
Produkty a servis

Váš zdroj inspirace. 
Podpora vašim nápadům. 
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Svět interiérového designu se neustále a čím dál rychleji mění. Sortiment výrobků 
se neustále rozšiřuje. Vy jste však o krok napřed.   
Máte totiž vždy odpověď. A správné produkty ve správný čas. A to je ve světě 
neustálých změn výhodou. Vaší výhodou. 

Vaši zákazníci jsou nároční,  proto se obracejí právě na vás. Vy umíte překonat 
jejich očekávání a touhu  po stále lepších dekorech a povrchových strukturách.  
Vy je dokážete uspokojit. 

Nabízíte spolehlivost, kterou nároční zákazníci ocení. A protože máte široký záběr 
řešení, jste schopni přesně splnit představy a požadavky vašich zákazníků. Kdykoli.

Velké množství kombinací v nové EGGER kolekci dekorativních materiálů 
2017–2019 vám pomůže tuto vaši silnou stránku posílit. Hodnotné inspirace, 
velmi dobře promyšlený a komplexní systém sofistikovaných řešení jsou našim 
standardem. 

Na následujících stránkách naleznete inteligentní, vzájemně provázaný systém 
nejnovějších dekorů, materiálů a řešení pro svět nábytkového a interiérového 
designu.

Překypujete svěžími nápady? 
Máme pro vás řešení.
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Trendy inspirovaná kolekce 
nabízející širokou škálu 
vzájemně sladěných 
výrobků z jednoho zdroje

Spolehlivé a rychlé dodávky 
prostřednictvím globální
distribuční sítě a skladové
dostupnosti.

...vše bylo navrženo tak, aby Vám to urychlilo 
a usnadnilo práci a zvýšilo Vaši úspěšnost. 
U firmy EGGER vše začíná u VÁS.

Zdroj inspirace
 → Informace o trendech, barevný systém, 

ukázky realizací,doporučené kombinace

Nové dekory a struktury
otevírají prostor pro využití
v nesčetných aplikacích

Vzájemně 
spřažený

Od komplexního sortimentu dekorů realizovaných nejnovějšími 
technologiemi až po ucelenou škálu podpůrných materiálů a služeb...

systém, jež Vám 
usnadní vaši 
 každodenní práci.

Ucelená nabídka
služeb k plnému
zhodnocení našich
výrobků

 → Internetový obchod, myEGGER, EGGER 
App, program VDS Online

EGGER kolekce dekorativních materiálů
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H3113 ST15

Navrhujete obytné nebo komerční 

interiéry? Potřebujete laminované 

desky do kuchyně nebo do zkušební 

kabinky v prodejně?  

A co třeba protipožární materiály 

k využití v hotelích nebo obytných 

komplexech? U nás naleznete vše 

a na jednom místě. A protože jsou 

téměř všechny dekory k dispozici 

napříč našimi materiály, s krátkými 

dodacími lhůtami a malým minimálním 

množstvím, máte při vytváření návrhů 

maximální volnost. Zásobování 

materiálem již nemůže být snazší a 

rychlejší. 

Produkty 
Výroba nábytku a  
interiérový design
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Produkty v dekorové 
a materiálové vazbě 

Eurolight lehčená  
konstrukční deska 

H3325 ST28

 → viz strana 20

Laminovaná MDF deska

H3170 ST12

 → viz strana 16

Eurolight lehčená  
konstrukční deska

H3170 ST12

Laminovaná 
MDF deska

U708 ST9 

8

Laminovaná deska

U708 ST9 

Posuvné dveře  

z laminované desky

H3325 ST28 

Laminát PerfectSense

U999 PM 

 → viz strana 22

Hrany

F8981 AC

 → viz strana 24

Laminát 

U708 ST9

 → viz strana 26

Laminovaná deska

U708 ST9

 → viz strana 14

Kompaktní deska

H3325 ST28

 → viz strana 30

Laminátová podlaha

H2756 ST62

 → viz strana 36
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Laminát ve dveřním 
formátu 

U708 ST9

 → viz strana 28

Laminovaná deska

U390 ST9

Laminovaná deska

U350 ST9

Lakovaná deska  
PerfectSense

U999 PG / ST2
U999 PM / ST2

 → viz strana 22

Eurodekor Plus 

U708 ST9

Laminát 

H3170 ST12

→   viz strana 24

Pracovní deska 

W1000 ST76

 → viz strana 32

Laminátová podlaha

H2756 ST62

→   viz strana 36

→   viz strana 18

10

Těžko hořlavá deska Flammex 

H3325 ST28 

Těžko hořlavá deska Flammex  

H3325 ST28

 → viz strana 34

Laminát 

U708 ST9

 → viz strana 26

Laminát 

H3170 ST12
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Kromě širokého portfolia sladěných materiálů, jako 

jsou Eurodekor – laminované dřevotřískové desky, 

lamináty a hrany, máme rovněž širokou nabídku 

nosných desek vhodných pro různá použití:  

od materiálů pro velmi frekventované prostory či 

do vlhkého prostoru, až po lehčené konstrukční nebo 

těžko hořlavé desky.

Kromě toho umožňuje naše široká nabídka surových 

desek lakování či nátěry.

 → Více informací naleznete na www.egger.com/dekorativnikolekce

Výhody - stručný přehled Víte, že...

→   Komplexní řada dekorů pokrývající potřeby 

zákazníků od klasického stylu až po moderní 

průmyslový design

→   Rozsáhlý výběr dekorů a struktur v několika 

různých materiálech

→   Kombinací produktů v jednom dekoru odpadá 

nutnost kompromisů ve vzhledu a provedení

→   Potenciál úspory nákladů vzhledem k uvedeným 

výhodám

→   Jistota, že používáte ekologicky šetrné výrobky

Komplexní 
řešení

Technické, estetické, ekonomické a ekologické požadavky mohou učinit projekt 
náročným. Díky snadné dostupnosti mnoha produktů v jednom dekoru v rámci 
EGGER kolekce dekorativních materiálů 2017– 2019, můžete zvolit ideální 
materiál pro danou aplikaci. 
  

H1180 ST37

Nabídka produktů 

       v dekorové a 
   strukturové vazbě

http://www.egger.com/dekorativnikolekce
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Ideální materiál pro širokou škálu vertikálních a horizontálních aplikací 
v nábytkářském průmyslu, jako jsou skříňky, šatní skříně, obložení stěn 
a nábytkové prvky, Eurodekor (laminovaná dřevotřísková deska) je materiál 
s hotovou povrchovou úpravou, jehož jádro tvoří dřevotřísková deska a povrch 
dekorační papír impregnovaným melaminovou pryskyřicí a nevyžaduje další 
zpracování.

Univerzální 
materiál                                        pro výrobu 

 nábytku. 

Eurodekor laminované dřevotřískové desky

Eurospan dřevotřísková deska

Impregnovaný dekorační papír

Impregnovaný dekorační papír

Eurodekor laminovaná 
dřevotřísková deska

→   Vzhled a pocit masivního dřeva, dýhy, kovů, 

kamene a laku, ale podstatně výhodněji

→   Ekologické a recyklovatelné

→   Připravené k použití, není nutná žádná další 

povrchová úprava

→   Snadno zpracovatelné 

Naše řada dekorů Feelwood (str. 42) je 

v provedení vícevrstvé laminace, což umožňuje 

vytvořit hloubku struktury, jakou znáte  

u masivního dřeva. 

 Toto vylepšení mírně přidává na celkové tloušťce 

materiálu.

K dispozici je široká řada nosných desek, jako 

např. P3 (pro použití ve vlhkém prostředí) nebo 

Flammex (těžce hořlavá)  – vždy naleznete 

vhodné řešení pro váš projekt.

 → Více informací naleznete na www.egger.com/mfc

Výhody - stručný přehled 

Víte, že...

H3170 ST12

http://www.egger.com/mfc
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Dřevovláknitá deska je homogenní, což značně usnadňuje  

další zpracování. 

K dispozici je v různých kvalitách např. jako deska 

zpomalující hoření nebo MDF MB (pro hluboké frézování).

V provedení MDF desek je k dispozici více než 200 dekorů 

pro design bez kompromisů.  

 → Více informací naleznete na www.egger.com/mdf

Víte, že...

→   Vynikající pevnost šroubů pro vysoké zatížení

→   Vhodné také pro zaoblené plochy 

→   Ideální pro frézování do plochy  

→   Možnost lakování hran

Výhody - stručný přehled 

Všestranné 
řešení. 

Eurodekor MDF (Medium Density Fibreboard) desky mají stejnou povrchovou 
úpravu jako desky Eurodekor, rozdíl je v nosné desce, která je u MDF 
dřevovláknitá, a je tak ideální volbou pro obložení stěn nebo lamelové 
stěny pro použití ve veřejných prostorách jako je vybavení obchodů nebo 
gastronomii.

Eurodekor laminované MDF desky

EGGER MDF deska

Impregnovaný dekorační papír

Impregnovaný dekorační papír
 Eurodekor laminovaná MDF deska

H3170 ST12

http://www.egger.com/mdf
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Pro vysoké 
nároky. 
Pro projekty s vysokými nároky na kvalitu povrchu použijte desky s vícevrstvou 
laminací. Pro projekty se zvýšenými  požadavky na pevnost v ohybu nabízíme 
desky s 0,6 mm silnou dekorační vrstvou. 
Desky s vícevrstvou laminací se vyznačují vysokou kvalitou povrchu a vysokou 
zatížitelností. Díky tomu jsou mimořádně vhodné pro použití v komerčních 
prostorech.

Eurodekor Plus ML / MW

Eurodekor Plus ML 

Eurodekor Plus MW 

Hnědý nosný papír
(minimálně jeden)

Eurospan
dřevotřísková deska

Hnědý nosný  
papír (minimálně jeden) 

Impregnovaný dekorační papír 

Impregnovaný dekorační papír 

Bílý jádrový papír
(minimálně jeden) 

Bílý jádrový papír 
(minimálně jeden)

Eurospan
dřevotřísková deska

Impregnovaný dekorační papír bílý 

Impregnovaný dekorační papír bílý 

Eurodekor Plus – vícevrstvá laminace je  

k dispozici na nosné desce Eurospan E1 P2. 

V případě potřeby širší dekorové nabídky nebo kusových 

množství použijte laminátem potaženou desku.

Pro bílý dekor bez viditelných přechodů použijte Eurodekor 

MW. 

Díky vícevrstvé konstrukci jsou desky Eurodekor Plus ML/

MW vhodné pro vertikální i horizontální použití.

 → Více informací naleznete na www.egger.com/eurodekorplus

→   Vysoká odolnost proti vytržení šroubu

→   Vysoká pevnost v ohybu ve všech směrech 

→   Zvlášť vhodné pro konstrukce s velkým rozpětím 

→   Vysoká odolnost vůči nárazům

→   Dobrá rozměrová stabilita 

Výhody - stručný přehled 

Víte, že...

W1001 ST9
H3170 ST12

http://www.egger.com/eurodekorplus
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→   Vytvořte nábytek s prémiovým vzhledem díky silné 

tloušťce desky jednoduše a levně

→   Až o 60 % lehčí než z plné dřevotřískové desky, což 

umožňuje snadnější manipulaci, jak při zpracování, 

tak při použití

→   Vysoká pevnost znamená větší stabilitu při širších 

rozpětích

→   Duté jádro umožňuje instalaci LED osvětlení a kabeláže

→   Ekologicky šetrný výrobek šetřící materiál

Výhody - stručný přehled 

Desky Eurolight jsou k dispozici buď s dekorativním 

povrchem nebo surové (pro lepení dýhy či laminátů) nebo 

se základovou fólií (pro následné lakování).

Vyrábí se v tloušťkách 38 mm nebo 50 mm, se sladěnými 

hranami. 

 Pro ještě větší zdůraznění tloušťky můžete využít buď 

kontrastní hrany nebo vytvořit kontrast použitím hrany 

v jiném dekoru (více na str. 23).

 → Více informací naleznete na www.egger.com/eurolight

Víte, že...

H3170 ST12

Lehké & 
pevné 

Eurolight je deska sendvičové konstrukce tvořená horní a spodní vrstvou 
z dřevotřískové desky a jádrem z recyklované papírové voštiny. 
Masivní vzhled v kombinaci s nízkou hmotností a vysokou pevností 
zajišťuje, že se deska dokonale hodí pro širokou škálu aplikací jako 
je opláštění, korpusy, stolové desky, regály, posuvné a interiérové dveře 
a výroba nábytku.

– perfektní kombinace. 

Eurolight lehčené konstrukční desky 

Jádro z recyklované papírové voštiny

8 mm povrchová vrstva

8 mm povrchová vrstva

Eurolight lehčená konstrukční deska 

http://www.egger.com/eurolight
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PerfectSense je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou 
úpravou ve vysokém lesku nebo v hlubokém matu.

Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které se objevují  
v některých sofistikovanějších obytných a komerčních prostorech, včetně 
luxusního designu prodejen a nábytku.  Možnosti využití zahrnují obložení stěn, 
šatní skříně, posuvné dveře nebo čelní plochy nábytku.

PerfectSense Matt se vyznačuje mimořádně matným povrchem, v úpravě 
„nezanechávající otisky prstů”. 

PerfectSense Gloss vyniká zrcadlovým leskem a dokonale hladkým povrchem.

Gloss a Matt
           pro prémiový vzhled. 

Lakované desky PerfectSense

Horní UV lakPrimer

EGGER MDF deska 

Impregnovaný 
dekorační papír

Ochranná fólie Základní lak 

Impregnovaný 
dekorační papír

Lakovaná deska PerfectSense 

→   Speciální povrch PerfectSense Matt eliminující 

nežádoucí otisky prstů zabraňuje vzniku skvrn 

a šmouh dokonce i na nejvíce namáhaných 

plochách, např. bezúchytkových dvířkách

→   Zrcadlový lesk u PerfectSense Gloss vám umožní 

vytvořit vysoce kvalitní vzhled, srovnatelný se 

sklem nebo akrylem

→   Ve srovnání se sklem jednodušší zpracování

→   Šířka 2070 mm umožňuje lepší využití a méně 

odpadu 

Díky použití desky MDF jako homogenního 

nosného materiálu má PerfectSense Gloss hladký a 

bezchybný povrch. Unikátní proces UV lakování dává  

mimořádnou odolnost a ochranu.

Chcete-li vytvořit prostor a nábytek s působivým 

účinkem, zkombinujte v rámci projektu velmi odlišné 

struktury s důrazem na jejich kontrastní vzhled. 

Vzhledem ke konstrukci povrchové úpravy 

doporučujeme dodržovat doporučení ke zpracování.

 → Naleznete je spolu s dalšími informacemi  
na www.egger.com/perfectsense

Výhody - stručný přehled 

Víte, že...

U999 PM / ST2
U999 PG / ST2

http://www.egger.com/perfectsense
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→   Ušetřete čas a námahu objednáním desek a hran 

z jednoho zdroje

→   Všechny hrany jsou s dekorem desky perfektně sladěny 

v barvě i struktuře

→   Přeměňte hranu na designový prvek výběrem z našeho 

sortimentu kontrastních hran nebo použijte některou z 

našich 300 hran pro zdůraznění hrany

→   Snadné zpracování

→   ABS/PMMA hrany lze snadno likvidovat společně 

s ostatním dřevotřískovým odpadem 

Široká nabídka rozměrů a variant dle aplikace a vzhledu, 

který se chystáte vytvořit.

Potřebujete pro váš projekt bezspárově lepenou hranu?  

Zde vám na přání vyhovíme díky nabídce hran Hot-Air. 

 → Více informací naleznete na www.egger.com/hrany

Na přání uřízneme z role hrany v rozměrech dle vašich 

požadavků. 

Výhody - stručný přehled 

Víte, že...

Deska: H3309 ST28
ABS hrana: H3309 ST28

Deska: H3309 ST28
Čelní hrana: Q3309

Deska: U708
Kontrastní hrana: H8955 ST9

Deska: H3309 ST28
ABS hrana: U646 ST9

 → QR kód pro rychlý přístup  
do konfigurátoru hran

24

Důležitost 
detailu. 

Hrany EGGER propůjčují deskovým materiálům elegantní a současně 
robustní vzhled.  V nabídce máme, jak dekorově sladěné hrany, tak i 
kontrastní hrany, které ozvláštňují design.

Hrany 

F8981 AC

http://www.egger.com/hrany
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Laminát EGGER je tvořen dekoračním papírem na povrchu a několika vrstvami 
jádrového papíru. Laminát musí být nalepen na vhodnou nosnou desku (obvykle 
dřevotřísková deska nebo MDF). 

Díky své vícevrstvé skladbě jsou naše lamináty ideálním materiálem  
pro středně až vysoce frekventované oblasti nebo v aplikacích, kde se 
vyžaduje zejména vysoká odolnost povrchu, jako například dveře, recepční  
pulty a celá řada dalších aplikací při interiérové výstavbě a vybavení prodejen.

Jsou také ideálním řešením pro zaoblené nebo zakulacené elementy. 

 Neuvěřitelně 
odolné řešení, 

jak pro zaoblené,  
tak i rovné aplikace. 

Výrobky na bázi laminátů 

V čem je jiný laminát  
s barevným jádrem?

Konstrukce laminátu s barevným 

jádrem je tvořena v celé tloušťce 

vrstvami stejného dekoračního 

papíru.

Impregnovaný 
dekorační papír 

Jádrový papír hnědý 

Overlay

Protitahová vrstva 
na zadní straně  

Laminát 

H3170 ST12

→   Vysoce trvanlivé a odolné proti poškrábání a 

nárazu

→   300 dekorů dostupných od 1 kusu

→   Šetří náklady díky jednoduchému zpracování 

ve srovnání s materiály, jako je dýha, kov, kámen 

a lak

→   Ekologické a zdroje šetřící řešení ve srovnání 

s přírodními materiály 

→   Při použití na díly kubických tvarů možné nalepit 

laminát na různé nosné materiály

→   Téměř všechny jsou postformovatelné

Výhody - stručný přehled 

Pro různé účely použití nabízíme různé typy 

laminátů: Na vyžádání jsou k dostání v kvalitě 

zpomalující hoření. 

Dveřní formáty laminátů optimalizují využití 

materiálu a tím šetří vaše náklady. 

Pro bezpřechodový vzhled doporučujeme 

lamináty s barevným jádrem.

Lamináty Feelwood XL spojují vzhled a pocit 

pravého dřeva s výhodami laminátů. Velký formát 

XL zlepšuje využitelnost.

Nabízíme také laminátem potažené desky a 

lamináty v rolích s možností dodání v délkách dle 

potřeby. 

 → Více informací naleznete na www.egger.com/laminaty

Víte, že...

26

http://www.egger.com/laminaty
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Povrch laminátů odpovídá platným normám a předpisům 

(EN 438:2016). 

Pro profily jako jsou zárubně či zasklívací lišty nabízíme  

ve stejných dekorech a strukturách  Mico lamináty v tloušťce 

0,15 mm určené pro průmyslové zpracování.  

Pro sériovou výrobu dveří nabízíme Eurodekor tenké 

dřevotřískové desky Eurodekor s povrchy vhodnými 

pro laminování ve sladěných dekorech.

 → Více informací naleznete na www.egger.com/dvernilaminaty

Víte, že...

→   Úspora nákladů díky větší výtěžnosti při výrobě dveří 

→   Vysoce odolné, a díky tomu vhodné pro velmi 

frekventované oblasti

→   Dřevodekory se vzhledem a pocitem masivního dřeva

→   Dveře lze sjednotit s nábytkem díky široké nabídce 

materiálů, jako jsou laminované desky a ABS hrany

Výhody - stručný přehled 

Otevírají nové 
možnosti.

EGGER lamináty jsou vhodné pro širokou řadu aplikací. Kromě běžných formátů obsahuje 
kolekce také dva rozměry laminátů, které jsou speciálně vhodné pro dveře. Samozřejmostí 
jsou povrchové vlastnosti odpovídající platným normám a předpisům. 

Jejich vysoká odolnost proti oděru, nárazu a poškrábání zaručuje jejich dlouhou životnost. 
Většina z 90 dekorů nabízených v dveřních formátech jsou k dostání také jako jiné EGGER 
produkty. To vám umožňuje precizně sladit dveře s ostatními prvky nábytku v místnosti.

Lamináty ve dveřních formátech 

Formát 1 Formát 2 Formát 3

Lamináty ve dveřních formátech

Formát 1 2150 × 950 × 0,8 mm

Formát 2 2150 × 1020 × 0,8 mm

Standardní formát

Formát 3 2800 × 1310 × 0,8 mm

http://www.egger.com/dvernilaminaty
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Kompaktní desky mají vícevrstvou skladbu. Jsou vyráběny slepením vláknitého jádra společně s papíry 
impregnovanými melaminovou pryskyřicí, které po zalisovaní za vysokého tlaku a tepla vytváří desky, 
které jsou samonosné už od tloušťky 6 mm.

Vhodné zejména v oblastech se zvláštními hygienickými požadavky a zvýšenou odolností 
proti vlhkosti, jako např. v koupelnách, sanitárních zařízeních a šatnách.Kombinace odolnosti a 
tenkého vzhledu dělá kompaktní desky zajímavé při použití pro různá řešení v komerční oblasti,  
pro použití od kancelářských stolů až po umyvadlové skříňky v hotelových koupelnách. 

Elegantní 
řešení pro nejvyšší  nároky. 

Kompaktní desky 

Kompaktní deska 

Impregnovaný dekorační papír

Jádrové papíry

Impregnovaný dekorační papír

Overlay (variabilně)

Overlay (variabilně)

H3170 ST12 černé jádro
W1001 ST9 bílé jádro
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Kompaktní desky nabízíme ve více než 

180 kombinacích dekorů a struktur.

Vyrábíme je ve standardním nebo protipožárním 

provedení s černým jádrem. S cílem dát vašemu 

nábytku zcela nový vzhled nabízíme kompaktní desky 

s bílým jádrem (pouze W1001 ST9). 

Díky vysoké pevnosti možné použití pro speciální 

aplikace pro POS a jiné vybavení showroomů a 

vzorkoven. 

 → Více informací naleznete  

na www.egger.com/kompaktnidesky

→   Vytváří elegantní a tenký design

→   Dlouhá životnost díky odolnosti proti oděru a 

nárazu

→   Odolné proti vlhkosti, hygienické a umožňující 

snadnou údržbu

→   Odolné proti běžným čisticím prostředkům a 

chemikáliím

→   Homogenní materiál pro precizní zpracování, 

specifický tenký design: možnost frézování, 

drážkování, vrtání

→   Nevyžaduje hranění či zpracování povrchu

Výhody - stručný přehled Víte, že...

http://www.egger.com/kompaktnidesky
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→   Odolnost a trvanlivost

→   Vysoká odolnost proti poškrábání a nárazu 

→   Pro jednotný vzhled k dostání v dekorové a 

materiálové vazbě s laminátem, ABS hranou, 

zádovou deskou a těsnicí lištou

→   Hygienické a odolné proti skvrnám

→   Snadné čištění a údržba

→   Vzhled a pocit masivního dřeva, kamene a 

keramiky bez vysokých nákladů

Výhody - stručný přehled 

Vyberte si z široké nabídky reprodukcí dřevin a 

kamene od klasických po moderní. 

V nabídce naleznete také dekorově sladěné zádové 

desky, těsnící lišty, příslušenství a rovněž lamináty 

v rolích.

Čelní hrany rozšiřují možnosti a podtrhují vzhled 

Feelwood dekorů. Použitím kontrastních hran 

můžete vytvořit nevšední kombinace.

 → Více informací naleznete  

na www.egger.com/pracovnidesky

Víte, že...

*neplatí pro pracovní desky ve strukturách ST28 a ST37 

Model 100 / 1,5 Model 300 / 3

F310 ST87
H3303 ST10
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Pro každodenní 
práci.

Vysoká kvalita a trvanlivost dělají pracovní desky vhodným materiálem  
pro použití v kuchyních, koupelnách, kancelářích a při vybavení prodejen  
např. prodejními pulty.

Nosná dřevotřísková deska je potažená dekorativním laminátem, který může 
být na hraně postformován nebo může být použita ABS hrana. 

Pracovní desky 

Laminát 0,6 mm 

Protitahový 
papír* 

Pás UV laku*

Rádius 1,5 mm 

Rádius 1,5 mm 

Hrana ABS
1,5 mm 

Nosná deska: Euro-
span E1 P2

Laminát 0,6 mm 

Protitahový 
papír 

Pás UV laku

 Uzavřený 
spoj

Rádius 
3 mm 

Rádius 
3 mm 

Nosná deska:Eurospan 
E1 P2 

Stabilizační 
vrstva 

http://www.egger.com/pracovnidesky
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Mnoho stavebních projektů, jako jsou školy, nemocnice, hotely a jiné 
veřejné prostory, má přísné požadavky na požární bezpečnost.  Výrobky 
Flammex od firmy EGGER splňují normu EN 13501-1 a vyhovují tak 
přísným kritériím na výrobky Euroclass B.  S produkty Flammex nemusíte 
dělat kompromisy v designu.

Produktová řada Flammex 

Bezpečnost 
na prvním místě. 

Výrobky Flammex s požární odolností

W1000 ST9

Laminát Flammex 
W1000 ST9 

Kompaktní deska Flammex 
W1000 ST9

Eurodekor MDF Flammex 
W1000 ST9

Eurospan Flammex

34

Pro design bez kompromisů nabízíme desky 

Eurodekor Flammex (na bázi dřevotřískové desky), 

Eurodekor MDF Flammex a laminát Flammex ve více 

než 200 dekorech a strukturách.

Kompaktní desky Flammex s černým jádrem jsou 

navíc k dispozici ve více než 180 dekorech. 

 → Více informací naleznete na www.egger.com/flammex

 

→   Všechny Flammex produkty jsou dle Euroclass B, 

EN 13501

→   Zpomaluje hoření a dává tak čas na evakuaci

→   V případě požáru snižuje vývoj kouře a odkapávání

Výhody - stručný přehled Víte, že...

http://www.egger.com/flammex
http://www.egger.com/flammex
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Pro všechny požadavky 
v oblasti stavebních konstrukcí.
Ať již plánujete cokoli, jsou výrobky firmy EGGER na bázi dřeva nebo 
vyrobené z masivního dřeva praktické, efektivní a spolehlivé. 

Dodáváme široký sortiment ekologických OSB desek, OSB desek 
s perem a drážkou, paropropustné a vlhku odolné dřevovláknité 
desky a stavební materiály z masivního dřeva – pro interiérový design, 
rekonstrukce, i pro dřevěné rámové stavební konstrukce.

 → Více informací naleznete na  www.egger.com/stavebniprodukty

Mimořádně moderní. Mimořádně 

robustní. Mimořádně všestranné.

Používají se především pro komerční, 

ale i obytné prostory s vysokým 

zatížením a frekventovaným provozem.

Trvanlivé. Přírodní. Ekonomické.

Trvanlivé podlahy pro bytové i 

komerční prostory s normálním 

provozem.

Teplé. Tiché. Ekologické.

Ideální pro bytové prostory s důrazem 

na komfort.

Jak naznačuje náš slogan „Více ze dřeva”, dodáváme kromě materiálů  
pro využití v oblasti výroby interiérů a nábytku také PODLAHY a PRODUKTY 
PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 
V závislosti na místě použití nabízíme EGGER podlahy s různými vlastnostmi,  
ale stále pro snadnou a rychlou montáž, vysoce robustní, odolné,  
jednoduché na údržbu a šetrné k životnímu prostředí. 

Tři typy podlah pokrývající různá použití:

Více než jen nábytek a 
interiérové vybavení. 

Podlahy Design+ Laminátové podlahy Podlahy Comfort Plus+

 → Více informací naleznete na www.egger.com/podlahy

http://www.egger.com/stavebniprodukty
http://www.egger.com/podlahy
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Struktury 

Usilujeme o autentičnost všech našich 

dekorů, proto věnujeme zvláštní 

pozornost nejen jejich vzhledu, ale i 

pocitu na dotek. 

Naše struktury jsou výrazné, plné 

charakteru, hloubky a přirozenosti a jsou 

tak téměř nerozeznatelné od originálního 

materiálu. Umožňují vytvářet nevšední, 

vysoce hodnotné projekty. 
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Podívejme se blíže na dekor H1334 Dub Sorano světlý. Vznikl již před deseti 

lety. Stále se těší oblibě a nachází použití v mnoha prémiových hotelech, 

obchodech nebo kuchyních a koupelnách mnoha domácností. 

Srovnáme-li ho s dekorem stejného stylu H1145, 

uvedeného na trh v roce 2012, je tento více 

strukturovaný a má reálnější vzhled dubu.

A nakonec to nejnovější, kde jsou léta dekoru a struktura jednotné. 

Tuto novou generaci nazýváme Feelwood, protože je k nerozeznání  

od pravého dřeva.

H1334 ST9       Dub Sorano světlý 

H1145 ST10     Dub Bardolino přírodní

H1180 ST37     Dub Halifax přírodní 

Nová generace
   povrchových 
struktur 

Vaše potřeby jsou pro nás prvořadé. 
 Permanentně investujeme do nových technologií 
s cílem vyvinout dekory a povrchy, které jsou 
přirozené na dotek jako na pohled. 
 Nejnovějším případem tohoto je Feelwood, výrobek 
příští generace, kde léta dekoru a povrchová struktura 
jsou vzájemně sladěny. 

→
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Luxusní vzhled a pocit našich nových povrchů 

otevírá našim zákazníkům celou řadu možností.  

Výrobci nábytku mají nyní jedinečnou možnost 

vyvíjet hodnotnější nábytek, dveře nebo 

kuchyně. Rovněž při vybavování obchodů je 

možné realizovat srovnatelný vzhled nižšími 

náklady a delší životností než u dýhy.

Povrchy jsou k nerozeznání od dýhy a masivního 

dřeva.

Struktury se synchronizovanými póry jsou nyní 

k dispozici u dřevotřískových a MDF desek, 

lehčených konstrukčních desek Eurolight, 

pracovních desek, kompaktních desek a laminátů. 

Pro dokonalý vzhled nabízíme ABS hrany se 

vzhledem a pocitem čelního řezu spárovkou.

Nové možnosti 

Autentický vzhled

Feelwood v materiálové 
vazbě. 

Naše reprodukce jsou ve srovnání s přírodním 

dřevem trvanlivější a světlostálé. V případě 

potřeby výměny dílů nábytku bude nový 

k nerozeznání od původního.

Barevně stálé a odolné

Naše dekory vždy odrážely technologické možnosti. Naše nejnovější 
inovace jsou vrcholem tohoto vývoje, neboť jak vizuálně, tak i na dotek 
nedostižně reprodukují dřevo. 
 Dáváme vám tak možnost nabídnout vašim zákazníkům různé varianty dle 
jejich přání a finančních možností.

– název hovoří za vše.
Feelwood 

→ Feelwood 
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Tento povrch zobrazuje souhru matných a světle lesklých prvků. 

Díky matným, sametově kartáčovaným pórům získává tato povrchová struktura 

hloubku s přirozeným vzhledem a vyzařuje perleťové odlesky.

ST33 Feelwood Crafted

Synchronizovaný povrch ST37 Feelwood Rift působí autenticky 

jako povrch masivního dřeva na dekorové sérii Dubu Halifax 

s výraznou a na dotek citelnou prasklinou. 

ST37 Feelwood Rift
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ST28 Feelwood Nature

Pro tento povrch je typický hluboce kartáčovaný, 

avšak přesto velmi přirozený, matný charakter, který 

propůjčuje mnoha různým reprodukcím dřevin 

dokonale autentický vzhled. 

ST36 Feelwood Brushed

ST29  Feelwood Ambiance
Tato struktura vnáší do interiérů nádech honosnosti. 

Je ideální pro velké aplikace k vytvoření vkusné, elegantní 

atmosféry. Svým jemným rýhováním je výrazně specifická i  

na dotek.

Tato struktura je charakteristická svým 

autentickým vzhledem.  Suky a plaňkování 

imitující vzhled masivního dřeva navozují 

přírodní atmosféru.

Struktura prezentuje hluboce kartáčované měkké dřevo s hodnotným 

perleťovým efektem s matnými a lesklými elementy. Při použití na uni barvě 

vzniká vzhled natíraného popř. lakovaného dřeva. 

 

ST38  Feelwood Pinegrain
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PG PerfectSense Gloss
PerfectSense Gloss je charakteristický 

zrcadlovým leskem a dokonale hladkým 

povrchem. 

PM PerfectSense Matt

Povrch je příjemný a sametový na dotek a 

v kombinaci s vysokou odolností a povrchovou 

úpravou, která nezanechává otisky prstů, nabízí 

vysoce kvalitní matný povrch.

46

Budoucnost přichází. Lakované desky 

PerfectSense jsou více než jen běžné laminované 

MDF desky. Jsou novou generací matných 

nebo lesklých struktur a představují nový 

prémiový standard desek. Vyrobené za použití 

sofistikovaného procesu lakování, který je  

na povrch aplikován s mimořádnou přesností, 

nabízí PerfectSense Gloss výjimečný efekt 

odrazu světla a hladký povrch. Naproti tomu 

PerfectSense Matt vytváří teplý a sametový pocit. 

Obě varianty jsou odolné proti poškrábání a 

robustní ve srovnání s mnoha jinými lakovanými 

deskami.

→ PerfectSense
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ST82 Mineral Granite

ST89 Mineral Rock

ST87 Mineral Ceramic

Tento povrch má vzhled omítky nebo úpravy špachtlí, a obsahuje 

jak hluboké a surové, tak i hladké a lesklé prvky.  Na reprodukci 

betonu, kovu a kamene je stěží rozeznatelný od skutečných 

materiálů. Uni barvám propůjčuje materiální charakter.  

U některých dekorů, např. u jílovce vytváří synchronizovaný efekt. 

ST16 Mineral Plaster

Pro tuto strukturu je typický efekt výrazného 

střídáni matných a lesklých plošek, imitující 

vzhled keramických dlaždic. 

Povrchová struktura imitující zašlý 

granit je ideální pro uni barvy. 

V kombinaci s kamennými a žulovými dekory se vytvoří 

pocit přírodního kamene s výraznou hloubkou. Tento 

povrch je navíc velmi odolný.

V oblasti pracovních desek roste poptávka po reprodukcích kamene v matném 

povrchu. Struktura ST76 Mineral Rough Matt připomíná jemně kartáčovaný 

mramorovaný povrch  přírodního kamene. Lze ji použít na mnoha reprodukcích 

kamene, včetně břidlice a mramoru.

ST76 Mineral Rough Matt

Uni barvy a kresba dřeva jsou ve světě nábytku a interiérového designu 
stále mimořádně oblíbené. Pro designéry je přitom nejdůležitější mít 
možnost čerpat ze široké nabídky barev a dřevodekorů. V průběhu let se 
naše nabídka materiálů stala přirozenější a autentičtější, zejména ve spojení 
s povrchovými strukturami, které umožňují dramaticky rozšířit nabídku 
možností, jak ukazují následující příklady:

více autentičnosti
Větší výběr,

→ Reprodukce materiálů
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→ Hladké struktury 

Jemně perličková struktura se střední úrovní lesku. Tento povrch je robust-

ní, velmi odolný a nejvhodnější pro uni a perleťové barvy. 

ST2 Smoothtouch Pearl

Dodává uni barvám a reprodukcím dřevin velmi přirozený 

vzhled a jde s trendem matných povrchů. Tato struktura 

podporuje trend matných povrchů. 

ST9 Smoothtouch Matt

Hladká, plochá povrchová úprava s nízkou úrovní lesku a nízkými nároky 

na údržbu. Použitelná pro řadu dřevodekorů a reprodukcí materiálů.

ST15 Smoothtouch Velvet

Hladký povrch s vysokým stupněm lesku, zvlášť vhodný 

po uni barvy a prémiové dřevodekory. Pro desky Eurodekor 

nabízíme strukturu ST30 s rozdílným stupněm lesku. 

HG HighGloss

Hladká, lakovaný povrch připomínající struktura s výrazně 

nestrukturovaným povrchem.

SM Semi Matt
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→ Reprodukce dřevin 

Jedná se o dřevní pór s nepravidelnými póry v různé hloubce, což dává této 

povrchové struktuře jeho přirozený vzhled.  Díky jemnosti podkladu vzniká 

sametový a na dotek příjemný povrch. 

 

ST12 Omnipore Matt

Hluboce kartáčovaný povrch s matně-lesklou  lineární 

kresbou, což vytváří realistický povrch pro barvy 

 lineárních dekorů se strukturou dřeva, kterým přidává 

více přirozenosti a hloubky. 

ST22 Deepskin Linear

Vysoce autentická a realistická struktura pro reproduk-

ce masivního dřeva a materiálu. 

ST10 Deepskin Rough

Jedná se o horizontální verzi výše uvedené struktury ST22. Jeho jemně 

kartáčovaný charakter, který je často možné vidět u měkkého dřeva, se 

používá jak u vodorovných dřevodekorů, tak i uni barev, zvláště dobře 

vynikne u bílé barvy.

ST86 Deepskin Legno Horizontal
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EGGER kolekce dekorativních materiálů 

byla rozšířena za účelem uspokojení stále 

větších požadavků stran aplikací a stylů.

Současná kolekce je rozmanitější a 

poskytne vám prostředky pro vzájemnou 

kombinaci různých materiálů, barev i stylů. 

Tato různorodost však současně vyžaduje 

lepší orientaci v rámci kolekce.

Dekory
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Neutrálníuni barvy 
Tato paleta barev je především 
určená k vytváření rovnováhy. 
Buď ve vzájemné kombinaci  nebo 
jako neutrální prvek s výraznějším 
akcentem. Nový vývoj a inovace 
zahrnují více bílých variant, 
odstíny směřující k černé barvě 
a také širší škálu chladnějších 
šedých tónů.

Základní bílé

Neutrální uni barvy

W908 ST2 Základní bílá

W908 SM Základní bílá

W980 SM Platinově bílá

W980 ST2 Platinově bílá

Popis ikon produktů najdete na zadní straně obálky.

CEFKG

CEFK

CEFK

CEFKG
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Prémiové bílé

Jasné a výrazné béžové

Výběrové bílé

W1100 ST9 Alpská bílá

W1100 HG* Alpská bílá

U104 ST9 Alabastrově bílá

U775 ST9 Bílošedá

W1000 ST9 Premiově bílá

W1000 ST22 Premiově bílá

W1000 ST38 Premiově bílá

U216 ST9 Velbloudí béžová

U222 ST9 Krémově béžová

*Pro desky Eurodekor nabízíme strukturu ST30 s rozdílným stupněm lesku.

Neutrální uni barvy

CEF

CEFKCEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH
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U113 ST9 Bavlněná béžová

U156 ST9 Pískově béžová

U200 ST9 Béžová

U707 ST9 Hedvábně šedá

U788 ST9 Arktická šedá

U963 ST9 Diamantově šedá

U732 ST9 Prachově šedá

U899 ST9 Kosmicky šedá

U763 ST9 Perlově šedá

U960 ST9 Onyxově šedá

U999 ST2 Černá

Studené šedé

Neutrální uni barvy

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH
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Teplé šedé

U708 ST9 Světle šedá

U201 ST9 Oblázkově šedá

U748 ST9 Lanýžově hnědá

U750 ST9 Taupe šedá 

U727 ST9 Kamenná šedá

U741 ST9 Lávově šedá

U702 ST9 Kašmírově šedá

U767 ST9 Kubanitově šedá

U961 ST2 Grafitově šedá

Neutrální uni barvy

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH
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Intenzivní uni
 barvy

Jednobarevné tóny 
jsou jak tlumené, 
tak i velmi výrazné. 
S cílem dosáhnout 
ještě širší palety 
barev jsme doplnili 
střední tóny 
oranžové, hnědé, 
fialové a růžové. 
Všechny barevné 
tóny mají v souladu 
s aktuálním trendem 
také matnou 
strukturu.

Intenzivní uni barvy

Magické fialové

Zemité oranžové

Přírodní zelené

U560 ST9 Hlubinná modrá

U818 ST9 Tmavě hnědá

U332 ST9 Oranžová

U626 ST9 Kiwi zelená

CEFKGHN

CEFKGH

CEFKGHN

CEFKGH
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U630 ST9 Limetkově zelená U114 ST9 Zářivě žlutá

U606 ST9 Lesní zelená

U655 ST9 Smaragdově zelená

Výrazné červené

U337 ST9 Fuchsiově růžová

U323 ST9 Chilli červená

U363 ST9 Plameňákově růžová

U131 ST9 Citrusově žlutá

U108 ST9 Vanilkově žlutá

U321 ST9 Čínská červená

Živé žluté

Intenzivní uni barvy

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGN

CEFKGHN
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U311 ST9 Burgundská červená Neutrální barvy se
strukturou

Kombinace 
čistých tónů 

se strukturou 
je i nadále v oblibě. 

Struktury dodávají jinak 
neutrální paletě určitý 
charakter.

U504 ST9 Tyrolská modrá

U525 ST9 Delft modrá

U522 ST9 Horizont modrá

Plynoucí modré

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN
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Neutrální se strukturou

U702 ST16 Kašmírově šedá

U788 ST16 Arktická šedá

U999 ST38 Černá

U732 HG ST30 Prachově šedá

U999 HG ST30 Černá

Kov a

Ve výrobě nábytku a interiérovém 
designu je v posledních letech 
stále aktuálnější použití 
reprodukcí betonu nebo kovu.  
Využití naleznou především 
u pracovních desek, ale jsou 
stále oblíbenější také  
pro výrobu dveří, zásuvek  
a korpusů nábytku  
v kuchyních, ložnicích a 
obývacích pokojích, stejně 
jako u mnoha komerčních 
projektů.

beton

CEF

CEF

CEFK

CEFK

CEFK
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Kov a beton

Betony Metalické

F649 ST16 Jílovec bílý F501 ST2 Hliník kartáčovaný

F509 ST2 Hliník 

F571 ST2 Metallic zlatý

F570 ST2 Metallic měděný

F651 ST16 Jílovec šedý

F186 ST9 Beton Chicago světle šedý

F187 ST9 Beton Chicago tmavě šedý

F302 ST87 Ferro bronzový

Used metal

CEFKGA

CEFKGA

CEFKGHA

CEFKGHA

CEFKH

CEFKGH

CEFIK

CEFIK

CEFIKGH
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Textil

Textil

Reprodukce různých 
přírodních materiálů, 
které díky textilním 
vláknům nabízejí 
autentický vzhled a 
působí přirozeně na 
dotek.

Textil

F425 ST10 Len béžový

F433 ST10 Len antracitový

CEFKG

CEFKG
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DubyAť již na řezu pruhované a elegantní nebo 
sukaté a rustikální, světlé nebo tmavé 
– žádný druh dřeva není tak 
rozmanitý a nadčasový.  
Bez ohledu na to, jakou 
variantu dubu požadujete, 
najdete zde v novém 
provedení klasiky s 
novými barevnými tóny 
a strukturami dřeva.

Duby

H3398 ST12 Dub Kendal koňakový

H1334 ST9 Dub Sorano světlý

H1113 ST10 Dub Kansas hnědý

H3395 ST12 Dub Corbridge přírodní

H1199 ST12 Dub Thermo černohnědý

H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá

Nadčasové duby

CEFKGH

CEFIKH

CEFKGH

CEFKG

CEFKGH

CEFKG
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Prémiové duby

Duby

H1137 ST12 Dub Sorano černohnědý

H3325 ST28 Dub Gladstone tabákový

H3309 ST28 Dub Gladstone pískový

H1176 ST37 Dub Halifax bílý

H3326 ST28 Dub Gladstone šedobéžový H1151 ST10 Dub Arizona hnědý

H1145 ST10 Dub Bardolino přírodní

H1180 ST37 Dub Halifax přírodní

H1146 ST10 Dub Bardolino šedý

H3342 ST28 Dub Gladstone sépiový

H1181 ST37 Dub Halifax tabákový

Výřez poskytuje náhled na dekor v ploše o rozměrech 600 × 900 mm.

CEFK

CEFIKG

CEFIKG

CEFKG

CEFIKGH

CEFK

CEFK

CEFIKG

CEFIKG CEFKG

CEFKG
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Ručně opracované duby

Duby

H3170 ST12 Dub Kendal přírodní

H3133 ST12 Dub Davos lanýžověhnědýH3131 ST12 Dub Davos přírodní

H1387 ST10 Dub Denver grafitový

H3303 ST10 Dub Hamilton přírodní

H3154 ST36 Dub Charleston tmavě hnědý

H1399 ST10 Dub Denver lanýžověhnědý

H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní

H3156 ST12 Dub Corbridge šedý

Moderní duby

Výřez poskytuje náhled na dekor v ploše o rozměrech 600 × 900 mm. Výřez poskytuje náhled na dekor v ploše o rozměrech 600 × 900 mm.

CEFKG

CEFIKG

CEFK

CEFIKGH

CEFKG

CEFKG

CEFKGH CEFKG

CEFIKG
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Klasické dřeviny

H1511 ST15 Buk Bavaria

H1212 ST33 Jilm Tossini hnědýH3991 ST10 Buk Country přírodní

H1213 ST33 Jilm Tossini přírodní

H1582 ST15 Buk Ellmau

H1210 ST33 Jilm Tossini šedobéžový

Buk a jilm 

Klasické
dřeviny

Kromě klasických dřevin, jako jsou 
buk a ovocné dřeviny, zahrnuje tento 

výběr trendové dřeviny jako je měkké dřevo 
a ořech. Díky barvám a přírodním prvkům se 
dekory vyznačují zvlášť autentickým vzhledem.

CEFKGH

CEFKGH

CEFKG

CEFK CEFK

CEFK
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Přírodní jehličnany

Světlé a tmavé jehličnany

H3433 ST22 Pinie Aland polární H3451 ST22 Fleetwood šampaňský

H3430 ST22 Pinie Aland bílá  H1487 ST22 Borovice BrambergH1401 ST22 Pinie Cascina H1486 ST36 Pinie Pasadena

H1424 ST22 Fineline krémový

H3450 ST22 Fleetwood bílý H1444 ST9 Borovice alpská

H1250 ST36 Jasan Navarra

Klasické dřeviny

H1400 ST36 Zašlé dřevoH3453 ST22 Fleetwood lávověšedý 

Výřez poskytuje náhled na dekor v ploše o rozměrech 600 × 900 mm.

CEFKGH CEFKG

CEFIKGH CEFK

CEFKGH CEFKGH

CEFKG CEFK

CEFKGH CEFKGH

CEFKGH CEFK
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Ořechy

Javor, bříza a hruškaH3700 ST10 Ořech Pacifik přírodní

H3773 ST9 Ořech Carini bělený H3840 ST9 Javor Mandal přírodníH3734 ST9 Ořech Dijon přírodní H3860 ST9 Javor Hard šampaňský

H3711 ST9 Ořech Carini tabákový H1615 ST9 Třešeň Verona

H3702 ST10 Ořech Pacifik tabákový

H3704 ST15 Ořech Aida tabákový H1733 ST9 Bříza Mainau

H3730 ST10 Hickory přírodníH3732 ST10 Hickory hnědý

CEFKG CEFKG

Klasické dřeviny

CEFIK

CEFKGH CEFIKG

CEFKGH

CEFKGH CEFKGH

CEFKG CEFKGHCEFIKG CEFKG
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H3114 ST9 Hruška Tirano

H3113 ST15 Hruška Lindau

H1636 ST12 Třešeň Locarno

Exotické dřeviny
Chcete-li vytvořit určitý dojem, mohou být 
řešením exotické a barevné reprodukce 
dřevin. Ty mohou 

představovat 
barevné variace, jakých 
zdaleka nelze dosáhnout pomocí dýhy. 

86

CEFKG

CEFKGH

CEFKGH
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Exotické dřeviny

H3058 ST22 Wenge Mali H1114 ST9 Ořech Ribera

H1116 ST12 Wenge Bamenda tmaváH3012 ST22 Coco Bolo přírodní

H1101 ST12 Makassar mokka

H3006 ST22 Zebrano pískové H3080 ST15 Mahagon

H3048 ST10 Borneo antickyhnědé

Exotické dřeviny 

CEFKG CEFK

CEFKGH

CEFKGH CEFKG

CEFKG

CEFKG CEFKG
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Barvy přírody

H1123 ST22 Graphitewood

H3047 ST10 Borneo lanyžověhnědéH1115 ST12 Bamenda šedobéžová

H3081 ST22 Pinie Havanna černá

H1122 ST22 Whitewood

H3090 ST22 Shorewood

PerfectSense

Řada lakovaných 
desek PerfectSense 
byla rozšířena. 
PerfectSense Matt je 
nyní dostupný v 8 dekorech a 
PerfectSense Gloss v 6 dekorech.

CEFKG

CEFKG

CEFKG

CEFKG

CEFK CEFKGH
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PerfectSense

U323 PG/ST2 Chilli červená

W1000 PG/ST2 Premiově bílá

U999 PG/ST2 Černá

U763 PG/ST2 Perlově šedá

W1100 PG/ST2 Alpská bílá

U104 PG/ST2 Alabastrově bílá

U702 PM/ST2 Kašmírově šedá

U708 PM/ST2 Světle šedá U732 PM/ST2 Prachově šedá

U222 PM/ST2 Krémově béžová

U999 PM/ST2 Černá

U727 PM/ST2 Kamenná šedá

PerfectSense Gloss PerfectSense Matt

Pro lamináty nabízíme lesklé povrchy ve struktuře HG – Highgloss s rozdílným stupněm lesku.

W1000 PM/ST2 Premiově bílá W1100 PM/ST2 Alpská bílá

BEF

BEF

BEF

BEFBEF

BEF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BEF BEF
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Ochrana životního 
prostředí začíná u 

udržitelného 
lesního hospodářství. 

Ochrana životního prostředí má pro firmu EGGER nejvyšší prioritu. Ve skutečnosti je součástí 
našich klíčových hodnot. Proto podporujeme udržitelné lesní hospodářství, budujeme 
integrované výrobní závody, získáváme energii z biomasy ve vlastních energocentrech, 
využíváme nejmodernější technologie a  k životnímu prostředí šetrné logistické systémy.

Díky látkovému a termickému zhodnocení v uzavřeném koloběhu snižujeme emise CO₂, 
které jsou škodlivé pro životní prostředí. 

Ušetřete čas a námahu shromažďováním podkladů dopadů na životní prostředí při 
zpracování veřejných zakázek. Ověřené, transparentní environmentální informace o 
produktu jsou snadno dostupné v našich EPD (Environmental Product Declaration). 

 → Více informací naleznete na www.egger.com/zivotniprostredi

Všechny procesy související  
s naší filozofií udržitelnosti jsou 
efektivně propojeny s ekologickým 
koloběhem materiálu.

Biomasu, kterou nelze materiálně 

využít, přeměňujeme na teplo a 

zelenou elektřinu přímo u nás,  

v našich vlastních elektrárnách. 

S cílem neustále zlepšovat environmentální 

výkonnost v procesu výroby volíme mezinárodně 

certifikované energetické systémy a systémy 

environmentálního managementu v souladu 

s normami ISO 50001, ISO 14001 a EMAS.

Recyklát tvořený dřevním 

odpadem a zpětně 

odebíraných produktů 

na bázi dřeva, je recyklován 

a používán pro výrobu 

dřevotřískových desek.

Na naší pile v Brilonu se 

zpracovává každým rokem 

800 000 krychlových metrů 

smrkové a borové kulatiny  

z trvale udržitelného lesního 

hospodářství. 

Vedlejší produkty z pilařské 

výroby jsou používány  

při výrobě desek.

Poskytujeme kompletní transparentnost 

prostřednictvím environmentálních prohlášení 

o produktu (EPD). Dávají koncovým zákazníkům 

důležité informace o environmentálních a 

zdravotních aspektech – u každého z našich 

klíčových produktů.

Jednáme zodpovědně s ohledem na lesy a životní 

prostředí, a máme certifikaci podle PEFC a FSC®, 

v závislosti na dostupnosti dřeva. V souladu 

s Nařízením EU v oblasti dřeva, EUTR, nakupujeme 

v regionu pouze dřevo od monitorovaných dodavatelů.

Uživatel / Posouzení vlivu výrobků  
na životní prostředí

Udržitelné lesní hospodářství

Recyklace Pilařská výroba 

Obnovitelná energie

Výroba materiálů na bázi dřeva a jejich 
následné zušlechťování

 → Naskenujte a stáhněte si  Brožuru 
o životním prostředí zde

http://www.egger.com/zivotniprostredi
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Pro každodenní 
práci.                    

Servis

Pro maximální možné využití našich produktů nabízíme rozsáhlou paletu 
služeb, které vám toto umožní. Od podpory s vizualizací vašich návrhů až po 
odpovědi na vaše dotazy k výrobkům a všechno mezi tím jsme pro vás připraveni 
zodpovědět online nebo osobně. 

Náš svět ve vašich rukou   |   Pomocí aplikace EGGER App budete mít celou kolekci dekorativních 

materiálů na dosah ruky, kdykoli a kdekoli. Užijte si okamžitý přístup k Virtuálnímu Designovému 

Studiu (VDS) se všemi dekory, mnoha návrhy interiérů místností a řadou funkcí zdarma.  

Nechejte se inspirovat k vytváření návrhů, jednoduše naskenujte QR kód na svém vzorku a 

použijte vybraný dekor přímo v programu VDS. 

 

Aplikace: EGGER App 

Uvedení vašich myšlenek do života   |  Virtuální Designové Studio je perfektní konzultační nástroj 

umožňující vizualizovat vaše nápady a představy vašich zákazníků, snadno a online. 

 Dekory na podlahy a nábytek mohou být snadno umístěny v rozšířené řadě interiérových situací.  

Při navrhování vašeho projektu vám mohou být vodítkem také doporučené dekorové kombinace.

VDS 

→   Více informací naleznete na www.egger.com/vds 

Váš zdroj informací a inspirací  |   Od praktických informací nebo technických listů, instrukcí pro zpracování, 

certifikátů a informací o dostupnosti výrobků, až po případové studie a reference nebo informace o trendech 

– web www.egger.cz je místem, kam se vyplatí podívat. Při vyhledávání stačí zadat číslo nebo název dekoru, 

struktury nebo kódu barvy a jednoduše získáte návrh dekorových kombinací, které můžete využít při 

plánování a poradenství pro vaše zákazníky. Pro přístup k ještě více informacím se registrujte myEgger. 

Webové stránky 

→   Zaregistrujte se nyní na myEgger.com a využívejte výhody

Vyzkoušejte před nákupem   |   Vyberte si z naší široké nabídky rychle dostupných vzorových materiálů.

Chcete-li si osobně a ihned prohlédnout dekory, které hledáte, navštivte showroom svého 

prodejce EGGER materiálů. 

Vzorky 

→   Více informací naleznete na www.egger.cz

→   Lokální prodejce: www.egger.com/distributorindex 

http://www.egger.com/vds
http://www.myegger.com
http://www.egger.cz
http://www.egger.com/distributorindex
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L
Skladový program

C
Eurodekor
laminované dřevotřískové desky

B
PerfectSense 
Lakované desky

E
Lamináty

F
Hrany

I
Pracovní desky

K
Eurolight  
Lehčené konstrukční desky

G
Kompaktní desky

H
Lamináty ve dveřních
formátech

A
Perlmutový dekor, pouze 
pro vertikální použití použití



Dostupnost

Produktové ikony pod každým 

obrázkem dekoru, od strany 55, 

zobrazují dostupnost v 

jednotlivých produktech. 

Podrobné informace naleznete 

v Dodacím pořádku nebo 

na www.egger.cz

Popis ikon produktů 

najdete na druhé straně. 
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www.egger.cz

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600-12217

f +43 50 600-92217

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL 

Str. Austriei 2

PO Box 38 

RO-725400 Rădăuţi,  

jud. Suceava 

t +40 372 4-38204 

f +40 372 4-68204

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe 

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600-10159

f +43 50 600-90159

info-sjo@egger.com

EGGER CZ s.r.o.

Čechova 498

CZ-500 02 Hradec Králové

t +420 495 531 531

f +420 495 531 534

info-cz@egger.com

http://www.egger.cz
http://www.egger.cz
mailto:info-urb%40egger.com%20?subject=
mailto:info-rau%40egger.com%20?subject=
mailto:info-sjo%40egger.com?subject=
mailto:info-cz%40egger.com?subject=

