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Izdelki, dekorji in storitve

Vaš vir navdiha. 
Podpora za vaše zamisli. 
Egger Dekorativna kolekcija 2017 - 2019
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Svet oblikovanja notranje opreme in pohištva se neprekinjeno in vedno hitreje 
spreminja. Izbor izdelkov se stalno povečuje. Vendar ste vi tisti, ki narekuje 
ritem. Vedno. 

Vi imate odgovore. In pravočasno razpolagate s pravimi izdelki. V svetu 
nenehnih sprememb je to prednost. Vaša prednost. 

Pričakovanja vaših kupcev so velika. To je razlog, da so poiskali vas. Ker boste 
presegli njihova pričakovanja. Kupci želijo stalne izboljšave površin, dekorjev 
in površinskih struktur. In vi jim lahko ustrežete. 

Lahko ponudite zanesljivost, ki jo zahtevne stranke cenijo. Lahko ponudite 
široko in raznovrstno paleto rešitev. Zaradi tega lahko zelo natančno izpolnite 
zahteve vaših kupcev. Vsakokrat.

Izjemno raznolike kombinacije v novi EGGER Dekorativni Kolekciji  
2017–2019 vam bodo v pomoč pri nadaljnji krepitvi vaših prednosti. 
Dragocen navdih, bistre rešitve in dobro premišljen celovit pristop so sami po 
sebi umevni. 

Na straneh v nadaljevanju odkrijte inteligenten in prepleten sistem 
najsodobnejših dekorjev, materialov in storitev, ki jih lahko ponudimo za 
področje oblikovanja pohištva in notranje opreme.

Imate številne sveže  
zamisli.
Tukaj smo zbrali rešitve, 
kako jih uresničiti.
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Trendno usmerjena in bogata 
kolekcija usklajenih izdelkov 
iz enega vira

Globalna distribucijska 
mreža in izdelki na zalogi 
zagotavljata zanesljivo in 
hitro dobavo izdelkov 

... vse je bilo zasnovano tako, da boste 
lahko delali hitro, zanesljivo in uspešno.  
Za EGGER se vse začne z vami.

Vir navdiha 
 → Informacije o trendih, sistem 9 polj,  

študije primerov in predlogi za kombiniranje

Novi dekorji in 
površinske strukture 
odpirajo številne 
možnosti uporabe

Prepleten sistem

Od bogate ponudbe dekorjev z najsodobnejšimi 
tehnološkimi prednostmi do celotnega programa podpornih 
izdelkov in storitev...

za vašo podporo pri 
vsakdanjem delu.

Na voljo je celovita 
paleta storitev, ki 
vam pomaga kar 
nabolje izkoristiti 
naše izdelke

 → Nabor vzorcev, myEGGER,  
EGGER aplikacija, VDS Online

EGGER Dekorativna Kolekcija
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Urejate dom ali notranjost trgovine? 

Ali potrebujete MFC plošče za kuhinjo 

ali kabino za pomerjanje oblačil 

v trgovini? Načrtujete vgradnjo 

ognjeodpornih materialov v hotele 

ali stanovanjske bloke? Vse boste 

naši tukaj. Na enem mestu. In ker 

so dekorji na voljo domala na vseh 

naših materialih, imate na voljo 

veliko oblikovalske svobode,  zlasti 

če upoštevate še kratke dobavne 

roke in majhne minimalne količine 

naročanja. Oskrba z izdelki ne more 

biti enostavnejša in hitrejša od te. 

 

Izdelki 
Pohištvo in notranje oblikovanje

6

H3113 ST15
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Usklajevanje izdelkov
Eurolight lahke nosilne 
plošče 
 

H3325 ST28

 → glejte stran 20

Eurodekor MDF

H3170 ST12

 → glejte stran 16

Eurolight lahke nosilne plošče

H3170 ST12

Eurodekor MDF

U708 ST9

8

Eurodekor MFC

U708 ST9

MFC Drsna vrata

H3325 ST28

PerfectSense laminati

U999 PM

 → glejte stran 22

Robni trakovi

F8981 AC

 → glejte stran 24

Laminati 

U708 ST9

 → glejte stran 26

Eurodekor MFC

U708 ST9

 → glejte stran 14

Kompaktni laminati 

H3325 ST28

 → glejte stran 30

Laminatni podi

H2756 ST62

 → glejte stran 36



→   glejte stran 18
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Laminati v vratnih 
formatih 

H3170 ST12

 → glejte stran 28

Eurodekor MFC

U350 ST9

Eurodekor MFC

U350 ST9

PerfectSense

U999 PG / ST2
U999 PM / ST2

 → glejte stran 22

Eurodekor Plus 

U708 ST9

Laminati 

H3170 ST12

→   glejte stran24

Delovne plošče 

W1000 ST76

 → glejte stran 32

Laminatni podi

H2756 ST62

→   glejte stran 36

Eurodekor MFC

U163 ST9

 → glejte stran 14

10

Flammex ognjeodporne plošče  

H3325 ST28

Flammex ognjeodporne plošče

H3325 ST28

 → glejte stran 34

Laminati 

U708 ST9

 → glejte stran 26

Laminati 

H3170 ST12
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Poleg velikega obsega ustreznih materialov, kot so 

npr. melaminsko oplemenitene iverne plošče (npr. 

MFC), laminati in robni trakovi, imamo na voljo tudi 

številne različne nosilne plošče, ki jih je mogoče 

prilagoditi vašemu predvidenemu področju uporabe:  

od izdelkov za zelo obremenjene površine  in 

odpornih proti vlagi do lahkih ali ognjeodpornih 

izdelkov.

Naš obsežen program surovih lakiranih plošč  ponuja 

tudi drugačne površine, ki so primerni za lakiranje 

oziroma barvanje.

 → Več o tem na na www.egger.com/decorative 

Pregled prednosti Dobro je vedeti

→   Bogat program dekorjev izpolnjuje zahteve od 

klasičnih do modernih in industrijskih slogov

→   Obsežna izbira dekorjev in površinskih struktur v 

več materialih

→   Kombiniranje izdelkov z enakim dekorjem  

omogoča, da glede videza in lastnosti ni treba 

sklepati nobenih kompromisov

→     Zgoraj našteto vam lahko prihrani precej stroškov

→     Zagotovilo, da so naši izdelki okolju prijazni

Izčrpne  
rešitve

Tehnične, estetske, ekonomske in okoljske omejitve lahko zapletejo projekt. 
EGGER Dekorativna Kolekcija 2017 - 2019 vsebuje dekorje, ki se lahko 
uporabljajo z več izdelki. Tako lahko za svoj primer uporabe izberete 
najustreznejši material. 

Pri barvni shemi in lastnostih izdelkov ni treba iskati nobenih 
kompromisov. To pomeni, da lahko ostanete osredotočeni na potrebe svojih 
kupcev in na tisto, kar znate najbolje. 
 

H1180 ST37

Naš program izdelkov

z usklajenimi izdelki

http://www.egger.com/decorative
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Idealen material za številne možnosti vertikalne in horizontalne 
uporabe pri oblikovanju pohištva, kot so omare, garderobne omarice, 
stenske obložne plošče in delovne mize. Eurodekor MFC so melaminsko 
oplemenitene iverne plošče - nosilna plošča surove iverice oplemenitena z 
dekorativnim papirjem, ki ne zahteva nobene naknadne obdelave, razen 
robljenja.

Vaš vsestranski 
material                                      pri oblikovanju 

                    pohištva.

Eurodekor melaminsko oplemenitene iverne plošče

Eurospan iverna plošča

Dekorativni impregniran papir

Dekorativni impregniran papir

Eurodekor MFC

→   Ponuja videz in občutek masivnega lesa, 

furnirja, kovin, kamnov in lakiranih površin 

z zmerno ceno

→   Okoljsko trajnostno zasnovano in primerno 

za recikliranje

→   Pripravljeno za uporabo, ne zahteva oljenja, 

nanosa barvila, lakiranja ali druge zaščite

→   Enostavna obdelava

Naš program Feelwood dekorjev (str. 42) je 

opremljen z dvojnim slojem papirja, kar ustvari 

globino površinske strukture, ki jo lahko 

pogosto opazimo pri masivnem lesu. Omenjena 

izboljšava malenkost poveča skupno debelino.

Na voljo so številne nosilne plošče, kot 

P3 (odporne proti vlagi) ali Flammex 

(ognjeodporne). Za svoj projekt boste vedno 

našli rešitev.

 → Preberite več na www.egger.com/mfc

Pregled prednosti

Dobro je vedeti

H3170 ST12

http://www.egger.com/mfc
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Sestava vlaknenih plošč je homogena, kar bistveno olajša  

njihovo nadaljnjo obdelavo.

Plošče so na voljo tudi v različnih izvedbah glede na 

vrsto uporabe, kot npr. ognjeodporne plošče ali MDF MB 

(kakovost, primerna za globoko rezkanje).

Več kot 200 dekorjev v MDF programu ponuja številne 

oblikovalske možnosti.

 → Preberite več na www.egger.com/mdf

Dobro je vedeti

→   Izjemne lastnosti zadrževanja vijakov pri velikih 

obtežbah

→   Primerno za ukrivljene ploskve 

→   Možnost utorjenja in rezkanja 

→   Robne trakove lahko pobarvate, lakirate ali 

pustite neobdelane

Pregled prednosti

Vaša vsestranska 
rešitev.

Eurodekor MDF (vlaknene plošče srednje gostote) plošče so popolnoma 
enako površinsko obdelane kot Eurodekor MFC plošče, a vsebujejo jedro iz 
vlaknene plošče, kar pomeni, da so idealna izbira za stenske obloge ali 
obloge s pritrdilnimi režami za prodajno dejavnost, kot sta maloprodaja 
in delo z gosti v lokalih.

Eurodekor melaminsko oplemenitene plošče MDF

EGGER MDF plošča

Dekorativni impregniran papir

Dekorativni impregniran papir
Eurodekor MDF

H3170 ST12

http://www.egger.com/mdf
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Vaša zanesljiva 
površina.
Pri projektih s povečanimi zahtevami glede trdnosti ali mehanske odpornosti, 
so MFC plošče z dodatnimi sloji lahko prava rešitev. V odvisnosti od zahteve 
glede upogiba v vašem projektu nudimo 0,6 mm večslojno konstrukcijo. 
Večslojna sestava plošče nudi  zelo kakovostno površinsko obdelavo, ki 
je namenjena  za visoke obremenitve. Zaradi tega so plošče zelo primerne 
za uporabo v prostorih za komercialne namene.  

Eurodekor Plus ML / MW

Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus MW

Rjav podložni papir - 
underlay 
(minimalno eden)

Eurospan 
Iverna plošča

Rjav podložni papir - 
underlay 
(minimalno eden)

Dekorativni impregniran papir

Dekorativni impregniran papir

Bel podložni papir - underlay
(najmanj eden)

Bel podložni papir - underlay 
(minimalno eden)

Eurospan
Iverna plošča

Dekorativni impregniran papir

Bel dekorativni impregniran papir

Eurodekor Plus večslojne plošče so na voljo na Eurospan 

E1 P2 nosilnih ploščah.

Plošče, vezane z laminati, prinašajo obsežnejšo ponudbo 

za vse debeline in možnost naročila od enega kosa 

naprej.

Za belo površine brez vidnih spojev izberite Eurodekor 

MW.

Zaradi kombinacije večjega števila slojev so Eurodekor 

Plus ML/MW plošče primerne za vertikalno in 

horizontalno uporabo.

 → Preberite več na www.egger.com/eurodekorplus

→   Zelo dobra odpornost proti izvleku vijakov

→   Zelo dobra upogibna trdnost v vseh smereh 

→   Izjemno primerne za konstrukcije z velikimi razponi 

→   Velika mehanska odpornost

→   Dobra dimenzijska stabilnost

Pregled prednosti

Dobro je vedeti

W1001 ST9
H3170 ST12

http://www.egger.com/eurodekorplus
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→   Ustvarite elegantno pohištvo masivnega videza 

enostavneje in ceneje

→   Do 60 % lažje kot  iverne plošče enake debeline. 

Tako pohištvo je mogoče tudi lažje prestavljati in 

obdelovati

→    Visoka trdnost pomeni manj upogiba pri velikih 

razponih

→    Satasto jedro omogoča očem skrito razsvetljavo z 

LED diodami in skrito ožičenje

→   Okolju prijazen izdelek pomaga ohranjati naravne vire  

Pregled prednosti

Eurolight plošče so na voljo z dekorativno površino, 

surove (za vezavo furnirja ali laminata) ali primerne za 

barvanje (z grundirno folijo).

Ponujamo jih v debelinah 38 mm in 50 mm z 

usklajenimi robnimi trakovi. Če želite še izraziteje 

poudariti debelino, lahko uporabite enega izmed naših 

Akcentnih robnih trakov ter tako ustvarite kontrast 

(str.25).

 → Preberite več na www.egger.com/eurolight

Dobro je vedeti

H3170 ST12

Majhna teža in 
zelo visoka trdnost

Eurolight plošče so izdelane v sendvič konstrukciji iz zgornjih in 
spodnjih površinskih plasti iz ivernih plošč in lahkega, vendar 
trpežnega satastega jedra iz recikliranega kartona. Videz masivnega 
pohištva v kombinaciji z majhno težo in visoko trdnostjo so zelo 
primerne lastnosti za številne vrste uporabe, kot so obloge, 
podkonstrukcije, mizne plošče/delovne mize, police, drsna vrata, 
notranja vrata in pohištvo. 

- popolna kombinacija.

Eurolight lahke nosilne plošče

Satasto jedro iz recikliranega kartona

8 mm površinski sloj

8 mm površinski sloj

Eurolight lahke nosilne plošče

http://www.egger.com/eurolight
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PerfectSense plošče sodijo v prestižni razred lakiranih plošč s sijajnimi 
ali mat površinami in MDF podlago. So odgovor na povpraševanje po 
zelo kakovostnih površinah, ki se pojavljajo v nekaterih prefinjeno 
zasnovanih bivalnih in prodajnih prostorih,  vključno z prefinjenim 
oblikovanjem maloprodajnih prostorov in pohištva. Mogoče jih je uporabljati 
za stenske plošče, garderobne omare, drsna vrata in pohištvene fronte.

Površino PerfectSense Matt odlikuje izjemno nizek, pridušen nivo sijaja 
in odpornost na prstne odtise.

Površina PerfectSense Gloss je izjemno gladka in se ponaša z zelo sijajno, 
zrcalno in za svetlobo odbojno površino .

Gloss in Matt
           za prestižen videz.

PerfectSense lakirane plošče

Lak UV TOP Temeljni premaz

EGGER MDF plošče

Dekorativni 
impregniran papir

Zaščitna folijaTesnilna plast

Dekorativni 
impregniran papir

PerfectSense lakirane plošče

→   Proti prstnim odtisom odporna površina 

PerfectSense Matt preprečuje nastanek madežev 

tudi na površinah, ki so zelo izpostavljene 

dotikom, npr. vrata brez ročajev.

→   Nova razsežnost odboja svetlobe na 

PerfectSense Gloss omogoča prestižen videz, 

primerljiv s steklom ali akrilom.

→   Enostavnejše za obdelavo kot steklo

→   Širina 2070 mm zagotavlja boljši izkoristek in 

manj odpada

Nosilna plošča za PerfectSense je homogen material 

MDF, ki zagotavlja  gladko in brezhibno površino za 

PerfectSense dekorje . 

Površina je premazana z edinstvenim UV premazom, 

ki zagotavlja odpornost in zaščito.

Za oblikovanje osupljivih prostorov in pohištva 

kombinirajte obe skrajnosti - žametni mat in visoki 

sijaj  v enem dizajnu ter tako poudarite njihov 

kontrastni videz. 

Zaradi njihove edinstvene strukture morate 

upoštevati posebna navodila za obdelavo.

 → Navodila za obdelavo in še več boste  
našli na www.egger.com/perfectsense

Pregled prednosti

Dobro je vedeti

U999 PM / ST2
U999 PG / ST2

http://www.egger.com/perfectsense
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→   Prihranite čas in delo. Plošče in robne trakove 

nabavljajte pri enem dobavitelju.

→   Z našimi ploščami so robni trakovi usklajeni glede 

barve in površinske strukture, kar zagotavlja skladen 

videz

→   Izberite enega izmed naših Akcentnih robnih trakov 

in tako podelite tem trakovom pomembno vlogo ali 

ustvarite kontrast z uporabo enega izmed več kot 300 

robnih trakov

→   Preprosta uporaba

→   Odlaganje ABS/PMMA robnih trakov  je enostavno:  

skupaj z ostalimi odpadnimi lesnimi materiali v 

ustreznih sistemih. 

Na voljo so različne izvedbe in dimenzije, odvisno od načina 

uporabe in videza, ki ga želite ustvariti

 → Preberite več na www.egger.com/edging

Če potrebujete širino robov, ki je nimamo na zalogi, 

lahko robne trakove odrežemo na širino po vašem 

naročilu.

Pregled prednosti

Dobro je vedeti

Plošča: H3309 ST28
ABS robni trak: H3309 ST28

Plošča: H3309 ST28
Robni trak z videzom prečno rezanega lesa: Q3309

Plošča: U708
Akcentni robni trak: H8955 ST9

Plošča: H3309 ST28
ABS robni trak: U646 ST9

 → Skenirajte QR kodo in določite želeno širino 
z našim konfiguratorjem robnih trakov

24

Podrobnosti 
so pomembne

EGGER robni trakovi so zasnovani za prekritje vidnega roba naših 
lesnih plošč in ponujajo  robustno, a hkrati elegantno in 
dekorativno površino. 

Lahko ponudimo robne trakove, ki se ujemajo s ploščami in tudi 
akcentne robne trakove, ki pozornost preusmerijo na robove kot plod 
oblikovalskega dela.

Robni trakovi

F8981 AC

http://www.egger.com/edging
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EGGER laminati so izdelani iz dekorativnega papirja na površini in več slojev 
natronskega papirja v jedru. Laminati morajo biti prilepljeni na nosilno ploščo 
(običajno iverna plošča ali MDF). 

Zaradi svoje večslojne strukture je naš laminat  zelo primeren za področja 
s srednjimi ali velikimi obremenitvami ali za področja z zahtevano 
visoko odpornostjo proti obrabi, kot so blagajniški pulti, vrata, recepcijski 
pulti in številni drugi primeri notranje opreme in opreme trgovin. Torej gre za 
idealno rešitev za ukrivljene ploskve ali zaokrožene profile.

Izjemno trpežna  
površina         za ukrivljene  

in ravne ploskve.

Laminati

Razlika pri laminatih z 
obarvanim jedrom

Pri  laminatih z obarvanim 

jedrom je barva dekorativnega 

impregniranega papirja enaka 

po celotni debelini laminata.

Dekorativni 
impregniran papir

Natron papir

Overlay pokrivni sloj

Papir na hrbtni strani

Laminati

H3170 ST12

→   Zelo trpežni in odporni proti razenju in trkom

→   300 dekorjev na voljo že od ene plošče

→   Zelo kakovostne materialne reprodukcije 

prihranijo stroške in čas obdelave v primerjavi z 

materiali, kot so furnir, kovine, kamen in lak

→   Okolju prijazna rešitev, ki v primerjavi z 

uporabo pravih materialov omogoča varčevanje 

z naravnimi viri 

→   Pri uporabi na kvadratno ali pravokotno 

oblikovanem pohištvu lahko stike skrijete pred 

pogledi s pomočjo lepljenja laminata na vse 

zunanje površino

→   Skoraj vsi laminati so primerni za postforming

Pregled prednosti

Različne značilnosti laminatov so povezane z 

različnimi velikostmi in vrstami uporabe.

Po naročilu lahko naročite ognjeodporno 

različico. 

Laminati v vratnem formatu prihranijo stroške in 

zmanjšajo količino odpada. 

Za površine brez vidnih spojev in kontinuiteto 

barv po vsej površini uporabite laminate z 

obarvanim jedrom.

Naš Feelwood XL izdelek združuje površinsko 

strukturo lesa s prednostmi laminatov. Njegov 

zelo velik format je prilagojen za rezanje.

Prav tako ponujamo z laminati vezane plošče 

za prihranek časa obdelave in laminate z rol 

za optimalno rezanje in zmanjšanje količine 

odpada.

 → Preberite več na www.egger.com/laminate

Dobro je vedeti

26

http://www.egger.com/laminate
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Lastnosti površin laminatov izpolnjujejo zahteve veljavnih 

standardov in predpisov (EN 438:2016).

Če iščete za dekor in površinsko strukturo primerne 

možnosti v povezavi z laminati na ploskih površinah, 

kot so vratna krila, vratni okviri in podboji, vam lahko 

ponudimo naš laminat Micro debeline 0,15 mm za 

industrijsko proizvodnjo. Rešitve za obloge vrat lahko 

poiščete v naši ponudbi Eurodekor tankih ivernih plošč z 

zelo gladko in fino površino, ki so primerne za laminatne 

obloge v ustreznih dekorjih. 

 → Preberite več na www.egger.com/doorlaminate

Dobro je vedeti

→   Prihranite denar zaradi manjše količine odpada, saj so  

velikosti optimirane za proizvodnjo vrat

→   Velika odpornost pomeni, da so ti laminati primerni za 

zelo obremenjena področja

→   Dekorji z videzom prečno rezanega lesa zagotavljajo 

videz in otip masivnega lesa

→   Vrata je mogoče uskladiti z drugimi pohištvenimi deli v 

prostoru s pomočjo drugih usklajenih materialov, kot 

so MFC in ABS robni trakovi

Pregled prednosti

Odstrite nove 
možnosti.

EGGER laminati so primerni za številne vrste uporabe. Poleg običajnih formatov 
vsebuje kolekcija laminate v dveh dimenzijah, ki sta predvideni izrecno za vrata. 
Samoumevno je, da EGGER laminati izpolnjujejo zahteve veljavnih standardov in 
predpisov. 

Njihova odpornost proti abraziji na površinah, mehanska odpornost in odpornost proti 
razenju jamčijo za njihovo dolgo življenjsko dobo.

Številni dekorji laminatov v vratnem formatu so na voljo tudi skupaj z drugimi izdelki. 
Tako lahko natančno uskladite svoja vrata z drugimi pohištvenimi elementi v prostoru.

Laminati v vratnem formatu

Format 1 Format 2 Format 3

Laminati v vratnem formatu

Format 1 2150 × 950 × 0,8 mm

Format 2 2150 × 1020 × 0,8 mm

Standarden format

Format 3 2800 × 1310 × 0.8 mm

http://www.egger.com/doorlaminate
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Struktura kompaktnih laminatov je večplastna. Izdelani so z spajanjem vlaknene nosilne plošče 
in melaminsko impregniranih dekorativnih papirjev pri visoki temperaturi in visokem tlaku. Tako 
nastane samonosilna plošča debeline samo 6 mm.

Tako so zelo primerni za področja z dodatnimi zahtevami glede higiene in povečane 
odpornosti na vlago, kot npr. v kopalnicah, sanitarnih prostorih in garderobah.

Kombinacija trajnosti in elegance je razlog, zaradi katerega so kompaktni laminati tako zanimivi 
za številne rešitve na trgu notranje opreme, od pisarniških delovnih miz do kopalniških omaric 
v hotelih.

Vaša elegantna 
rešitev                  za zelo obremenjena 

                          področja.

Kompaktni laminati

Kompaktni laminati

Dekorativni impregniran papir

Vlaknene jedrne plasti

Dekorativni impregniran papir

Overlay pokrivni sloj (opcija)

Overlay pokrivni sloj (opcija)

H3170 ST12 črno jedro
W1001 ST9 belo jedro
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Naš program kompaktnih laminatov obsega več kot 

180 kombinacij dekorjev in površinskih struktur.

Na voljo s standardnim črnim jedrom ali 

ognjeodpornim črnim jedrom. Za popolnoma drugačen 

videz vašega pohištva ponujamo kompaktne laminate 

z belim jedrom (samo W1001 ST9). 

Odpornost teh laminatov odstira nove možnosti za 

opremljanje prodajnih mest in razstavnih modulov, kjer 

morajo biti vgrajeni trpežni materiali . 

 → Preberite več na  www.egger.com/compactlaminate

→   Ustvarjajte tanke in elegantne oblike

→   Visoka odpornost proti obrabi in mehanska 

odpornost zagotavljata dolgo življenjsko dobo.

→   Odporni so proti vlagi, higienični in ne zahtevajo 

veliko vzdrževanja

→    Odporni so tudi proti običajnim čistilom in 

kemikalijam

→   Homogen  material za natančno obdelavo 

omogoča obliko po kupčevih željah. Popoln 

material za vse vrste rezkanja in izrezovanja 

odprtin

→   Obdelava robov ali površin ni potrebna

Pregled prednostiDobro je vedeti

http://www.egger.com/compactlaminate
http://www.egger.com/compactlaminate
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→   Trajnost za dolgo življenjsko dobo

→   Zelo velika odpornosti proti razenju in trkom 

→   Za usklajen videz je naše delovne plošče 

mogoče uskladiti z vrati, podkonstrukcijami, 

policami in MFC ploščami

→   Higienično in odporno proti madežem

→   Enostavno vzdrževanje

→   Videz in občutek masivnega lesa, kamna in 

keramike brez velikih stroškov 

Pregled prednosti

Izpolnite vaše zahteve z našim programom, ki 

sega od klasičnih do modernih reprodukcij lesa in 

kamna.

Na voljo so tudi ustrezne stenske obložne plošče, 

stenski zaključni profili, dodatki in laminati z role.

Za še bolj pristen videz izberite enega izmed 

robnih trakov z videzom prečno rezanega lesa.

Z akcentnimi robnimi trakovi povlecite odločilno 

oblikovalsko potezo.

 → Preberite več na www.egger.com/worktops

Dobro je vedeti

Laminat 0,6 mm Laminat 0,6 mm

Protivlečni 
papir

Nosilna plošča:
Eurospan E1 P2 CE

Nosilna plošča:
Eurospan E1 P2 CE

Protivlečni 
papir

Premaz z  
UV lakom

Premaz z  
UV lakom

Zatesnitev na  
spodnji strani

Radij 1,5 mm Radij 3 mm

Radij 3 mmRadij 1,5 mm

ABS robni trak 1,5 mm Zaščitna plast 
visoke gostote

* ne pri delovnih ploščah ST28 in ST37

Model 100/1.5 Model 300/3

F310 ST87
H3303 ST10
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Površina za vaše 
vsakdanje delo.

Visoka kakovost in trajnost naših delovnih plošč jih uvrščata med idealne 
materiale za kuhinje, kopalnice, pisarne in opremo trgovin, npr. za prodajne 
pulte.

Surova podlaga iz iverne plošče je opremljena z  dekorativnim laminatom,  
prilepljenim na površino, ki je lahko profiliran okoli roba (postforming) ali 
ostane raven (ABS robni trak).

Delovne plošče

http://www.egger.com/worktops
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Pri številnih projektih, kot so npr. šole, bolnice, hoteli in drugi javni 
prostori, so zahteve glede požarne zaščite visoke. EGGER Flammex 
ognjeodporni izdelki so klasificirani po predpisih Euroclass B v 
skladu s standardom EN 13501-1 in izpolnjujejo zahteve običajnih 
standardov za zagotavljanje požarne zaščite. Njihove lastnosti v 
ničemer ne omejujejo oblikovalskih možnosti pri vaših projektih, 
saj je Flammex izdelke mogoče uskladiti s skoraj celotno ponudbo 
dekorjev iz naše kolekcije. 

Naš program Flammex izdelkov

Varno 
zasnovano.

Flammex – negorljivi izdelki

W1000 ST9

Laminati Flammex 
W1000 ST9

Kompaktni laminati Flammex 
W1000 ST9

Eurodekor MDF Flammex 
W1000 ST9

Eurospan Flammex 

34

Zahteve glede funkcionalnosti nikoli ne omejujejo 

oblikovalske svobode. Zaradi tega ponujamo 

izdelke Eurodekor Flammex (nosilna iverna plošča), 

Eurodekor MDF Flammex in Flamex laminat v več kot 

200 dekorjih.

Nadalje so kompaktni laminati Flammex s črnim 

jedrom na voljo z več kot 180 dekorji.

 → Preberite več o tem na www.egger.com/flammex

 

→   Vsi Flammex izdelki so razvrščeni po Euroclass B v 

skladu z zahtevami EN 13501

→   Regulira gorljivost in zagotavlja odzivni čas za 

gašenje, dokler se ogenj ne razvije popolnoma

→   Zavira razvijanje dima in kapljanje med gorenjem

Pregled prednosti Dobro je vedeti

http://www.egger.com/flammex
http://www.egger.com/flammex
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Za vse vaše 
potrebe pri projektiranju. 
Karkoli ste zasnovali, EGGER materiali na lesni osnovi in izdelki iz 
masivnega lesa so praktični, učinkoviti in zanesljivi. 

Dobavljamo bogato paleto okolju prijaznih OSB plošč, OSB plošč 
s spoji pero-utor, paropropustne in proti vlagi odporne vlaknene 
plošče in les. Za oblikovanje notranje opreme, projekte obnov, lesni 
inženiring in tudi za gradnjo hiš z lesenim skeletom.

 → Preberite več na www.egger.com/buildingproducts

Izjemno moderni. Izjemno odporni. 

Izjemno vsestranski.

Uporabljajo se pretežno v poslovnih 

stavbah in tudi v intenzivno 

obremenjenih stanovanjskih 

zgradbah.

Trajni. Naravni. Gospodarni.

Obstojni podi za običajno 

obremenjene stanovanjske in 

poslovne prostore.

Topli. Tihi. Ekološki.

Popolna izbira za bivalne prostore, 

kjer je udobje na prvem mestu.

Naša obljuba se glasi Več iz lesa. Zato poleg izdelkov za pohištveno 
industrijo in notranjo opremo  dobavljamo tudi izdelke za pode in 
lesene konstrukcije. 

V odvisnosti od predvidene uporabe prostorov EGGER podi lahko 
ponudijo različne lastnosti in hkrati omogočajo enostavno in hitro 
polaganje, so trpežni, enostavni za vzdrževanje in okolju prijazni. 

Naši trije tipi podov so primerni za katerokoli vrsto uporabe.

Več kot le izdelki za pohištvo 
in notranjo opremo.

Design+ podi Laminatni podi Comfort+ podi

 → Preberite več na www.egger.com/flooring

http://www.egger.com/buildingproducts
http://www.egger.com/flooring
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Zelo se trudimo za avtentičnost vseh 

naših dekorjev. Tako ne namenjamo 

posebne pozornosti samo njihovemu 

videzu, ampak tudi otipnemu doživetju. 

Naše površinske strukture dodajo 

izraznost in značaj, globino in občutek 

realnosti. Vse z namenom, da naših 

dekorjev ni mogoče razlikovati od pravih 

materialov. Omogočajo uresničevanje 

cenovno zahtevnih projektov.

 

Površinske strukture
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Pobliže si oglejte H1334 Sorano hrast naravno svetel dekor. Razvili smo ga 

pred desetimi leti. Ostal je izjemno priljubljen in velikokrat so ga izbrali za 

prestižne hotele in trgovine kot tudi za kuhinje in kopalnice v stanovanjih 

oz. stanovanjskih hišah.

Sedaj ga primerjajte ga z dekorjem iste vrste lesa 

H1145, ki smo ga predstavili v letu 2012. Njegova 

površinska struktura je izrazitejša in ta hrastov dekor 

je bolj avtentičen kot prejšnji.

In končno si oglejte našo najnovejšo inovacijo na površinah z 

usklajenim lesnim vzorcem in površinsko strukturo. To novo generacijo 

smo poimenovali Feelwood, ker združuje vizualno in otipno estetiko 

lesa. 

H1334 ST9       Sorano hrast naravno svetel

H1145 ST10     Bardolino hrast naraven

H1180 ST37     Halifax hrast naraven

Naslednja  
generacija  
površinskih  
struktur

Vaše zahteve so naše vodilo. Zaradi tega smo 
veliko sredstev vložili v razvoj inovacij in smo 
tako lahko razvili dekorje in površinske strukture, 
ki izpolnijo vaša pričakovanja ne samo s svojim 
naravnim videzom, ampak tudi z občutkom 
avtentičnosti ob njihovem otipu.  Zadnji dosežki 
na področju našega razvoja izdelkov so omogočili 
razvoj Feelwood površin, novo generacijo izdelkov, 
ki ponujajo usklajeno površinsko strukturo in 
potisk, kar ustvari zelo kakovostno površino.

→
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Prvovrsten videz in otip naših novih površin 

odstira našim kupcem številne nove možnosti. 

Na primer, proizvajalci pohištva lahko sedaj 

razvijajo nove programe višjega vrednostnega 

razreda, ali pa posamezne pohištvene 

elemente, vrata ali kuhinje. Oblikovalci in 

opremljevalci trgovskih lokalov in prodajnih 

površin lahko ponudijo tudi visokokakovostni 

videz ter stroškovno učinkovitejšo in trpežnejšo 

alternativo furnirju.

Teh površin ni mogoče razlikovati od furnirja ali 

masivnega lesa

Površine s sinhronimi porami so na voljo na 

ivernih ploščah in MDF ploščah, Eurolight lahkih 

nosilnih ploščah, delovnih ploščah, kompaktnih 

laminatih in laminatih. Videz zaokrožujemo s 

ponudbo ABS robnih trakov, ki ponujajo videz in 

otip žaganega lesa. 

Nove poslovne priložnosti 

Avtentičen videz 

Feelwood na usklajenih 
izdelkih

Prednost naših reprodukcij pred pravimi 

materiali je, da so trpežnejše in barvno 

obstojnejše. Še več, če boste potrebovali 

nadomestni element, se bo reprodukcija barvno 

popolnoma ujemala z obstoječimi elementi 

notranje opreme.

Barvna obstojnost in trpežnost

Razvoj naših dekorjev se je nadaljeval skupaj z razvojem novih 
tehnologij. Naša zadnja inovacija, površinska struktura Feelwood, je 
vrhunec te evolucije, saj smo pričarali vizualno in otipno doživetje lesa. 
Vse je namenjeno temu, da vam omogočimo izbor in zmožnost, da 
lahko svojim strankam ponudite različne možnosti glede na njihova 
pričakovanja in predvidene stroške.

- ime pove vse.
Feelwood 



Površinska struktura odraža videz močno krtačenega lesa iglavcev z 

učinkovitim bisernim učinkom, kar omogočajo mat in sijajni elementi. Pri 

enobarvnih izvedbah je površina videti kot barvan ali lakiran masiven les. 

ST38  Feelwood Pinegrain
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Ta površina prikazuje medigro mat in svetlih sijajnih elementov. Mat in mehko 

krtačene pore površini prinašajo lep globinski učinek in s tem zelo naraven 

videz skupaj z njegovim bisernim sijajem.

ST33 Feelwood Crafted

Ta površinska struktura ima površino kot masiven les, kar je 

poudarjeno z njeno usklajeno površino pri Halifax hrast seriji 

dekorjev. Tako je otip razpok in grč dejansko pristen.

ST37 Feelwood Rift
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ST28 Feelwood Nature

Ta površina ima močno krtačen, pa vendar značilno 

naraven videz brez sijaja, ki številnim lesnim 

dekorjem podaja zelo avtentičen otip.

ST36 Feelwood Brushed

ST29  Feelwood Ambiance
Videz te površinske strukture je vpadljiv in hkrati eleganten. 

Primerna je za uporabo na večjih površinah, kjer ustvarja 

dovršen in sofisticiran občutek. 

Z rahlo reliefnostjo je poudarjen potek bočnice za prepričljivo 

otipnost površine.

Ta površinska struktura je prepoznavna po pristnem 

otipnem doživetju. Grče in deskast videz ustvarjajo 

naraven občutek, ki spominja na masiven les. 
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PG PerfectSense Gloss
PerfectSense Gloss odlikuje izjemno gladka 

površina z izjemnim odbojem svetlobe. 

PM PerfectSense Matt

Za to imenitno mat površino je značilna svilnata 

toplina, ki je zahvaljujoč novi tehnologiji je 

odporna na prstne odtise. 

46

Prihodnost je prispela. PerfectSense prestižne 

dekorativne plošče so veliko več kot le običajne 

melaminsko oplemenitene MDF plošče. So 

predstavniki nove generacije mat ali sijajnih 

površinskih struktur in predstavljajo nov, 

zahtevnejši standard za tovrstne plošče. Pri 

njihovi proizvodnji uporabljamo zapleten 

postopek lakiranja, ki se zelo precizno nanaša 

na površino. PerfectSense Gloss plošče 

se odlikujejo z izjemno gladko površino in 

izjemnim odbojem svetlobe. PerfectSense Matt 

je s svojo toplino in žametno mehkobo njihovo 

pravo nasprotje. V primerjavi s številnimi 

drugimi lakiranimi ploščami sta obe površini 

trpežni in odporni proti razenju.

→ PerfectSense
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ST82 Matex Granite

ST89 Matex Rock

ST87 Matex Ceramic

Ta površina z videzom ometa vsebuje globoke in grobe ter tudi 

gladke in sijajne elemente.  Na betonskih, kovinskih in kamnitih 

reprodukcijah ustvari površino, ki jo je težko razlikovati od 

pravih materialov. Enobarvnim dekorjem podarja materialni 

videz. V kombinaciji z določenimi dekorji, kot je denimo 

Claystone, je površinska struktura sinhronizirana z dekorjem.

ST16        Matex Plaster

Ta površinska struktura z izrazitimi mat 

in sijajnimi učinki posnema površino 

keramičnih ploščic in njeno hrapavost.

Površinska struktura pranega, 

satiniranega granita je idealna za 

enobarvne dekorje.

Kombinirana s kamnitimi in granitnimi dekorji deluje 

kot naravni kamen z občutkom globine. 

 

Pri delovnih površinah se povečuje povpraševanje po mat površinah, kombiniranih 

z videzom kamna. Površinska struktura ST76 Matex Rough Matt dekorja je 

oblikovana kot mehko krtačena površina naravnega kamna.  Uporablja se lahko 

skupaj s številnimi reprodukcijami kamna, vključno s skrilavcem in marmorjem.

ST76 Matex Rough Matt

Enobarvne površine in reprodukcije lesa ostajajo izjemno priljubljene 
pri oblikovanju pohištva in notranje opreme. Nadalje je za zagotavljanje 
avtentičnosti odločilna izbira materialov pri kombiniranju enobarvnih in 
lesnih dekorjev.

Z leti je naš obsežen program materialov postal še naravnejši in 
pristnejši. S svojimi na otip prijetnimi površinskimi strukturami, ki 
ponujajo izjemno razširjeno paleto izdelkov, kot prikazujejo v 
nadaljevanju opisani primeri.

→

in avtentičnosti
Še več izbire

Materialne  
reprodukcije
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→ Gladke površinske strukture

Rahlo biserna površina, s srednjo stopnjo sijaja. Robustna, vpadljiva in 

zelo trajna površina je najbolj primerna za enobarvne in biserne dekorje 

za klasične primere uporabe.

ST2 Smoothtouch Pearl

Enobarvnim in lesnim dekorjem podarja mehkobo in 

naravnost. Ta površinska struktura sovpada s trendom 

matiranih površin. 

ST9 Smoothtouch Matt

Gladka, ravna površina z nizko stopnjo sijaja in enostavnim 

vzdrževanjem. Dobro deluje v kombinaciji s številnimi lesnimi dekorji in 

materialnimi reprodukcijami.

ST15 Smoothtouch Velvet

Gladka površina z visoko stopnjo sijaja, ki je primerna 

zlasti za enobarvne in prvovrstne lesne dekorje.  

Za melaminsko oplemenitene iverne plošče ponujamo 

ST30 z drugačno stopnjo sijaja. 

HG HighGloss

Ta struktura daje gladek, nestrukturiran videz, podoben 

barvani površini. 

SM Semi Matt
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→ Lesni dekorji

To je struktura z nepravilno razporeditvijo progastih por po celotni površini. 

Globine por se medsebojno razlikujejo, kar podarja površini naraven videz. 

Zaradi svetle sekundarne strukture je ta površina na otip žametna in prijetna. 

ST12 Omnipore Matt

Globoko krtačena površina z mat in sijajnim progastim 

lesnim vzorcem. To zagotavlja realistično površino 

za barve progastih lesnih vzorcev in prinaša še več 

naravnosti in globine.

ST22 Deepskin Linear

Zelo avtentična in realistična površinska struktura za 

reprodukcije masivnega lesa in materialne reprodukcije.

ST10 Deepskin Rough

To je vodoravna različica zgornje površinske strukture ST22. Njen mehko 

krtačen značaj, ki ga je mogoče pogosto opaziti na lesu iglavcev, se 

uporablja tako na prečnih lesnih dekorjih in tudi na enobarvnih dekorjih. 

Posebno dobro je v kombinaciji z belo barvo.

ST86 Deepskin Legno Horizontal
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EGGER Dekorativno kolekcijo smo 

razširili. Sedaj prinaša rešitve za 

bistveno večje število različnih vrst 

uporabe in slogov.

Tako ta kolekcija s svojo povečano 

raznolikostjo omogoča medsebojno 

kombiniranje  

različnih materialov, barv, vrst lesa in 

slogovnih usmeritev. Ta raznolikost 

zahteva natančnejši vpogled v kolekcijo.

Dekorji

52
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Nevtralni enobarvni
Ta barvna paleta je namenjena 
ustvarjanju ravnotežja. Bodisi z 
medsebojnim kombiniranjem ali 
kot protiutež ob bolj vpadljivih 
elementih. Nov razvoj prinaša več 
možnosti v beli barvi, odtenke, ki 
se približujejo črni barvi in tudi 
povečan izbor hladnejših sivih 
odtenkov.

Osnovni beli dekorji

Nevtralni enobarvni dekorji

W908 ST2 Bela osnovna

W908 SM Bela osnovna

W980 SM Platinasto bela

W980 ST2 Platinasto bela

Za opis simbolov izdelkov glejte prepognjeno stran na zadnji platnici.

dekorji CEFKG

CEFK

CEFK

CEFKG
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Premium beli dekorji

Intenzivni in jasni beige dekorji

Beli izbor

W1100 ST9 Alpin bela

W1100 HG* Alpin bela

U104 ST9 Alabaster bela

U775 ST9 Belo siva

W1000 ST76 Premium bela

W1000 ST76 Premium bela

W1000 ST38 Premium bela

U216 ST9 Camel beige

U222 ST9 Krem beige

*Za melaminsko oplemenitene iverne plošče ponujamo ST30 z drugačno stopnjo sijaja.  

CEF

CEFKCEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH
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U113 ST9 Bombaž beige

U156 ST9 Peščeno beige

U200 ST9 Beige

U707 ST9 Svileno siva

U788 ST9 Arktik siva

U963 ST9 Diamantno siva

U732 ST9 Prašno siva

U899 ST9 Kozmos siva

U763 ST9 Biserno siva

U960 ST9 Oniks siva

U999 ST2 Črna

Hladni sivi dekorji

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH



60 61

Topli sivi dekorji

U708 ST9 Svetlo siva

U201 ST9 Prodnato siva

U748 ST9 Tartuf rjava

U750 ST9 Nežno siva

U727 ST9 Kamnito siva

U741 ST9 Lava siva

U702 ST9 Kašmir siva

U767 ST9 Cubanit siva

U961 ST2 Grafitno črna

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH

CEFKGH
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Intenzivni
enobarvni dekorji

Enobarvni dekorji 
vsebujejo pridušene 
in tudi zelo svetle 
barvne odtenke.  
Razširili smo 
vmesne barvne 
odtenke oražne, 
rjave, vijolične in 
rožnate barve, s 
čemer je mogoče 
pokrivati večje 
barvno podorčje.
Vse barve so na 
voljo s trendno 
mat površinsko 
strukturo.

Enobarvni dekorji

Čarobni vijolični dekorji

Puščavsko oranžni dekorji

Naravni zeleni dekorji

U560 ST9 Pacifiško modra

U818 ST9 Temno rjava

U332 ST9 Pomaranča

U626 ST9 Kivi zelena

CEFKGHN

CEFKGH

CEFKGHN

CEFKGH
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U630 ST9 Limeta zelena U114 ST9 Brilliant rumena

U606 ST9 Gozdno zelena

U655 ST9 Smaragdno zelena

Živopisni rdeči dekorji

U337 ST9 Fuksija rdeča

U323 ST9 Signalno rdeča

U363 ST9 Flamingo rožnata

U131 ST9 Citrus rumena

U108 ST9 Vanilija rumena

U321 ST9 Kitajsko rdeča

Živahni rumeni dekorji

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGN

CEFKGHN
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U311 ST9 Burgund rdeča Enobarvni dekorji 
v strukturi

Kombinacija 
barve in 

strukture je še 
vedno priljubljena. Vnaša 

značaj v sicer nevtralno paleto. 

U504 ST9 Tirolsko modra

U525 ST9 Delft modra

U522 ST9 Horizont modra

Neskončno modri dekorji

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN

CEFKGHN
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Enobarvni dekorji v strukturi

U702 ST16 Kašmir siva

U788 ST16 Arktik siva

U999 ST38 Črna

U732 HG ST30 Prašno siva

U999 HG ST30 Črna

Kovina in

V zadnjih letih se je povečala 
uporaba reprodukcij kovin in 
betona pri oblikovanju pohištva 
in notranje opreme. Prvotno 
so se uporabljale za delovne 
plošče, sedaj pa so vedno bolj 
priljubljene pri oblikovanju 
vrat, kuhinjskih predalov in 
podkonstrukcij, pohištva za 
spalnice in dnevne sobe ter v 
številnih drugih komercialnih 
projektih.

beton

CEF

CEF

CEFK

CEFK

CEFK
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Kovine in beton

Beton Metallic

F649 ST16 Claystone bel F501 ST2 Aluminij krtačen

F509 ST2 Aluminij

F571 ST2 Metallic zlata

F570 ST2 Metallic bakrena

F651 ST16 Claystone siv

F186 ST9 Chicago beton svetlosiv

F187 ST9 Chicago beton temnosiv

F302 ST87 Ferro bronsa

Obrabljene kovine

CEFKGA

CEFKGA

CEFKGHA

CEFKGHA

CEFKH

CEFKGH

CEFIK

CEFIK

CEFIKGH
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Tekstil

Tekstil

Reprodukcije 
različnih naravnih 
materialov, ki svoj 
pristen videz dosegajo 
s hrapavo površino 
tekstilnih vlaken, ter 
hkrati omogočajo naravno 
zaznavanje površine.

Tekstil

F425 ST10 Platno beige

F433 ST10 Platno antracit

CEFKG

CEFKG
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HrastProgasta in elegantna, grčasta in 
rustikalna, svetla ali temna - nobena 
vrsta lesa ni tako raznolika 
in brezčasna. V naši kolekciji 
boste našli številne različice 
hrastovih dekorjev skupaj z 
novimi podobami klasikov z 
novimi barvnimi odtenki 
in lesnimi vzorci.

Hrast

H3398 ST12 Kendal hrast konjak

H1334 ST9 Sorano hrast naravno svetel

H1113 ST10 Kansas hrast rjav

H3395 ST12 Corbridge hrast naraven

H1199 ST12 Termo hrast črno-rjav

H1277 ST9 Lakeland akacija svetla

Brezčasni hrast

CEFKGH

CEFIKH

CEFKGH

CEFKG

CEFKGH

CEFKG
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Hrast 

H1137 ST12 Sorano hrast črno-rjav

H3325   ST28    Gladstone hrast tobak

H3309 ST28 Gladstone hrast peščen

H1176 ST37 Halifax hrast bel

H3326 ST28 Gladstone hrast sivo beige H1151 ST10 Arizona hrast rjav

H1145 ST10 Bardolino hrast naraven

H1180 ST37 Halifax hrast naraven

H1146 ST10 Bardolino hrast siv

H3342 ST28 Gladstone hrast sepia

H1181 ST37 Halifax hrast tobak

Premium hrast

Majhne slike ustrezajo površini dekorja 600 × 900 mm.

CEFK

CEFIKG

CEFIKG

CEFKG

CEFIKGH

CEFK

CEFK

CEFIKG

CEFIKG CEFKG

CEFKG
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Hrast

H3170 ST12 Kendal hrast naraven

H3133 ST12 Davos hrast tartuf rjavH3131 ST12 Davos hrast naraven

H1387 ST10 Denver hrast grafit

H3303 ST10 Hamilton hrast naraven

H3154 ST36 Charleston hrast temnorjav

H1399 ST10 Denver hrast tartuf rjav

H3331 ST10 Nebraska hrast naraven

H3156 ST12 Corbridge hrast siv

Moderni hrast

Ročno obdelan hrast 

Majhne slike ustrezajo površini dekorja 600 × 900 mm. Majhne slike ustrezajo površini dekorja 600 × 900 mm.

CEFKG

CEFIKG

CEFK

CEFIKGH

CEFKG

CEFKG

CEFKGH CEFKG

CEFIKG
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Klasični lesni dekorji

H1511 ST15 Bavaria bukev

H1212 ST33 Tossini brest rjavH3991 ST10 Country bukev naravna

H1213 ST33 Tossini brest naraven

H1582 ST15 Ellmau bukev

H1210 ST33 Tossini brest sivo-beige

Bukev in brest

Klasični lesni
dekorji

Poleg drugih običajnih vrst 
lesa, kot sta bukev in sadno drevje, 

med klasične lesne dekorje sodijo tudi les 
iglavcev oziroma oreh. Uporabljene barve in 
naravni elementi zagotavljajo tem dekorjem 
izjemno avtentičnost.

CEFKGH

CEFKGH

CEFKG

CEFK CEFK

CEFK
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Obarvane pinije

H3433 ST22 Aland Pine polar H3451 ST22 Fleetwood šampanjec

H3430 ST22 Aland Pine bel H1487 ST22 Bramberg smrekaH1401 ST22 Cascina Pine H1486 ST36 Pasadena Pine

H1424 ST22 Fineline creme

H3450 ST22 Fleetwood bel H1444 ST9 Alpin Pine

H1250 ST36 Navarra jesen

Klasični lesni dekorji

Naravne pinije

H1400 ST36 Bavarski lesH3453 ST22 Fleetwood lava siv

Majhne slike ustrezajo površini dekorja 600 × 900 mm.

CEFKGH CEFKG

CEFIKGH CEFK

CEFKGH CEFKGH

CEFKG CEFK

CEFKGH CEFKGH

CEFKGH CEFK
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Oreh

Javor, breza in hruškaH3700 ST10 Pacifik oreh naraven

H3773 ST9 Carini oreh beljen H3840 ST9 Mandal javor naravenH3734 ST9 Dijon oreh naraven H3860 ST9 Sladkorni javor šampanjec

H3711 ST9 Carini oreh tobak H1615 ST9 Češnja Verona

H3702 ST10 Pacifik oreh tobak

H3704 ST15 Oreh Aida tobak H1733 ST9 Mainau breza

H3730 ST10 Hikori naravenH3732 ST10 Hikori rjav

CEFKG CEFKG

Klasični lesni dekorji

CEFIK

CEFKGH CEFIKG

CEFKGH

CEFKGH CEFKGH

CEFKG CEFKGHCEFIKG CEFKG
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H3114 ST9 Tirano hruška

H3113 ST15 Lindau hruška

H1636 ST12 Locarno češnja

Eksotični
lesni dekorji

Če želite ustvariti poseben vtis, so morda 
eksotični in obarvani lesni dekorji prava 
rešitev. Lahko 
ustvarijo 

barvno 
razgibanost, ki je furnirji 
ne morejo. 

86

CEFKG

CEFKGH

CEFKGH
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Eksotični lesni dekorji

H3058 ST22 Mali Wenge H1114 ST9 Ribera oreh

H1116 ST12 Bamenda wenge temnaH3012 ST22 Coco Bolo

H1101 ST12 Makassar mokka

H3006 ST22 Zebrano peščen H3080 ST15 Mahagoni

H3048 ST10 Borneo antik rjav

Eksotični lesni dekorji

CEFKG CEFK

CEFKGH

CEFKGH CEFKG

CEFKG

CEFKG CEFKG
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Narava in barve

H1123 ST22 Graphitewood

H3047 ST10 Borneo tartuf rjavH1115 ST12 Bamenda sivo-beige

H3081 ST22 Havana Pine črna

H1122 ST22 Whitewood

H3090 ST22 Shorewood

PerfectSense

Razširili smo 
program PerfectSense 
lakiranih plošč. 
PerfectSense Matt je sedaj 
na voljo v osmih in PerfectSense 
Gloss v šestih  različnih barvah.

CEFKG

CEFKG

CEFKG

CEFKG

CEFK CEFKGH



W1000 PM/ST2 Premium bela

BEF

W1000 PM/ST2 Premium bela

BEF
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PerfectSense

U323 PG/ST2 Signalno rdeča

W1000 PG/ST2 Premium bela

U999 PG/ST2 Črna

U763 PG/ST2 Biserno siva

W1100 PG/ST2 Alpin bela

U104 PG/ST2 Alabaster bela

U702 PM/ST2 Kašmir siva

U708 PM/ST2 Svetlo siva U732 PM/ST2 Prašno siva

U222 PM/ST2 Krem beige

U999 PM/ST2 Črna

U727 PM/ST2 Kamnito siva

PerfectSense Gloss PerfectSense Matt

Za laminate ponujamo HG High Gloss z drugačno stopnjo sijaja. 

BEF

BEF

BEF

BEFBEF

BEF

BF

BF

BF

BF

BF

BF
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Varujemo 
okolje                        Začne se s 
trajnostnim gozdarjenjem.

EGGER postavlja ohranjanje naravnih virov na prvo mesto. Naravni viri sodijo med naše 
najpomembnejše vrednote. To dosegamo s spodbujanjem trajnostnega gozdarjenja, z 
integriranimi proizvodnimi obrati, s proizvodnjo energije v lastnih obratih na biomaso, 
najsodobnejšo proizvodno tehnologijo in okolju prijaznimi logističnimi sistemi.

Z uporabo lesa kot surovine za izdelke in za proizvodnjo toplote v zaprtem krogu 
zmanjšujemo okolju škodljive emisije CO2. 

Prihranite si čas in napore pri pripravi prijav na razpise in zbiranju dokumentacije 
za zelena javna naročila in gradnjo eko stavb. Naše okoljske deklaracije EPD 
vsebujejo preverjene, transparentne in z okoljem povezane podatke o 
izdelkih. 

 → Preberite več na www.egger.com/environment

Vsi procesi v povezavi 
z našo filozofijo 
trajnostnega razvoja 
                       so učinkovito vključeni v varovanje okolja.

Biogenska goriva, ki jih ni mogoče več 

uporabljati, pretvarjamo v toploto in 

zeleno elektriko sami v naših lastnih 

elektrarnah in pečeh na biomaso.

Za zagotavljanje neprekinjenih izboljšav 

proizvodnih postopkov na okoljskem področju 

smo privzeli mednarodno certificirane sisteme 

ravnanja z energijo in okoljem v skladu z 

zahtevami predpisov  

ISO 50001, ISO 14001 in EMAS.

Recikliran les, ki vsebuje 

lesne odpadke iz zavrženih 

proizvodov in tistih, ki za 

prodajo niso primerni, 

ustrezno pripravimo in 

porabimo za izdelavo 

ivernih plošč.

Naša žaga v Brillonu vsako 

leto obdela 800.000 

kubičnih metrov smrekovih in 

borovih debel, pridobljenih 

s trajnostnim gozdarjenjem. 

Stranski proizvodi žage se 

neposredno obdelujejo naprej 

v materiale na lesni osnovi.

Naše okoljske deklaracije (EPD) zagotavljajo 

popolno transparentnost. Končnim kupcem 

ponujajo pomembne podatke o okoljskih 

in zdravstvenih vidikih - za vsakega izmed 

naših osnovnih izdelkov.

V povezavi z gozdovi in okoljem delujemo odgovorno, 

kar potrjujeta pridobljena certifikata PEFC in FSC® v 

odvisnosti od razpoložljivosti lesa. V povezavi z EU 

Uredbo o lesu (EUTR) kupujemo les v regijah samo od 

nadzorovanih dobaviteljev.

Ocena uspešnosti s strani kupcev in  
okoljskega vidika izdelkov

Trajnostno gozdarjenje

RecikliranjeŽaga

Obnovljiva energija

Proizvodnja lesnih materialov  
in njihovo oplemenitenje

 → Tu lahko skenirate in prenesete 
celotno Okoljsko brošuro

http://www.egger.com/environment
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Vaša vsakdanja 
podpora.                        

Storitve

Seveda želimo, da ste z našimi izdelki kar najbolj zadovoljni. Zato ponujamo 
široko paleto storitev. Od vizualizacije vaših zamisli do odgovorov na vaša 
vprašanja v povezavi z izdelki in vse, kar sodi vmes. Na voljo smo vam na 
spletu in osebno.

Naš svet v vaših rokah   |   Z EGGER aplikacijo je omogočen dostop do naše celotne dekorativne 

kolekcije. Kadarkoli in kjerkoli. Brezplačno izkoristite hiter dostop do programa Virtual Design 

Studio, ki vsebuje vse dekorje, številne prostorske postavitve in ponuja številne funkcije. 

Ustvarite nove izvirne zamisli v kotičku za  navdih ali enostavno skenirajte QR kodo na svojem 

vzorcu in tako ta dekor neposredno uporabite v programu VDS. 

Aplikacija EGGER kolekcija

Preskusite, preden kupite   |   Preverite našo ponudbo vzorcev. Vsi so hitro na voljo in prilagojeni 

vašim zahtevam.

 → Preberite več na www.egger.com

Če želite dekorje, ki jih iščete, takoj videti v živo, obiščite razstavni prostor EGGER lokalnega 

distributerja.

 → Vaš lokalni distributer: www.egger.com/distributorindex

Vaš izvor navdiha   |   Od praktičnih podatkov iz tehničnih podatkovnih listov, navodil za obdelavo, 

certifikatov in razpoložljivosti do študij primerov ali informacij o trendih. Egger.com je mesto, kjer 

boste izvedeli vse.  Iščite po številki in imenu dekorja, površinski strukturi ali barvni kodi. Tako 

boste kombinacije dekorjev, ki vam bodo v pomoč pri vašem vsakodnevnem svetovanju, lahko 

zelo hitro našli. Registrirajte se v myEgger in si zagotovite dostop do prikazov dekorjev in drugih 

uporabnih storitev, kot so npr. video prenosi o trenutnih marketinških temah.

 → Registrirajte se v myegger.com in izkoristite njegove možnosti že zdaj

Nabor vzorcev

Spletna stran

Oživite svoje zamisli   |   Program Virtual Design Studio je odlično svetovalno orodje, ki omogoča 

enostavno vizualizacijo vaših in kupčevih zamisli na spletu. EGGER dekorje za pode in pohištvo je 

mogoče enostavno umestiti v številne posodobljene in obstoječe prostorske postavitve. Za lažje 

delo priporočamo različne kombinacije EGGER dekorjev, ki so primerni za vaš projekt. Za dodatne 

možnosti in za še izboljšano svetovanje vašim strankam izberite programsko različico VDS Profi. 

Vse je na voljo na spletu ali s pomočjo aplikacij za vse mobilne naprave. Oglejte si zdaj, je le klik 

stran od vas.

 → Preberite več na www.egger.com/vds

VDS

http://www.egger.com
http://www.egger.com/distributorindex
http://www.myegger.com
http://www.egger.com/vds
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Zapiski
L
Na zalogi

C
Eurodekor
Melaminsko oplemenitene  
plošče

B
PerfectSense 
Lakirane plošče

E
Laminati

F
Robni trakovi

I
Delovne plošče

K
Eurolight lahke nosilne plošče

G
Kompaktni laminati

H
Laminati v vratnem  
formatu

A
Samo za vertikalno uporabo, 
biserni dekor



Dobavljivost

Simboli izdelka pod vsako 

sliko dekorja od 55. strani  

naprej kažejo, kateri dekorji 

so na voljo v kombinaciji s 

katerimi izdelki. Podrobnejše 

informacije boste našli v 

Seznamu dobavljivosti ali na 

spletni strani www.egger.com

Prosimo, obrnite list za ogled 

opisa simbolov izdelkov.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600-0

f +43 50 600-10111

info-sjo@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 

Tiroler Straße 16 

AT-3105 Unterradlberg 

t +43 50 600-12217 

f +43 50 600-92217

info-urb@egger.com
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Slovenija

EGGER Slovenija 

Beleharjeva cesta 27/B 

SI-4208 Šenčur

info-si@egger.com

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