při doteku. Nová kolekce nyní zahrnuje kromě
dobře známých lesklých a matných dekorů uni
barev také reprodukce materiálů.

Více informací najdete na

www.egger.com/perfectsense

Naskenujte kódy dekorů na následujících stránkách
a získejte další informace o dostupnosti produktů
a dekorů v aplikaci EGGER.
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Lakované desky PerfectSense
Lakované desky PerfectSense Gloss

VÝHODY





Vysoce lesklé a matné lakované MDF desky
Dodávané s ochrannou fólií
Šířka desky 2 070 mm umožňuje optimální využití
Nekonečné designové možnosti díky široké nabídce
produktů.

Prémiové lakované desky PerfectSense s matnými
a vysoce lesklými povrchy vás uchvátí jak vizuálně,
tak na dotek. Jako součást EGGER kolekce
dekorativních materiálů se dokonale hodí pro
výrobu exklusivního nábytku a interiérového
vybavení.
Nabídka dekorů pro PerfectSense byla rozšířena:
Můžete vybírat z 11 variant PerfectSense Gloss a 13
variant PerfectSense Matt. Všechny dekory najdete
na straně 83.

PerfectSense Gloss (PG) oslní svým vysokým
leskem a představují čistý luxus. Místnosti
vypadají světlejší a větší díky vysokému stupni
lesku a reflexnímu povrchu desek PerfectSense
Gloss. Laminát se strukturou HG je k dispozici pro
kombinace s vysoce lesklými lakovanými deskami.
Stupeň lesku se může lišit.

VÝHODY
 PerfectSense Gloss je ideální pro tvorbu
exkluzivního a moderního designu nábytku
 PerfectSense Gloss vyniká svým dokonalým
povrchem, s téměř zrcadlovým efektem

Více informací na
www.egger.com/perfectsense-gloss

Skladba výrobku
Ochranná fólie
Horní UV lak
Základní nátěr

Lakované desky PerfectSense Matt

67 % zbytky z pilařské výroby
33 % dřevo

PerfectSense Matt (PM) je svým matným,
sametovým povrchem zcela v souladu se
současnými trendy. PerfectSense Matt má vysoce
kvalitní povrchovou úpravu proti otiskům prstů.
Laminát PerfectSense Topmatt (PT) je k dispozici ke
všem dekorům lakovaných desek PM.

Primer
Impregnovaný dekorační papír

80 % materiál z obnovitelných zdrojů
20 % materiál z fosilních zdrojů

Dřevovláknitá MDF deska
Impregnovaný dekorační papír

VÝHODY
 Matný povrch je v souladu s aktuálními trendy
 Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek
PerfectSense Matt zabraňuje vzniku nežádoucích
otisků prstů i na často používaných plochách, jako
jsou dvířka bez madel
 Minimální námaha při čištění

Více informací naleznete na
www.egger.com/perfectsense-matt
Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

H3349 ST19

F206 PG
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F206 PM

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Laminát PerfectSense Topmatt
V perfektní harmonii

VÝHODY
 Vhodný pro vodorovné i svislé použití
 Supermatný a sametově teplý povrch s ochranou
proti otiskům prstů
 Laminát PerfectSense Topmatt (PT) je dostupný ve
stejných dekorech jako všechny matné lakované
desky PerfectSense
 Vybrané dekory jsou k dispozici rovněž jako
pracovní desky

Laminát PerfectSense Topmatt (PT) je ideální pro
vodorovné plochy podléhající vysokému zatížení.
Je obzvláště vhodný pro použití v oblastech, kde je
vyžadována kombinace matného designu
a trvanlivosti.
Více informací naleznete na
www.egger.com/perfectsense-topmatt

Pro lakované desky PerfectSense jsou k dispozici
sladěné hrany ABS.
Dostupný je také odpovídající laminát, který
u otevřených prostor umožňuje vytvoření
jednotného vzhledu na plochách s rozdílnými
požadavky na odolnost.
 Laminát HighGloss představuje doporučené
řešení při použití lakovaných desek
PerfectSense Gloss (stupeň lesku se může
lišit)
 Laminát PerfectSense Topmatt je ideální
volbou pro kombinaci s lakovanými deskami
PerfectSense Matt

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Lakovaná deska PerfectSense Gloss
U999 PG

Lakovaná deska PerfectSense Matt
U999 PM

Hrana PerfectSense Gloss (ABS)
U999 PG

Hrana PerfectSense Matt (ABS)
U999 PM

Laminát HighGloss
U999 HG

Laminát PerfectSense Topmatt
U999 PT

Vytváření kontrastů
Použití dvoubarevných hran Doppia (PMMA)
promění kus nábytku na designový prvek. Společně
s povrchy PerfectSense Matt nebo Gloss vytváří
tento typ kontrastní hrany vzhled skutečného skla.

F627 PT
Objevte naše hrany
v aplikaci EGGER kolekce
dekorativních materiálů.

© Schwebius Gestaltung
Kontrastní hrany
U8807 PM

40

PerfectSense Matt
U999 PM

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Nové dekory, nové povrchy, nové produkty,
nové tloušťky. Rozšířený sortiment pracovních
desek EGGER otevírá cestu řadě možností.
Kromě dobře známých postformingových
pracovních desek a pracovních desek
Feelwood s rovnou hranou jsou nyní k dispozici
také dva nové typy desek následující současný
trend tenkých pracovních ploch. Odolné
supermatné pracovní desky PerfectSense
Topmatt s rovnou hranou, ale také robustní
kompaktní pracovní desky s různými barvami
jádra odolné proti vlhkosti.
Více informací naleznete na

Pracovní desky

42

www.egger.com/pracovni-desky

Naskenujte kódy dekorů na následujících stránkách
a získejte další informace o dostupnosti produktů
a dekorů v aplikaci EGGER.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Postformingované pracovní desky

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

VÝHODY






VÝHODY

Velký výběr moderních dekorů
Odolné proti otěru, nárazu a poškrábání
Hygienické a nezávadné pro potraviny
Odolnost vůči skvrnám a snadné čištění
Dostupné zádové desky a těsnicí lišty sladěné
s pracovními deskami

Pracovní desky s postformingovou hranou sou
osvědčené a zavedené řešení. Desky jsou oblíbené
díky bezešvému vzhledu a hladkému povrchu, kdy
laminát přechází plynule z plochy na hranu.

Více informací naleznete na
www.egger.com/pracovni-desky-postforming

Tato pracovní deska dosahuje svého přirozeného
vzhledu díky struktuře synchronizované s obrazem
dekoru. Přední podélná hrana je tvořena dokonale
sladěnou ABS hranou v tloušťce 1,5 mm, která je
přilepena PUR lepidlem. Sladěné čelní hrany podtrhují
přirozený vzhled, který jen těžko rozeznáte od
masivního dřeva. Tím poskytnete svým zákazníkům
vysoce kvalitní pracovní desku, která vypadá jak
vizuálně tak na dotek jako skutečné dřevo.

Dřevotřísková deska
Protitahový papír

Skladba výrobku
Dekorativní laminát

Skladba výrobku
Dekorativní laminát

 Autentické dřevodekory
 Odolné proti otěru, nárazu a poškrábání
 Dostupné zádové desky a těsnicí lišty sladěné
s pracovními deskami

Dřevotřísková deska

27 % recyklovaný materiál
31 % zbytky z pilařské výroby
42 % dřevo

Protitahový papír

ABS hrana

84 % materiál z obnovitelných zdrojů
16 % materiál z fosilních zdrojů

Vrstva UV laku
Těsnicí vrstva
Stabilizační vrstva

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Více informací naleznete na
www.egger.com/pracovni-desky-feelwood

H3176 ST37

F121 ST87
44

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou
Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

VÝHODY
 Supermatný a sametově teplý povrch
 Nenáročnost na údržbu díky ochraně proti
otiskům prstů
 Odolné proti otěru, nárazu a poškrábání
 Tenký design a moderní vzhled
 Zádové desky dostupné ve stejném dekoru
a struktuře

Velmi atraktivním novým řešením je tenká pracovní
deska vycházející z 16mm dřevovláknité MDF
desky. Její povrch tvoří supermatný a sametově
teplý laminát PerfectSense Topmatt s ochranou
proti otiskům prstů. Přední podélnou hranu tvoří
1,5 mm silná ABS hrana. Tato pracovní deska
reaguje na trend tenkých a matných materiálů.
Více informací na
www.egger.com/pracovni-desky-topmatt

Skladba výrobku
Dekorativní laminát
Dřevovláknitá MDF deska
Protitahový laminát
ABS hrana

U999 PT

46

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

47

Kompaktní pracovní desky
VÝHODY
Nabídku pracovních desek jsme nyní doplnili
o novou tenkou kompaktní pracovní desku
v tloušťce 12 mm. Vyznačuje se zkosením 1 × 1 mm
na horní i spodní části hrany ze všech stran. To
vyzdvihuje jejich moderní vzhled stejně jako barvy
jádra v černé, bílé a světle šedé. Vaši zákazníci si
tuto robustní pracovní desku odolnou vůči vlhkosti
užijí po dlouhou dobu.

 Robustní pracovní desky díky homogenní struktuře
kompaktní desky
 Odolné vůči teplotě a vlhkosti, a proto ideální pro
použití v kuchyních
 Tenký design a moderní vzhled
 Finálně opracované hrany pracovních desek
 Zádové desky dostupné ve stejném dekoru
a struktuře

Více informací na
www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky

Skladba výrobku

Overlay (pro dřevodekory a
reprodukce materiálů)
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Jádrový papír impregnovaný
fenolovou pryskyřicí (nebo
melaminem impregnované vrstvy
barevného jádra)
Dekorační papír impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Overlay (pro dřevodekory a
reprodukce materiálů)

63 % materiál z obnovitelných zdrojů
37 % materiál z fosilních zdrojů

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

U999 ST76
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Zádové desky a příslušenství

Příslušenství

VÝHODY
 Trvanlivé a hygienické řešení
 Dostupné ve stejném dekoru a struktuře jako
pracovní deska
 Rovněž k dispozici v 5 kontrastních dekorech
 Ideální pro zakrytí existujících keramických
obkladů
 Jednoduchá aplikace

Zádové desky dodávají kuchyni moderní a atraktivní
vzhled. Zádové desky, které mohou být navrženy ve
stejném dekoru nebo jako kontrastní zádové desky
k pracovním deskám, se mohou stát skutečným poutačem
pozornosti. Jsou dostupné skladem ve stejných dekorech
jako pracovní desky a také v pěti kontrastních dekorech
ve formátu 4100 × 640 × 8 mm. Nosná dřevotřísková
deska je oboustranně potažená laminátem.
Více informací na
www.egger.com/zadove-desky

Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

F008 ST10

Lamináty
Pro všechny pracovní desky
nabízíme skladem lamináty
ve stejných dekorech
a strukturách v množství
od jednoho kusu. Pro
většinu pracovních desek
je k dispozici také 0,60 mm
tlustý a 1310 mm široký laminát z role.

Upevňovací sady pro dřezy
Upevňovací sada pro dřezy
zahrnuje upevňovací profily
z masivního dřeva a šrouby
vhodné pro pracovní desky
PerfectSense Topmatt.
V případě kompaktních
pracovních desek
doporučujeme profily přilepit.

Hrany ABS
Pro pracovní desky
s nosnou dřevotřískovou
deskou či MDF deskou
nabízíme skladem hrany ve
stejném dekoru a struktuře.
Kompaktní pracovní desky
nevyžadují žádnou úpravu
hran. K pracovním deskám Feelwood se synchronizovanými
povrchovými strukturami ST32 a ST37 ABS je k dispozici také
čelní hrana. Označení dekorů těchto kontrastních hran začíná
písmenem „Q“.

Ocelové traverzy pro
spodní skříňky
Ocelové traverzy představují
osvědčené řešení pro
stabilizaci spodních
skříněk a pracovních desek.
Umožňují také přišroubování
pracovních desek na spodní
skříňky.

Spojovací kování
pracovních desek
16 mm MDF pracovní
desky a 12 mm kompaktní
pracovní desky vyžadují
speciální kování. Kování
jsou přizpůsobena tloušťce
pracovní desky a jsou
dostupná ze skladu.

Těsnění rohových spojů
Těsnění velmi dobře chrání
rohový spoj před pronikáním
vlhkosti. Dodáváme je
v šedé, bílé, černé a hnědé
barvě.
Kování pro 16 mm pracovní desky

Kování pro 12 mm pracovní desky

Těsnící lišty
Pro všechny pracovní desky
Feelwood s rovnou hranou
a postformingované pracovní
desky nabízíme těsnící lišty
o rozměru 4100 × 25 × 25 mm
samostatně balené ve fólii.
Odpovídající vnitřní i vnější
rohy, stejně jako koncovky, jsou také k dispozici ze skladu.

Více informací na
www.egger.com/pracovni-desky-prislusenstvi
50
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Flammex

Produkty zpomalující hoření
VÝHODY
Školy, nemocnice, hotely, obchody a další veřejné
instituce mají vysoké požadavky na protipožární
ochranu. Naše výrobky zpomalující proces hoření
jsou klasifikovány podle evropské normy EN 13501-1
a splňují přísné požadavky produktů třídy Euro B.
Produkty Flammex jsou vysoce funkční bez omezení
tvůrčí kreativity. Dřevotřísková deska Eurodekor
Flammex, dřevovláknitá deska Eurodekor MDF
Flammex a Lamináty Flammex jsou dostupné ve více
než 200 různých dekorech. Sortiment kompaktních
desek Flammex s černým jádrem zahrnuje více než
180 dekorů.
Více informací naleznete na
www.egger.com/flammex
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 Zabraňují šíření ohně a poskytují více času na
hašení požáru
 Snižují tvorbu kouře a odkapávání v případě pořáru
 Pro vaši bezpečnost – pravidelné kontroly ze strany
externích zkušebních institucí

V aplikaci EGGER můžete filtrovat dekory pro produkty s nízkou
hořlavostí.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Struktury &
Povrchy
V době pokročilé digitalizace a mnoha
vizuálních vjemů je čím dál důležitější také
skutečný pocit při fyzickém doteku. Proto našim
strukturám a povrchům věnujeme zvláštní
pozornost. Pro celkový design je důležité,
aby pocit při dotyku povrchu byl v harmonii
se vzhledem dekoru. Naše struktury se díky
svým vlastnostem, jako je například výraznost,
hloubka a přirozenost, maximálně přibližují
originálu a jsou od něho téměř k nerozeznání.
Můžete tak vytvářet výjimečné a nevšední
projekty, abyste plně uspokojili své zákazníky.

Vyzkoušejte struktury a povrchy v aplikaci EGGER.
1.	Spusťte si aplikaci EGGER na svém telefonu.
2.	Použijte funkci skenování pro získání
libovolného kódu struktury v kolekci.
3.	Získáte přístup ke svým vybraným strukturám
a k nim dostupným dekorům.
4.	Můžete zobrazit celou desku ale i její 3D náhled.
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Struktury dřeva

Feelwood

Pouze správně zvolená struktura umožní dřevodekorům vyniknout. Naše struktury používané u dřevodekorů využívájící střídání
lesklých a matných efektů vytvářející dojem jemně kartáčovaných pórů nebo ručně opracovaného materiálu.

Název Feelwood sám napovídá, abyste tento povrch vnímali nejen zrakem, ale i hmatem, jedině tak objevíte jeho jedinečnost.
Feelwood nabízí kvalitu, která spojuje to nejlepší z obou světů.
Díky perfektnímu sladění struktury s obrazem dekoru vypadají tyto povrchy téměř jako skutečná dýha nebo masivní dřevo.

ST10 				

Deepskin Rough

Autentická struktura pro přirozené, výrazné a rustikální
dekory, vhodná pro reprodukce masivního dřeva.

ST19 				

Deepskin Excellent

Kombinace letokruhů s lineárními místy. Matná a lesklá
struktura dřeva dodává dekoru poutavý a zároveň přirozený
celkový vzhled. Na klidných a lehce plaňkovaných
dřevodekorech vypadá tato struktura jako by byla
synchronizovaná. Na dekorech uni barev má podobu
lakovaného dřeva.

ST12 				

Omnipore Matt

Povrchová úprava pórů s nepravidelnou kresbou a různou
hloubkou, které dodávají povrchu přirozený a sametový
vzhled.

ST22 				

Deepskin Linear

Tato struktura přidává lineárním a živým dřevodekorům větší
přirozenost, hloubku a lesk díky matně lesklým povrchům.

ST28 				

Feelwood Nature

Tato struktura je synchronizovaná s tiskovým válcem dubu
Gladstone a zdůrazňuje pískovaný charakter tohoto dekoru
dubu.

ST33 				

Feelwood Crafted

Struktura Feelwood Crafted zobrazuje souhru matných a
jemně lesklých prvků. Díky matným, sametově kartáčovaným
pórům získává tato povrchová struktura nádhernou reflexní
povahu a díky tomu má velmi přirozený vzhled rozzářený
perleťovým efektem.

ST37 				

Feelwood Rift

Tato povrchová struktura působí autenticky jako vzhled
povrchu masivního dřeva. Struktura je synchronizovaná
s dekorem řady dubu Halifax, pro kterou jsou vlastní hluboké
citelné praskliny.

ST32 				

Feelwood Vintage

Jedná se o strukturu synchronizovanou s obrazem dekoru
dubu Sherman v rustikálním pojetí s efekty použitého
dřeva. Vizuální poškození a nepravidelnosti na dřevě jsou
zdůrazněny sladěnou strukturou pórů.

ST36 				

Feelwood Brushed

Pro tuto strukturu je typický hluboce kartáčovaný, avšak
přesto velmi přirozený matný charakter, který propůjčuje
mnoha různým dřevodekorům dokonale autentický vzhled.

ST38 				

Feelwood Pinegrain

Tato struktura prezentuje hluboce kartáčované měkké dřevo
s vysoce kvalitním perleťovým efektem matných a lesklých
prvků. Dekory uni barev v kombinaci s tímto vzhledem
struktury vypadají jako lazurované či lakované masivní dřevo.

Naskenujte kód struktury pomocí aplikace EGGER.
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Materiálové a kovové struktury

Matné a vysoce lesklé povrchy

Reprodukce kamene a kovu jsou čím dál důležitější. Tyto dekory přinášejí díky odpovídající struktuře požadovanou věrohodnost
a charakter.

Vzhodně zvolená struktura propůjčuje dekoru specifický charakter.

ST16

Mineral Plaster

Tato povrchová struktura má vzhled omítky a obsahuje jak
hluboké, tak surové, hladké i lesklé prvky. Vytváří industriální
efekt u reprodukcí betonu, kovu a kamene. Dekorům uni barev
propůjčuje výrazný materiální charakter.

ST75

Mineral Satin

Povrchová struktura, která byla vytvořena speciálně pro
pracovní desky. Tato struktura propůjčuje reprodukcím
materiálů a dekorům uni barev matný vzhled a sametový
pocit. Obzvláště se hodí k mramoru.

ST87

Mineral Ceramic

Pro tuto strukturu je typický efekt výrazného střídání matných
a lesklých plošek, které napodobují vzhled keramických
dlaždic.

ST20

Metal Brushed

Tato struktura byla vytvořena pro reprodukce skutečných
materiálů. Poskytuje perleťovým a metalickým dekorům
vzhled a dojem jemně pískovaného kovu.

ST76

Mineral Rough Matt

Tato struktura reprodukuje vzhled jemně broušeného
přírodního kamene. Lze ji použít na mnoha různých
reprodukcích kamene, včetně břidlice a mramoru.

ST89

Mineral Rock

Struktura má díky své drsnosti, reflexní povaze a kombinaci
matného a lesklého povrchu žulový charakter.

HG

HighGloss

Hladký povrch pro lamináty s vysokým stupněm lesku,
zvlášť vhodný pro dekory uni barev a prémiové dřevodekory.

PM 	

PerfectSense Matt / PT Topmatt

Struktury PerfectSense Matt a PerfectSense Topmatt
charakterizuje neobvykle teplý a sametově hebký povrch
v kombinaci s vysokou odolností a ochranou proti otiskům
prstů.

ST2

Smoothtouch Pearl

Robustní, výrazná a velmi trvanlivá
struktura, která je nejvhodnější pro
použití na dekory uni barev a pro
perleťové dekory.

ST9

PG

PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss je charakteristický výrazným zrcadlovým
leskem a dokonale hladkým povrchem.

SM

SemiMatt

Velmi hladká povrchová struktura používaná hlavně u uni
barev.

Smoothtouch Matt

Dodává uni dekorům a dřevodekorům
přirozený a matný vzhled.

ST15

Smoothtouch Velvet

Hladká, plochá povrchová úprava
s nízkou úrovní lesku a nízkými nároky
na údržbu. Podtrhuje kvalitu elegantních
dřevodekorů a reprodukcí materiálů.

Naskenujte kód struktury pomocí aplikace EGGER.
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Trendové
světy

Dnešní trendy v designu interiérů často
přicházejí bez jasných pravidel.
Řadu let se lidé zaměřovali na „kombinování
a slaďování“. Což nakonec vedlo ke vzniku
většího množství témat v designu. Tyto nové
trendové světy jsme použili jako základ pro
vývoj našich nových dekorů.
Na následujících stránkách si ukážeme, jak
různorodé jsou dnešní trendy v designu.

Více o trendových světech na

www.egger.com/trendove-svety

Naskenujte kódy dekorů na následujících stránkách
a získejte další informace o dostupnosti produktů
a dekorů v aplikaci EGGER.
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Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Oblíbená klasika s moderním nádechem
Trend ModernClassics zahrnuje naše
nejprodávanější dřevodekory. Známé klasické
podoby různých druhů javorů, třešní nebo dubů
jsou nadále v oblibě díky jejich přírodnímu, ale
modernímu a nadčasovému vzhledu. Jsou proto
častou volbou pro dlouhodobé projekty.
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Barevné schéma těchto dřevodekorů bylo
přepracováno, aby umožňovalo kombinace
s moderními materiály a dekory uni barev. Pokud
se v tomto trendovém světě kombinují dekory
uni barev a dřevodekorů, je výsledkem moderní
klasický design.

H3860 ST9

U325 ST9

H3157 ST12

U633 ST9

H1212 ST33

U399 ST9

H3171 ST12

W1000 ST19

H1636 ST12

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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H3349 ST19

F204 ST9

H1714 ST19

F416 ST10

H3158 ST19

H3710 ST12

H1253 ST19

F205 ST9

H3192 ST19

Spojení minulosti a budoucnosti
Budoucnost je hmatatelnější, než byla kdy dříve.
Technický a především digitální vývoj dosáhl
úžasného pokroku.
Stále více spatřujeme sílící touhu po tradičních
a důvěryhodných hodnotách, nadčasové klasice
a zejména vřelosti 50. a 60. let. Očekávání tohoto
trendu jsou splněna začleněním klasických

materiálů – mramoru, textilu nebo ořechu – do
nové EGGER kolekce dekorativních materiálů.
Moderní reprodukce a přírodní povrchové struktury,
jako je nová, autentická ST19 Deepskin Excellent,
jsou součástí trendového světa FutureRetro.
V nových trendech se znovu objevují také klasické
prvky, jako je černá nebo kov.
Naskenujte kód dekoru
pomocí aplikace EGGER.
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Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Když je vyžadována autentičnost
Autentické druhy dřeva a kouzlo ručně vyráběných
výrobků zůstávají v moderních prostorech
neměnným designovým prvkem. Pro takovýto vzhled
se hodí zejména povrchové struktury Feelwood se
synchronizovanými póry. Praskliny jsou ještě více
zvýrazněné a suky hlubší.
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Nová struktura se synchronizovanými póry ST32
Feelwood Vintage oživuje dřevodekory svými
drsnými efekty matného lesku. V trendovém světě
PureNature naleznou uplatnění také aktuální zelené
tóny.

H1318 ST10

H3330 ST36

H1344 ST32

U660 ST9

H1180 ST37

U600 ST9

H2033 ST10

H3408 ST38

H3154 ST36

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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H1336 ST37

F434 ST20

H1331 ST10

H1345 ST32

H3176 ST37

F313 ST10

H1330 ST10

F411 ST20

H1400 ST36

Dokonalost jde ruku v ruce s emocemi
Dokonalosti lze snadno dosáhnout pomocí
nejnovějších technologií, to však není u designu
vždy žádoucí. K dosažení přirozeného vzhledu
přinášejícího emoce se záměrně používají
nepravidelnosti a nedokonalosti, jako jsou
praskliny, třísky, ručně vyráběné nebo zvětralé
prvky.

V dnešním světě s převažujícími výrobky
z oblasti digitálních technologií hraje struktura čím
dál důležitější roli. Použitý vzhled nebo industriální
styl v kombinaci s klidnými vzory a rovnými liniemi
vytváří trendový svět PerfectImperfection.

Naskenujte kód dekoru
pomocí aplikace EGGER.
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H1701 ST33

U705 ST9

F823 ST10

F637 ST16

H1312 ST10

H3146 ST19

H1710 ST10

F642 ST16

H1313 ST10

Kouzlo urbanistického designu
Urbanizace je výrazný trend, který stále více
ovlivňuje design. Malé obytné prostory ve městech
musí být nejen účelně využívány, ale měly by být
navrženy také minimalisticky. Stoupá proto význam
skandinávského designu s jeho světlými materiály.

Materiály, které se dobře kombinují, jako je
například beton a kov nebo světlé, neutralně šedé
tóny, poukazují na kouzlo města s jeho šarmem a
dotváří tak trendový svět LightUrban.

Naskenujte kód dekoru
pomocí aplikace EGGER.
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Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Široké spektrum černé
V duchu motta „Black is back“ se černá vrátila do
designu v podobě příslušenství, jako jsou madla
a kovové rámy. Černá se také čím dál častěji
objevuje velkých plochách a stává se elegantním
kontrastem v ultra moderních designech.
Ale kolik černé může místnost pojmout? Roli
zde hrají různé varianty černé: Vysoce lesklé
a dokonale matné povrchy umožňují, že i ta

72

nejtmavší uni barva vypadá zcela odlišně. Nová
EGGER kolekce dekorativních materiálů také
nabízí různé možnosti základních černých tónů,
jako je Soft černá a Shadow Black. Trendovému
světu BlackOptions poskytují dřevěné povrchy v
kombinaci s černými nebo černými dřevodekory,
od elegantních po přírodní, širokou škálu možností
pro vytváření mnoha zajímavých designů.

U999 PM

U999 PG

U999 ST19

H3190 ST19

H1702 ST33

F242 ST10

H3178 ST37

H1346 ST32

U998 ST38

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

73

U232 ST9

U740 ST9

U780 ST9

H1251 ST19

U201 ST19

H1252 ST19

U830 ST9

F417 ST10

U968 ST9

Barevná harmonie
Monochromatické designy jsou minimalistické
a harmonické současně a velmi dobře zapadají
do našeho sofistikovaného světa. Lidé zpravidla
hledají harmonii v místech, kde jsou zvyklí
odpočívat, ale ani zde by neměly chybět emoce
a vitalita. Tyto emoce vznikají z rozmanitých barev
o různé intenzitě barevného světa, který v designu

vytvořil pojmy jako „téměř černá“ a „téměř bílá“.
Kromě módních dekorů uni barev z kategorií
Nude, Taupe a šedomodrá jsou v trendovém světě
ColouredMonochrome velmi důležité dřevodekory
a reprodukce materiálů.

Naskenujte kód dekoru
pomocí aplikace EGGER.
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Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Designy s technickým chladem
Hybridní produkty uspokojí touhu po jednoduchých
řešeních v rámci trendu synchronizace. Proto
trendový svět MetalFusion obsahuje dekory, které
jsou vytvořeny například spojením vlastností kovu
a kamene.
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V moderních designech se stále častěji používá
čistě metalický vzhled. Tyto dekory představují
inovaci i budoucnost a propůjčují designu
chladný vzhled. Nová povrchová struktura ST20
Metal Brushed navozuje u kovových reprodukcí
autentický vzhled a dojem.

F500 ST20

F463 ST20

F628 ST16

F121 ST87

F461 ST10

F462 ST20

F784 ST20

F302 ST87

F629 ST16

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Naskenujte kód dekoru pomocí aplikace EGGER.

Svůdné matné designy
Matné povrchy vyvolávají na dotek příjemný,
hedvábný pocit. Určitá přirozenost je tedy možná
také u dekorů uni barev. Lakovaná povrchová
úprava PerfectSense Matt vytváří v kombinaci s uni
barvami i s řadou dekorů materiálových reprodukcí
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vysoce kvalitní a atraktivní vzhled a pocit. Povrch
navíc poskytuje nejlepší možnou odolnost proti
opotřebení. To vše se snoubí v trendovém světě
MattEmotion.

F812 PM

U708 PM

U732 PM

U702 PM

F120 PM

U727 PM

U599 PM

F627 PM

F206 PM

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Objevte rozmanitost

Odstíny bílé

EGGER kolekce dekorativních
materiálů
Dekory a struktury v aplikaci EGGER
1.	Spusťte si aplikaci EGGER na svém telefonu..
2.	Použijte funkci skenování pro sejmutí libovolného
kódu dekoru a struktury.
3.	Získáte přístup k vámi vybraným
strukturám a k nim dostupným dekorům.
4. Můžete si prohlédnout celou desku nebo její
náhled v 3D.

Uni barvy se strukturou dřeva

W1300 ST9
Ledovcově bílá

W1100 ST9
Alpská bílá

W1000 ST9
Prémiově bílá

W1200 ST9
Porcelánově bílá

W980 ST2*
Platinově bílá

W908 ST2*
Základní bílá

W911 ST2*
Krémově bílá

U705 ST9
Angorská šedá

U775 ST9
Bílošedá

Teplé šedé

W1000 ST19
Prémiově bílá

U201 ST19
Oblázkově šedá

U961 ST19
Grafitově šedá

U702 ST9
Kašmírově šedá

U727 ST9
Kamenná šedá

U748 ST9
Lanýžově hnědá

W1000 ST38
Prémiově bílá

U998 ST38
Shadow Black

U999 ST19
Černá

U201 ST9
Oblázkově šedá

U740 ST9
Taupe tmavá

U741 ST9
Lávově šedá

U999 ST12
Černá

U750 ST9
Taupe šedá

U717 ST9
Dakarská šedá

U767 ST9
Kubanitově šedá
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skladem

* Dekor je k dispozici také v jiných strukturách.
skladem
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Béžové a hnědé tóny

PerfectSense Matt

U216 ST9
Béžová Came

U222 ST9
Krémově béžová

U113 ST9
Bavlněná béžová

W1100 PM*
Alpská bílá

W1000 PM*
Prémiově bílá

U599 PM*
Indigo modrá

U104 ST9
Alabastrově bílá

U156 ST9
Pískově béžová

U200 ST9
Béžová

U702 PM*
Kašmírově šedá

U727 PM*
Kamenná šedá

U961 PM*
Grafitově šedá

F812 PM*
Mramor Levanto bílý

F120 PM*
Metal Rock světle šedý

U961 ST2
Grafitově šedá

U899 ST9
Soft černá

U999 ST2*
Černá

U708 PM*
Světle šedá

U732 PM*
Prachově šedá

U999 PM*
Černá

F206 PM*
Pietra Grigia černá

F627 PM*
Ocel tmavá

PerfectSense Gloss

Studené šedé

* Dekor je k dispozici také v jiných strukturách.

U707 ST9
Hedvábně šedá

U708 ST9
Světle šedá

U763 ST9
Perlově šedá

W1100 PG*
Alpská bílá

W1000 PG*
Prémiově bílá

U323 PG*
Chilli červená

U788 ST9
Arktická šedá

U732 ST9
Prachově šedá

U780 ST9
Monumentální šedá

U702 PG*
Kašmírově šedá

U727 PG*
Kamenná šedá

U961 PG*
Grafitově šedá

F812 PG*
Mramor Levanto bílý

U960 ST9
Onyxově šedá

U963 ST9
Diamantově šedá

U968 ST9
Uhlíkově šedá

U708 PG*
Světle šedá

U732 PG*
Prachově šedá

U999 PG*
Černá

F206 PG*
Pietra Grigia černá
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skladem

skladem

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

83

Barevné jádro

(Lamináty s barevným jádrem)

Živé žluté

W1101 ST9
Solid alpská bílá

W1001 ST9
Solid prémiově bílá

W1001 HG
Solid prémiově bílá

U107 ST9
Sametově žlutá

U146 ST9
Kukuřičně žlutá

U340 ST9
Sorbetově oranžová

U7081 ST9
Solid světle šedá

U8991 ST9
Solid soft černá

U9631 ST9
Solid diamantově šedá

U140 ST9
Šafránově žlutá

U108 ST9
Vanilkově žlutá

U114 ST9
Zářivě žluté

U7021 ST9
Solid kašmírově šedá

U163 ST9
Kari žlutá

U617 ST9
Wasabi zelená

U131 ST9
Citrusově žlutá

Přírodní zelené

Zemité oranžové

U626 ST9
Kiwi zelená

U636 ST9
Fjordská zelená

U660 ST9
Amazonská zelená

U332 ST9
Oranžová

U350 ST9
Siena oranžová

U818 ST9
Tmavě hnědá

U650 ST9
Kapradinově zelená

U608 ST9
Pistáciově zelená

U630 ST9
Limetkově zelená

U989 ST9
Černošedá

U232 ST9
Nude meruňková

U830 ST9
Nude karamelová

U606 ST9
Lesní zelená

U655 ST9
Smaragdově zelená

U600 ST9
Májová zelená

U328 ST9
Rtěnka červená

U390 ST9
Indiánská červená

U807 ST9
Nugátově hnědá
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skladem
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Půlnoční fialové

Plynoucí modré

U646 ST9
Niagarská zelená

U507 ST9
Kouřově modrá

U525 ST9
Delft modrá

U599 ST9*
Indigo modrá

U414 ST9*
Tmavě fialová

U404 ST9*
Krokusově růžová

U500 ST9
Ledovcově modrá

U533 ST9
Polárně modrá

U515 ST9
Francouzská modrá

U420 ST9*
Lila

U400 ST9*
Pudrově fialová

U430 ST9*
Fialová

U633 ST9
Tyrkysově modrá

U540 ST9
Džínově modrá

U522 ST9
Horizont modrá

U560 ST9*
Hlubinná modrá

U504 ST9*
Tyrolská modrá

U570 ST9*
Půlnoční modrá

Výrazné červené

Mramor a textil

U321 ST9
Čínská červená

U323 ST9
Chilli červená

U337 ST9
Fuchsiově růžová

F204 ST9
Mramor Carrara bílý

F812 ST9*
Mramor Levanto bílý

F417 ST10
Juta šedá

U311 ST9
Burgundská červená

U313 ST9
Růžově bílá

U363 ST9
Plameňákově růžová

F205 ST9
Pietra Grigia antracitová

F424 ST10
Len hnědý

F416 ST10
Juta béžová

U325 ST9
Antická růžová

U330 ST9
Lilkově fialová

U399 ST9
Granátově červená

F206 ST9*
Pietra Grigia černá

F433 ST10
Len antracitový

F461 ST10 Metal
Fabric antracitový
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* Dekor je k dispozici také v jiných strukturách.
skladem
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Přírodní jehličnany

Beton a kámen

F637 ST16
Chromix bílý

F186 ST9 Beton
Chicago světle šedý

F274 ST9
Beton světlý

H1298 ST22
Jasan Lyon pískový

H3451 ST22
Fleetwood šampaňský

H1250 ST36
Jasan Navarra

F638 ST16
Chromix stříbrný

F187 ST9 Beton
Chicago tmavě šedý

F823 ST10
Beton Cefalu světlý

H3470 ST22
Smrk sukatý přírodní

H3404 ST38
Modřín horský hnědý

H3408 ST38 Modřín
horský Thermo hnědý

F642 ST16
Chromix bronzový

F121 ST87
Metal Rock antracitový

F242 ST10
Břidlice Jura antracitová

H1710 ST10 Kaštan
Kentucky pískový

H1487 ST22
Borovice Bramberg

H1400 ST36
Zašlé dřevo

Kovy

Světlé a tmavé jehličnany

F509 ST2
Hliník

F501 ST2
Hliník kartáčovaný

F784 ST20
Mosaz broušená

H1424 ST22
Fineline krémový

H3450 ST22
Fleetwood bílý

H3453 ST22
Fleetwood lávověšedý

F500 ST20
Metallic Inox

F463 ST20
Metallic Platinově šedý

F462 ST20
Metallic Indigo

H1401 ST22
Pinie Cascina

H1486 ST36
Pinie Pasadena

H3430 ST22
Pinie Aland bílá

H3406 ST38 Modřín
horský antracitový

H3403 ST38
Modřín horský bílý

H3433 ST22
Pinie Aland polární

F434 ST20
Ocel kartáčovaná
kubanitově šedá
88
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Buk a jilm

Exotické dřeviny

H1122 ST22
Whitewood

H3012 ST22
Coco Bolo přírodní

H3090 ST22
Shorewood

H1582 ST15
Buk Ellmau

H1511 ST15
Buk Bavaria

H1701 ST33
Jilm Tossini bílý

H1123 ST22
Graphitewood

H3058 ST22
Wenge Mali

H1115 ST12
Bamenda šedobéžová

H1251 ST19 Robinie
Branson přírodně hnědá

H1212 ST33
Jilm Tossini hnědý

H1210 ST33
Jilm Tossini šedobéžový

H1252 ST19 Robinie
Branson šedobéžová

H1253 ST19 Robinie
Branson lanýžově hnědá

H1702 ST33 Jilm
Tossini tmavě hnědý

Nestárnoucí javor, bříza a dub

Ořech, třešeň a Fineline

H3860 ST9
Javor Hard šampaňský

H3349 ST19
Dub Kaisersberg

H1277 ST9
Akácie Lakeland světlá

H1615 ST9
Třešeň Verona

H1636 ST12
Třešeň Locarno

H3734 ST9
Ořech Dijon přírodní

H1733 ST9
Bříza Mainau

H3157 ST12
Dub Vicenza

H3158 ST19
Dub Vicenza šedý

H3700 ST10
Ořech Pacifik přírodní

H1714 ST19
Ořech Lincoln

H3710 ST12
Ořech Carini přírodní

H3840 ST9
Javor Mandal přírodní

H1334 ST9
Dub Sorano světlý

H1137 ST12 Dub
Sorano černohnědý

H3702 ST10 Ořech
Pacifik tabákový

H3190 ST19 Metallic
Fineline antracitový

H3192 ST19 Metallic
Fineline hnědý

90

skladem

skladem
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

91

Popraskaný dub

Klasický dub

H3131 ST12
Dub Davos přírodní

H3171 ST12
Dub Kendal olejovaný

H3395 ST12 Dub
Corbridge přírodní

H1176 ST37 Dub
Halifax bílý

H1336 ST37 Dub Halifax
lazurovaný pískově šedý

H3331 ST10
Dub Nebraska přírodní

H3170 ST12
Dub Kendal přírodní

H3368 ST9
Dub Lancaster přírodní

H3398 ST12
Dub Kendal koňakový

H1180 ST37
Dub Halifax přírodní

H3178 ST37 Dub
Halifax lazurovaný černý

H3332 ST10
Dub Nebraska šedý

H3156 ST12
Dub Corbridge šedý

H3133 ST12
Dub Davos
lanýžověhnědý

H1199 ST12 Dub
Thermo černohnědý

H1181 ST37
Dub Halifax tabákový

H3176 ST37
Dub Halifax cínový

H2033 ST10
Dub Hunton tmavý

Autentický dub

Moderní dub

H3330 ST36
Dub Anthor přírodní

H3730 ST10
Hickory přírodní

H3309 ST28 Dub
Gladstone pískový

H3335 ST28 Dub
Gladstone bílý

H3146 ST19 Dub
Lorenzo béžovošedý

H1399 ST10 Dub
Denver lanýžověhnědý

H1318 ST10
Dub divoký přírodní

H1113 ST10
Dub Kansas hnědý

H3326 ST28 Dub
Gladstone šedobéžový

H1312 ST10
Dub Whiteriver pískově béžový

H1313 ST10 Dub
Whiteriver šedohnědý

H3342 ST28
Dub Gladstone sépiový

H3303 ST10
Dub Hamilton přírodní

H3154 ST36 Dub
Charleston tmavě hnědý

H3325 ST28 Dub
Gladstone tabákový

H1377 ST36 Dub
Orleans pískový

H1379 ST36
Dub Orleans hnědý

H1387 ST10
Dub Denver grafitový
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Vintage dub

H1145 ST10
Dub Bardolino přírodní

H1146 ST10
Dub Bardolino šedý

H1345 ST32
Dub Sherman šedý

H1150 ST10
Dub Arizona šedý

H1151 ST10
Dub Arizona hnědý

H1344 ST32 Dub
Sherman koňakově hnědý

H1331 ST10
Dub Santa Fe šedý

H1330 ST10
Dub Santa Fe vintage

H1346 ST32 Dub
Sherman antracitový

F313 ST10
Steelcut titanově šedá

F628 ST16
Metal Slate šedostříbrný

F411 ST20
Patina zlatá

F302 ST87
Ferro bronzový

F629 ST16
Metal Slate černozlatý

Kovy

skladem
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Dekory pracovních desek
Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

W1100 PT
Alpská bílá

U999 PT
Černá

H1176 ST37
Dub Halifax bílý

H1180 ST37
Dub Halifax přírodní

F206 PT
Pietra Grigia černá

F627 PT
Ocel tmavá

H1181 ST37
Dub Halifax tabákový

H1344 ST32
Dub Sherman koňakově hnědý

F812 PT
Mramor Levanto bílý

H3176 ST37
Dub Halifax cínový

Kompaktní pracovní desky

Postformingové pracovní desky

W1101 ST76
Solid alpská bílá

U999 ST76
Černá

(s bílým jádrem)

U7081 ST76 (se světle šedým jádrem)
Solid světle šedá

W1000 ST76
Premiově bílá

U702 ST89
Kašmírově šedá

U763 ST76
Perlově šedá

(s černým jádrem)

F222 ST76
(s černým jádrem)
Keramika Tessina terra

U999 ST89
Černá

H050 ST9
Přírodní dřevěné bloky

H110 ST9
Pinie Sealand

H193 ST12
Dub špalíček

H194 ST12
Ořech špalíček

H195 ST10
Dub Castle

skladem
96

skladem

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

97

Postformingové pracovní desky

Postformingové pracovní desky

H197 ST10
Dřevo Vintage přírodní

H198 ST10
Dřevo Vintage šedé

H1145 ST10
Dub Bardolino přírodní

F021 ST75
Terrazzo Triestino šedé

F028 ST89
Granit Vercelli antracitový

F041 ST15
Sonora bílá

H1313 ST10
Dub Whiteriver šedohnědý

H1318 ST10
Dub divoký přírodní

H1401 ST22
Pinie Cascina

F093 ST15
Mramor Cipollino šedý

F094 ST15
Mramor Cipollino černá měď

F095 ST87
Mramor Siena šedý

H1486 ST36
Pinie Pasadena

H2031 ST10
Dub Halford černý

H2032 ST10
Dub Hunton světlý

F104 ST2
Mramor Latina

F112 ST9
Mramor Florence šedý

F117 ST76
Kámen Ventura černý

H2033 ST10
Dub Hunton tmavý

H3133 ST12
Dub Davos lanýžověhnědý

H3303 ST10
Dub Hamilton přírodní

F121 ST87
Metal Rock antracitový

F186 ST9
Beton Chicago světle šedý

F187 ST9
Beton Chicago tmavě šedý

H3330 ST36
Dub Anthor přírodní

H3331 ST10
Dub Nebraska přírodní

H3730 ST10
Hickory přírodní

F204 ST75
Mramor Carrara bílý

F205 ST9
Pietra Grigia antracitová

F206 ST9
Pietra Grigia černá

F011 ST9
Granit Magma šedý

F012 ST9
Granit Magma červený

F014 ST9
Mramor Engelsberg

F221 ST87
Keramika Tessina krémová

F242 ST10
Břidlice Jura antracitová

F292 ST9
Travertin Tivoli béžový

skladem
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Kontrastní zádové desky

Postformingové pracovní desky

F302 ST87
Ferro bronzový

F311 ST87
Keramika antracitová

F333 ST76
Beton Ornamental šedý

H192 ST10
Ornamentic Wood

F007 ST10
Kamenný obklad Terra hnědý

F371 ST89
Granit Galizia šedobéžový

F385 ST10
Hrubá omítka

F484 ST87
Sparkle Grain rezavý

F008 ST10
Lámaná břidlice šedá

F009 ST9
Mozaika kamenná

F502 ST2
Hliník jemně kartáčovaný

F508 ST10
Used Carpet černý

F637 ST16
Chromix bílý

F010 ST9
Used Metal

F812 ST9
Mramor Levanto bílý

skladem
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www.egger.com
Egger CZ s.r.o.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Čechova 498

Holzwerkstoffe

CZ-500 02 Hradec Králové

Weiberndorf 20

t +420 495 531 531

AT-6380 St. Johann in Tirol

f +420 495 531 534

t +43 50 600 - 10159

info-cz@egger.com

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

Holzwerkstoffe

Str. Austriei 2

Tiroler Straße 16

PO Box 38

AT-3105 Unterradlberg

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

t +43 50 600 - 12217

t +40 372 4 - 38000

info-urb@egger.com

info-rau@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.
Biskupiec-Kolonia Druga
ul. św. Józefa 1
PL-11-300 Biskupiec
t +48 89 332 81 03
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Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

info-bis@egger.com

