
PerfectSense® Feelwood 
lakirane plošče

Doživetje za čute



Ko vaše stranke pričakujejo naravnost in občutek lesa, 

PerfectSense Feelwood lakiranimi ploščami. Združujejo lastnosti 
naših najkakovostnejših izdelkov: Prepletanje mat, žametno 
tople površine, odporne proti prstnim odtisom PerfectSense Matt, 

Feelwood sinhronimi porami.

Mat lakirana površina PerfectSense Feelwood je predvidena za 
vse vertikalne aplikacĳe. Novi izdelek z mat površino bo prepričal 
v kuhinji ali kopalnici, kjer morajo pohištvo in notranja oprema 
vzdržati vlago in toploto.

  Več informacĳ na spletni povezavi  
www.egger.com/perfectsense-feelwood

PerfectSense® Feelwood 
lakirane plošče



Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.

S to inovacĳo EGGER popelje vizualno in otipno doživetje izdelkov na 

nagradama: PerfectSense Feelwood lakirane plošče so prejele nagrado 
 in bile na dogodku German 

»Winner«.

Inovativen izdelek

Na video

Naša inovacĳa sledi trendu lesnih površin 

ki še nikoli ni bil predstavljen na trajnostnem 

nosilnem materialu.

Klaus Monho� Vodja Decor managementa skupine EGGER

»
«

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.



Odkrijte doživetje  
 za čute

Ponudba vsebuje šest ekskluzivnih dekorjev z usklajenimi robnimi trakovi.

 
Plemeniti kostanj siv

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so 
reprodukcĳe.

Eleganca dekorja 
kostanj siv je še posebej dobro poudarjena 

»



 
Garonne hrast temno rjav

 
Halifax hrast rjav

Črne pore in razpoke dajejo dekorju 
Garonne hrast temno rjav poseben značaj.

Značilne razpoke dajejo dekorju 
 

prepoznavno, izrazito naravnost.

  Naročite vzorce na 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»



  
Riffian hrast dimljen

Z deskastim videzom in diskretnimi elementi 
beljavine dekor  
doda pridih skandinavske naravnosti vsakemu 

prostoru.

je 
zaradi naravnih elementov popolnoma 

usklajen s trendom PureNature.

  Naročite vzorce na www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»



 
Cuneo hrast beljen

 
Črna

posnema masiven 
les z elegantnimi elementi.»

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.



PREDNOSTI

Otipno in vizualno doživetje
 Lak

 Izjemno nizka stopnja sĳaja
 Izjemno naraven videz in občutek globine
 Še bližje izvirnemu materialu

Lastnosti površine
 Antibakterĳske lastnosti površine v skladu 

 Neobčutljiv na običajne madeže 
 Odporen na številna čistila
 Odporen na toploto in vlago

Odporno na prstne odtise
 Enostavno čiščenje
 Zlasti primerno za temne dekorje

Razpoložljive strukture
  eelwood Nature Matt
  eelwood Rift Matt

  Več informacĳ na spletni povezavi  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Pregled 
lastnosti izdelka

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.

→ Dopolnitev EGGER Dekorativne kolekcĳe

→  novih dekorjev, na voljo izključno kot PerfectSense Feelwood 
lakirane plošče 

→ St  ×  mm

→ St  mm



Struktura izdelka Zaščitna folĳa

Temeljni premaz

Vrhnji UV TOP premaz

Impregniran dekorativni papir

Soda kraft papir

Soda kraft papir

Impregniran dekorativni papir

Za več informacĳ obiščite www.egger.com/ecofacts

Več transparentnosti: 

 % recikliranih materialov 
 % stranskih produktov žaganja 

in recikliranega lesa pred porabo 
 % novih virov

 % materialov iz obnovljivih virov 
 % materialov iz fosilnih virov

 % preverjena zakonitost porekla lesa 
 % od tega certificiranega

 % porekla iz regionalnih gozdov

Popolnoma usklajeno

Za vse PerfectSense Feelwood dekorje so 
na voljo ABS robni trakovi

sĳaja.



Kopalnice ostanejo svetle, vendar ne nujno bele. Mat videz dekorja 
kostanj siv 
Angora siva delujejo nevtralno, površina elementa pa je v temnem dekorju kompaktnega 

podpira svetel videz prostora.

Brezčasni videz prostora je poudarjen s pristnim dekorjem 
. Kombiniranje globokega mata 

zaokroženo sliko v svetlem naravnem tonu.

  

  PM

  

  

  

 

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.



Prepletanje elegance z rustikalnim 
videzom dekorja 
hrast dimljen bi lahko opisali kot 
»naravni prestiž«. Naravni odtenek 
omogoča kombiniranje z enobarvnimi 
dekorji, ki vsebujejo zelene podtone, 

Črna poskrbi za občutek modernosti in 
visoke kakovosti. Laminatni
Santino kamen temen sledi trendu 
temnega, elegantnega videza.

  PG   PM

 

  PM

  

  

 



Ko gre za urejanje prostorov za sproščanje, v ospredje stopĳo 
uravnoteženi kontrasti. Pri tem  zagotavlja zelo 
presenetljiv učinek. Od daleč je površina videti kot enobarvna. 
Šele od blizu je vidna lahkotna lesna struktura, ki predstavlja 

–
zahvaljujoč odpornosti na prstne odtise. Osupljiva notranja 

Premium Matt in Premium Gloss. Edini kontrast temu je dekor 

temen.

  

  PM

  

  

 



Kombinacĳa v tej sobi v ospredje postavlja naravne kontraste. 
temno rjav ima izjemen občutek globine zahvaljujoč mat površini. Ustvarjena je naravnost, ki je 
izjemno redka pri temnih lesnih dekorjih, in sicer s svetlo osnovo in temnim vzorcem. Dekor se 

skladen videz.

  

  

  

 

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.



 

  PT



Sodobne kuhinje so zasnovane prostorno in 
zračno. Tvorĳo srce doma, ki nato povezuje druge 
prostore, kot so jedilnica, dnevna soba in delovna 
soba. Ravno prostornost kuhinj je tista, ki omogoča 
uporabo temnih barv, ki so blizu italĳanskemu 
dizajnu.

Tukaj je uporabljen 
rjav. Mat površina poudarja črne razpoke in grče. 

Črna. Zakrožen videz v tej kuhinji ustvarja tanka 

črna. Toliko elegance lahko zaokroži le temen pod 

  Dodatne podrobnosti o vseh PerfectSense 
lakiranih ploščah so na voljo na  
www.egger.com/perfectsense

  PM

  

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcĳe.
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CELJE
Opekarniška cesta 2, 3000 CELJE
Telefon: 03/428 42 82, 051/458-521
Fax: 03/428 42 60

PE LJUBLJANA
Cesta na Brdo 85, 1000  LJUBLJANA
Telefon: 01/423-87-50
Fax: 01/423 87 55

PE LJUBLJANA
Litijska cesta 67, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 031/353-369 

PE NOVO MESTO
Na žago 6, 8351 STRAŽA
Telefon: 07/393-17-40
Fax: 07/393-17-42

PE PREVALJE 
Pri Brančurniku 9a, 2391 Prevalje
Telefon: 041 642 343
Fax: 02/875 04 20

PE MURSKA SOBOTA
Plese 2, 9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: 041/86 93 14

Komercialisti na terenu
Celje
STOJAN JEŽ
041/707-307
stojan.jez@lesoprodukt.eu

Celje s širšo okolico
MATIS FILIPIČ
051/424-947
matis.�lipic@lesoprodukt.eu

Dolenjska, Sp. Posavje
BOŠTJAN DIRNBEK
051/440-217
bostjan.dirnbek@lesoprodukt.eu

Gorenjska
MARKO FABIJAN
041/305-699
marko.fabijan@lesoprodukt.eu

Grosuplje; Iv. gorica, Cerknica
BOJAN VONČINA
051/417-643
bojan.voncina@lesoprodukt.eu

Koroška, Dravska dolina, Pohorje
MARKO ŠTEHARNIK
041/642-343
marko.steharnik@lesoprodukt.eu

Ljubljana, notranjska, primorska
TOMAŽ MESEC
041/753-134
tomaz.mesec@lesoprodukt.eu

Ljubljana - okolica
ROK SETNIKAR
031/353-369
rok.setnikar@lesoprodukt.eu

Prekmurje
GORDANA BOROVIČ
030/711-374
gordana.borovic@lesoprodukt.eu

Savinjska dolina, Medvode, Kamnik, Domžale
BORUT KUDER
041/713-230
borut.kuder@lesoprodukt.eu

Šmarje, Rogaška slatina, Šentjur
DAMJAN ŽVEGLER
031/646-356
damjan.zvegler@lesoprodukt.eu

Štajerska
DEJAN ŽEL
031/646-242
dejan.zel@lesoprodukt.eu

Zasavje
MARKO PODMENIK
030/333-633
marko.podmenik@lesoprodukt.eu

RAZREZ Celje
KARLI HRIBERNIK
041/640-706
karli.hribernik@lesoprodukt.eu

RAZREZ Ljubljana
Uroš ERKLAVEC
030/709-594
uros.erklavec@lesoprodukt.eu

RAZREZ Murska Sobota
Grega MATKO
041/869-314
ms.prodaja@lesoprodukt.eu

RAZREZ Dolenjska
JASMINA HRIBAR
030/318-834
jasmina.hribar@lesoprodukt.eu

RAZREZ Prevalje
MARKO ŠTEHARNIK
041/642-343
marko.steharnik@lesoprodukt.eu

Komercialist POHIŠTVENEGA OKOVJA
PRIMOŽ OCEPEK
041/752-457
primoz.ocepek@lesoprodukt.eu

Komercialist TALNIH OBLOG in 
STAVBNEGA POHIŠTVA
Damjan LORENČAK
041/887-796
damjan.lorencak@lesoprodukt.eu

www.lesoprodukt.eu

LESOPRODUKT d.o.o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje, Slovenija
Tel.: +386(0)3 42 84 252, +386(0)3 42 84 270, fax: +386(0)3 42 84 260
E-pošta: info@lesoprodukt.eu


