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EDITORIAL
Noile trenduri reprezintă un proces fluid, ceea ce înseamnă că acestea
nu apar pur și simplu în cadrul industriei producătoare de mobilier şi în
design-ul interior la un anumit moment, ci sunt într-o permanentă evoluţie
şi schimbare. Datorită acestei evoluții rapide şi a domeniilor de aplicare

CUPRINS

tot mai extinse ale colecţiilor, lucru ce rezultă cu siguranță din dorinţa
de individualitate, se constată tot mai multe semne ale schimbării de
paradigmă, ba chiar o mişcare în sens invers.
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Clienţii de astăzi, dar în special cei de mâine, își vor face alegerile în mod
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cert cu mai multă grijă şi atenţie la calitate. Ei sunt interesaţi în mod
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special de valoarea adăugată, aceasta fiind exact ceea ce EGGER doreşte să
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Inovaţiile noastre legate de finisaje, precum suprafeţele PerfectSense şi

55 Armonizarea decorului şi structurii

Feelwood, au creat noi generaţii în acest domeniu. Tot din dorința de a

56 Catalog de livrare

genera un plus de valoare au rezultat și selecția noilor laminate cu miez

60 Servicii

colorat, precum și multitudinea de noi suprafeţe disponibile pentru
blaturile de lucru.
De aceea ne dorim ca prin intermediul catalogului nostru de succes, Zoom
Design Guide, să prezentăm toate aceste produse noi, de înaltă calitate,
în combinaţii şi aplicații diverse, pentru a vă oferi idei și sugestii care
să garanteze o implementare reușită. Deoarece după cum produsele noi
generează plusvaloare, așa și Zoom Design Guide reprezintă o valoare
adăugată pentru munca dumneavoastră.

4 Trenduri

Trenduri

DORINŢA DE INDIVIDUALITATE

U732

PM/ST2

Gri închis

Tehnologiile moderne deschid noi posibilităţi, iar expresia individualității
U999

capătă o nouă dimensiune. Astăzi experimentăm o varietate de stiluri şi ne

PM/ST2

Negru

extindem, astfel, perspectivele. Suprafeţele foarte mate, în nuanţe pastel, devin
Perete spate: U999 PM/ST2 Negru

chintesenţa exclusivismului. Suprafeţele foarte lucioase reflectă lumina și fac

U999 PG/ST2 Negru

încăperile să pară mai luminoase şi mai mari, fiind asociate cu ambientele
luxoase. Iar atunci când finisajele mate sunt combinate cu cele lucioase, în

PerfectSense Matt
PerfectSense Gloss

același design, se creează contraste impresionante.

U763 PG/ST2

© MINI

H3025

PG/ST2

Makassar

Gri sidefat
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DETALIILE CARE CONTEAZĂ

U7021 ST9

Caşmir

U7081 ST9 Gri deschis

Laminat cu miez colorat

Laminat cu
miez colorat

Laminat fără miez colorat

© Gira

Atunci când vine vorba despre stabilirea de noi standarde
de design, detaliile sunt cele care fac diferenţa. Formele
reduse şi culorile neutre sunt tot mai prezente în designul
de mobilier. Materialele monocromatice sunt utilizate tot
mai des, permiţând accente fine sau designuri continue.
Laminatele cu miez colorat subliniază liniile clare şi
evidenţiază marginea ca element de design.

U7651 ST9

Gri argintiu

U9631 Gri diamant
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AUTENTICITATE

H3760 ST29

Ulm Cape alb

H3766 ST39

Găsirea unui echilibru între viaţa online şi cea offline devine o prioritate

Ulm Cape maro închis

pentru tot mai mulți dintre noi. Iar acest lucru generează și amplifică
nevoia de materiale naturale. EGGER răspunde acestei nevoi prin

Canturile cu aspect de fibră în secțiune

structurile autentice Feelwood. Decorurile nu au arătat niciodată atât de

transversală completează gama decorurilor
sincron şi subliniază aspectul autentic al

natural. Noua generaţie de structuri este extrem de rezistentă la uz intens și

acestora.

Structurile sincron Feelwood

la lumină, fiind și uşor de curăţat.

© foto: diephotodesigner.de

H3325 ST28 Stejar Gladstone tabac

H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip
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O NUANŢĂ DE DIVERSITATE

H1180 ST37 Stejar Halifax natural (cant drept)

F103 ST30

Palazzo (cant drept)

Bucătăria este inima oricărui cămin, un loc de reunire,
pentru a mânca și a râde împreună. La fel de unice

Cant postformat (model 300/3)

precum amintirile pe care le creăm acolo, așa sunt
şi bucătăriile în sine. Piesa centrală a acesteia este
blatul de lucru, fie că redă aspectul de lemn, de piatră
elegantă sau o suprafaţă calmă. Iar acesta este și
motivul pentru care EGGER a dezvoltat o nouă gamă de
blaturi de lucru cu structuri remarcabile, disponibile cu
cant drept sau postformat.

Blaturi de lucru

Cant drept (model 100/1,5)

© rational einbauküchen GmbH

F180 ST30

Alb Cosmic (cant drept)

F310 ST87

Ceramic rusty (postformat)
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PERFECTSENSE MATT

PERFECTSENSE GLOSS
PerfectSense Matt beneficiază de un aspect şi o

Noul finisaj tip oglindă de la EGGER, care se regăseşte

senzaţie tactilă caldă şi moale. Un proces revoluţionar

în gama PerfectSense Gloss (PG), îl scoate în evidenţă în

de aplicare a lacului UV este utilizat pentru producţia

comparaţie cu alte finisaje lucioase datorită suprafeţei

PerfectSense Matt. Noua tehnologie asigură şi

netede. Placa EGGER MDF asigură aspectul neted şi

caracteristicile necesare pentru eliminarea amprentelor.

impecabil al structurilor PerfectSense.

U999 PM/ST2 Negru

U999 PG/ST2 Negru

W1000

PM/ST2

Alb Premium

U222

PM/ST2

Crem

W1000

PG/ST2

Alb Premium

U702

PM/ST2

Caşmir

U727

PM/ST2

Gri piatră

U104

PG/ST2

Alabastru

U708

PM/ST2

Gri deschis

U732

PM/ST2

Gri închis

U323

PG/ST2

Roşu aprins

U999

PM/ST2

Negru

U763

PG/ST2

Gri sidefat

H3025

PG/ST2

Makassar

U999

PG/ST2

Negru

15

16

Noutăți Zoom

Noutăți Zoom

LAMINAT CU MIEZ COLORAT

FEELWOOD
Laminatele EGGER cu miez colorat sunt utilizate în toate

Feelwood reprezintă un nou tip de suprafaţă, unde

proiectele în care se solicită un aspect uni perfect şi

structura şi designul fibrelor se aliniază perfect

unde este anticipat un trafic ridicat.

sincronizat, ceea ce creează o senzaţie tactilă

Laminatele cu miez colorat sunt foarte robuste,

superioară. Feelwood este disponibil acum şi sub formă

rezistente şi durabile. Ideale pentru diverse aplicaţii

de laminat şi laminat compact.

precum: blaturi de lucru sau de masă, fronturi sau
carcase, rafturi sau laminate pentru uşi. În plus,
laminatul cu miez colorat poate fi utilizat şi pentru
canturi.

U7651

ST9

Gri argintiu

H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip

W1001

ST9

Alb Premium

W1001

ST30

Alb Premium

U7021

ST9

Caşmir

U7081

ST9

Gri deschis

H3326

ST28

Stejar Gladstone gri bej

U7651

ST9

Gri argintiu

U9631

ST9

Gri diamant

U9991

ST15

Negru

H3325

ST28

Stejar Gladstone tabac

H1793

H3760

ST29

ST27

Ulm Cape alb

Tortona lava

H1796

H3766

ST29

Ulm Cape maro închis

ST27

Tortona natur

H3309

ST28

Stejar Gladstone nisip
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BLATURI DE LUCRU – FEELWOOD (CANT DREPT)

BLATURI DE LUCRU - DECORURI MATERIE
(CANT DREPT)

H1180

ST37

Stejar Halifax natural

H1181

ST37

Stejar Halifax tabac

F103

ST30

Palazzo

F110

ST30

Giada albastru

H3309

ST28

Stejar Gladstone nisip

H3325

ST28

Stejar Gladstone tabac

F180

ST30

Alb Cosmic

F181

ST30

Gri Cosmic
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BLATURI DE LUCRU - DECORURI MATERIE
(CANT POSTFORMAT)

BLATURI DE LUCRU – DECORURI UNI ŞI DECORURI
MATERIE (CANT POSTFORMAT)

F312

ST87

Ceramic cretă

F256

ST87

Ardezie Diamond maro

W1000

ST89

Alb Premium

U999

ST89

Negru

F222

ST87

Tessina Terra

F221

ST87

Tessina Crem

F310

ST87

Ceramic rusty

F311

ST87

Ceramic antracit
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24 Spațiu privat / Living

Spațiu privat / Living

U727

PM/ST2

O NOUĂ STRĂLUCIRE EXOTICĂ
Decorul H3025 PG/ST2 Makassar este excelent pentru living
datorită aspectului său foarte nobil, atrăgător. În combinaţie
cu decorul U999 PG/ST2, Negru, rezultă un ambient de înaltă
calitate ce atrage atenţia datorită efectului de oglindă al
finisajului PerfectSense Gloss. În plus, încăperea pare mai mare.
Datorită nivelului de reflexie redus al finisajului PerfectSense
Matt, culoarea uni neutră U727 PM/ST2, Gri piatră, creează un
contrast surprinzător.

H3025

SPAȚIU PRIVAT / LIVING

PERETE CU MOBILIER MODULAR
U999

PG/ST2

PG/ST2
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Spațiu privat / Living

U323

PG/ST2

ELEGANŢĂ PRIN SIMPLE ACCENTE
Combinaţia discretă dintre decorul H1379 ST36, Stejar Orleans maro, şi U730
ST9, Gri basalt, este accentuată prin intermediul decorului U323 PG/ST2, Roşu
aprins. Acesta oferă încăperii o eleganţă calmă, cu o notă de individualism.
Senzaţia generată de structura ST36, Brushed wood, interacţionează cu finisajul
U730 ST9

deosebit de lucios al structurii PerfectSense Gloss și creează astfel un living cu o
personalitate aparte, generând totodată o atmosferă relaxantă.

SPAȚIU PRIVAT / LIVING

PERETE CU MOBILIER MODULAR
H1379 ST36
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Spațiu privat / Living

U702

PM/ST2

DÉCOR DE LEMN DREPT CONTRAST
Decorul H3081, Negru Hacienda, în combinaţie cu structura ST22,
Matex, reprezintă baza pentru a reda un aspect vivace. Această
textură emană naturaleţe prin alternanța zonelor sale mate cu
cele lucioase. Senzaţia tactilă profundă, pe care această structură
o generează, oferă mobilierului o tensiune aparte. Decorul U702
PM/ST2, Caşmir, este poziţionat în centru și radiază luminozitate,
plasându-se astfel în contrast cu nuanţa închisă a decorului de lemn.

SPAȚIU PRIVAT / LIVING

PERETE CU MOBILIER MODULAR
H3081 ST22
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Spațiu privat / Bucătărie

U630 ST15

NATURALEȚE MODERNĂ
Este efectul obţinut prin această insulă de bucătărie ce prezintă
materiale puternic contrastante. Decorul W1000, Alb Premium,
reprezintă neutralitatea pură, având un aspect modern şi elegant
datorită suprafeţei foarte lucioase a structurii PerfectSense
Gloss, în vreme ce decorul H1180, Stejar Halifax, are un aspect
masiv și natural deopotrivă. Nodurile și crăpăturile adânci ce
caracterizează decorul de stejar sunt și mai mult puse în evidență
de structura sincron ST 37, Feelwood Rift. Având rol de accent
de culoare în acest proiect, decorul U630, Verde lămâie, se află
în armonie atât cu naturalețea decorului de lemn, cât și cu
prospețimea modernă a decorului alb.

H1180 ST37

SPAȚIU PRIVAT / BUCĂTĂRIE

BUCĂTĂRIE TIP INSULĂ
W1000

PG/ST2
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Spațiu privat / Bucătărie

F180 ST30

BLAT DE LUCRU IMPRESIONANT, ÎN FINISAJ LUCIOS
Decorul blatului de lucru este F180, Alb Cosmic. Acesta, în
combinaţie cu structura ST30 Gloss Finish, capătă mici elemente
irizate, lucru ce determină un aspect atrăgător și captivant; aceasta
în pofida faptului că designul decorului ce imită piatra Terrazzo este,
mai degrabă, neutru. Un contrast incitant este oferit de fronturile
neutre realizate în decorul U732, Gri închis, având însă remarcabilul
finisaj PM, PerfectSense Matt, care transmite senzația de catifelare
atât la nivel vizual, cât și tactil. Decorul de lemn H1298, Frasin Lyon
nisip, are un caracter cald și plăcut.

H1298 ST22

SPAȚIU PRIVAT / BUCĂTĂRIE

BUCĂTĂRIE TIP INSULĂ

U732

PM/ST2
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Spațiu privat / Bucătărie

U539 ST9

MARMURĂ MODERNĂ
Marmura revine în design-urile moderne. Decorul F110, Giada
albastru, un tip clasic de blat de lucru cu structură foarte
lucioasă, este folosit într-un proiect de bucătărie ce utilizează
liniile drepte, fapt ce caracterizează un design foarte modern,
U763

dealtfel. Fronturile realizate în decorul uni U763, Gri sidefat,

PG/ST2

sunt de asemenea foarte lucioase, fiind utilizat aici finisajul
PerfectSense Gloss. Tonurile gri de culoare, precum și nuanța
U539, Albastru oţel, se armonizează cu decorul acestui blat
de lucru cu cantul drept, creând un aspect coordonat şi
contemporan.

SPAȚIU PRIVAT / BUCĂTĂRIE

BUCĂTĂRIE TIP INSULĂ

F110 ST30
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36 Spațiu public / Hotel

Spațiu public / Hotel 37

CLASICUL NEGRU REVINE PRIN FINISAJ MAT ŞI LUCIOS
U999

PG/ST2

Contrastul alb-negru este din nou la modă. Peretele din spatele recepţiei
acestui hotel se remarcă prin jocul finisajelor. Efectul surprinzător al
utilizării de structuri contrastante în cadrul aceluiași proiect este pus
în evidență mai ales cu ajutorul decorului U999, Negru; acest lucru
dinamizează pur și simplu peretele monocrom al recepției. Pe biroul
recepției decorul W1000, Alb Premium, în structura ST89 Silvretta
oferă, în plus, o experienţă tactilă inedită datorită adâncimii şi efectelor
lucioase.

U999

PM/ST2

SPAȚIU PUBLIC / HOTEL

RECEPŢIA
W1000 ST89

38 Spațiu public / Hotel

Spațiu public / Hotel 39

U763

PG/ST2

F103 ST30

DESIGN PLIN DE VIAȚĂ PENTRU PERETELE
RECEPȚIEI
Diferitele zone ale peretelui din spatele recepției sunt
evidențiate cu ajutorul unor materiale variate. Aspectul
natural este redat prin decorul H3331 ST10, Stejar
Nebraska, plasându-se într-un contrast puternic față de
neutrul décor U763, Gri sidefat, prezent aici în finisajul
foarte lucios oferit de PerfectSense Gloss. Ambele
materiale se reflectă în designul biroului recepţiei, care
capătă astfel un aspect clasic-modern; acest lucru se
datorează și decorului F103, Palazzo, în finisajul lucios
ST30, aplicat pe biroul recepției, décor ce reprezintă o
versiune foarte modernă a marmurei Carrara.

SPAȚIU PUBLIC / HOTEL

RECEPŢIA

H3331 ST10

40 Spațiu public / Hotel

Spațiu public / Hotel 41

H3325 ST28

AUTENTIC CÂT VEZI CU PRIVIREA
Naturaleţe la nivel vizual şi tactil este ceea ce caracterizează biroul
recepţiei, realizat cu decorul H3325, Stejar Gladstone tabac, în
structura sincron ST28 Feelwood nature. Aspectul mai degrabă
neutru al peretelui rezultă din combinația ton în ton, creată prin
asocierea decorului U222, Crema, în finisajul PerfectSense Matt, cu
decorul F425 ST10, Bej Tajet, prezent aici sub formă de laminat.

U222

SPAȚIU PUBLIC / HOTEL

RECEPŢIA

PM/ST2

F425 ST10

42 Spațiu public / Cabinet medical

Spațiu public / Cabinet medical 43

SPAȚIU PUBLIC / CABINET MEDICAL

RECEPȚIA

DETALII MICI, DAR CU IMPACT PUTERNIC

ACCENTE PRECISE

Laminatele EGGER cu miez colorat redau un aspect perfect, fără îmbinări vizibile

Atunci când utilizaţi laminate EGGER fără miez colorat

pe canturi. În ceea ce privește designul interior de înaltă calitate, ca de exemplu

accentul cade pe îmbinare, ceea ce duce la o ruptură a

acest cabinet medical, astfel de detalii fac diferenţa. Decorurile W1001, Alb

aspectului omogen al mobilierului. Astfel, accentele pot fi

Premium, şi U7021, Caşmir, oferă recepţiei imaginea unei zone creată din două

plasate exact acolo unde se doreşte.

cuburi omogene – efect obţinut anterior numai prin intermediul unei vopsele
costisitoare.

W1001 ST9

U7021 ST9

W1000 ST9

U702 ST9

44 Trenduri

Trenduri
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DECORURI UNI

ALB

H3005 ST22
W1000
W1000

PG/ST2  Alb Premium
PM/ST2 Alb Premium

H3309 ST28

W1000 ST89

Alb Premium

H1145 ST10

F311 ST87

H3778 ST9

F202 ST15

H3778 ST9

H3114 ST9

F202 ST15

W1000

U104

PG/ST2

Alabastru

PM/ST2

Structura Silvretta face ca acest décor alb să capete un aspect de piatră. Combinaţiile cu decoruri naturale
de lemn sunt ideale. Un contrast surprinzător al structurilor este creat prin alăturarea cu Alb Premium în
finisajul PerfectSense Matt. Pe când combinaţia cu decorul Ceramic antracit arată foarte elegant.

H3005 ST22
W1001 ST9 Alb Premium
W1001 ST30 Alb Premium

H3778 ST9

Combinaţia dintre finisajele PerfectSense mat şi lucios creează o interacțiune contrastantă, dar în acelaşi
timp şi armonioasă. Un aspect distins, de înaltă calitate, este creat prin combinaţii cu decoruri vivace de
lemn.

U222

PM/ST2

Crem

H1145 ST10

Laminatul cu miez colorat în decorul Alb Premium permite crearea unui design unitar, fără îmbinări
vizibile pe canturi. Structura lucioasă poate fi combinată în mod reușit cu decoruri diverse de lemn sau cu
decorul închis Marmură neagră, pentru blaturile de lucru.

U323

PG/ST2

Roşu aprins

PM/ST2

Caşmir

F133 ST82

H1793 ST27

F310 ST87

H1145 ST10

F390 ST82

H3332 ST10

H1298 ST22

H3331 ST10

H1487 ST22

F390 ST82

Aspectul de înaltă calitate al decorului Crem în finisajul ultra-mat PerfectSense Matt este și mai mult
subliniat prin combinaţia cu decoruri materie rustice sau cu decoruri moderne de lemn.

Structura foarte lucioasă a PerfectSense Gloss întăreşte aspectul modern al decorului Roşu aprins. Acesta
poate fi combinat foarte bine cu decoruri deschise şi naturale de lemn, dar şi cu decoruri de piatră, precum
Valetta nisip.

H3309 ST28

U702

F407 ST82

Această nuanţă deschisă de bej se asortează la toate decorurile naturale de lemn, în tonuri maro. Datorită
finisajului de înaltă calitate PerfectSense Gloss, devin posibile și combinaţii moderne cu decoruri de piatră,
care includ porţiuni bej şi maro.

H1377 ST36

H3325 ST28

H1486 ST36

Decorul Caşmir, în calitatea sa de decor uni neutru, atemporal, se potriveşte foarte bine pentru
combinaţiile ton în ton. Datorită finisajului PerfectSense Matt se creează un contrapunct subtil pentru
decorurile intense de lemn, din gama tonurilor mediu spre închis.
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DECORURI UNI

DECORURI UNI

H1146 ST10
U708

PM/ST2

Gri deschis

W1000 ST26
U727

PM/ST2

Gri piatră

Gri închis

PG/ST2

Gri sidefat

F396 ST10

F274 ST9

H1250 ST36

H1106

ST9

F210 ST9

H1379 ST36

U343 ST9

U999
U999

PG/ST2  Negru
PM/ST2 Negru

H1796 ST27
U999 ST89

Negru

F371 ST82

Datorită structurii de înaltă calitate PerfectSense Matt, decorul uni Gri închis se combină armonios cu
decorurile de lemn și materie care conţin gri.

H3766 ST29

U763

H1486 ST36

În combinaţie cu decorurile moderne de beton şi lemn, care au o proporţie redusă de gri, dar de asemenea și
cu Alb Premium în structura Painted wood, decorul Gri piatră în finisaj ultra mat arată deosebit de nobil.

H3755 ST22

U732 PM/ST2

H1379 ST36

Această nuanţă neutră, gri, poate fi combinată în diferite moduri, în special cu decorurile moderne,
naturale, care conţin gri sau chiar cu decorurile foarte rustice cu structuri adânci. Decorul gri deschis
creează un contrapunct subtil datorită finisajului ultra-mat, de înaltă calitate.

U7021 ST9

Caşmir

F396 ST10

Fie că este întâlnit în combinații armonioase cu decoruri gri de lemn sau cu decoruri de piatră, fie că este
întâlnit drept contrast subtil față de decorul Vino, acest décor de calitate înaltă surprinde prin efectul
intens pe care îl creează.

U7081 ST9

Gri deschis

H3344 ST36

H3078 ST22

F396 ST10

F202 ST15

U999 ST30

H3331 ST10

H3344 ST36

H3700 ST10

Negru este opţiunea de combinaţie adecvată pentru aproape toate culorile şi decorurile. Iar prin structura
PerfectSense Gloss, cu luciul ei ca de oglindă, aspectul general al încăperii transmite senzația de calitate.

Prin intermediul structurii Silvretta decorul câştigă materialitate şi este adecvat pentru combinaţii cu
decorurile moderne de lemn natural în tonuri deschise, mergând până la mediu.

H1379 ST36

H1150 ST10

H1250 ST36

F402 ST10

H1146 ST10

H1379 ST36

H1486 ST36

F396 ST10

Decorul Caşmir, în calitatea sa de decor uni neutru, atemporal, se potriveşte foarte bine pentru
combinaţiile ton în ton, dar funcționează și drept contrapunct subtil pentru decorurile intense de lemn sau
pentru decorurile de beton.

Decorul Gri deschis poate fi utilizat în diverse contexte datorită aspectului său neutru, însă combinațiile cu
decoruri de lemn şi piatră, care conţin gri, sunt printre cele mai reușite.
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DECORURI UNI

DECORURI DE LEMN

H3006 ST22

U7651 ST9

Gri argintiu

H3344 ST36

U9631 ST9

Gri diamant

Negru

F402 ST10

F210 ST9

H3326

ST28

H1277 ST9

W1000 ST9

F238 ST15

F311 ST87

H1180 ST37 Stejar Halifax natural

F390 ST82

Decorul Gri diamant se combină foarte bine cu decorurile naturale de lemn, precum și cu decorurile de
piatră în nuanțe deschise.

H3078 ST22

U9991 ST15

H1277 ST9

Decorul Gri argintiu cu miez colorat are un aspect elegant şi de înaltă calitate, permiţând astfel combinaţii
exclusiviste cu decoruri de lemn, în nuanțe variind de la mediu la închis.

F202

U702 ST9

H1181 ST37 Stejar Halifax tabac

Datorită miezului de aceeaşi culoare, decorul Negru se pretează foarte bine pentru designurile unitare, în
combinaţie cu blaturi de lucru negre sau chiar în contraste clasice, cum sunt cele realizate cu decoruri albe
uni sau de lemn.

H3025

PG/ST2

Makassar

U961 ST2

F784 ST2

U311 ST15

U775 ST15

F147 ST82

F105 ST15

U803 ST15

Datorită policromiei sale, decorul Makassar poate fi combinat cu succes alături de culori uni roşu, alb
sau chiar bej, precum şi cu maro închis. Susținut de structura PerfectSense Gloss, acest decor se combină
armonios cu decorul de blat Marmură Torano, creându-se astfel un ambient de o calitate ridicată.

U702 ST9

H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip

U113 ST15

Aspectul foarte rustic și natural al decorului Stejar Halifax tabac creează un contrast reușit cu decorurile
calde, precum Caşmir şi Gri Valentino sau chiar cu nuanţa rece a decorului Gri-alb. Se pretează, de
asemenea, și pentru combinații intense cu tonuri calde de roșu, ca de exemplu cu decorul Roşu Burgund.

U311 ST30

ST15

F275 ST9

Decorurile materie, ca de exemplu Beton închis şi Ceramic antracit, subliniază aspectul extrem de natural
al decorului Stejar Halifax natural. Acesta se pretează, de asemenea, pentru combinaţii armonioase cu
decoruri uni deschise, calde, precum Bumbac, dar şi pentru contraste puternice, precum cele realizate cu
nuanţe reci de gri, ca de exemplu cu Grafit.

U748 ST9

U343 ST9

F633 ST15

Naturaleţea acestui décor de stejar este evidenţiată în mod special în combinaţii cu nuanţe calde de gri,
variind de la deschis la închis. În același timp acesta oferă și posibilităţi foarte moderne de combinații
utilizând, de pildă, nuanţe de roşu precum Vino sau chiar decoruri materie, cum ar fi Metallo gri brun.
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DECORURI DE LEMN

DECORURI MATERIE

U702 ST9

H3325 ST28 Stejar Gladstone tabac

F440 ST2

U343 ST9

F390 ST82

Nuanţa închisă a acestui décor natural de stejar poate fi pusă în contrast cu ajutorul decorului cu aspect
metalic Cuarț bronz sau utilizând modernul décor uni Vino. Combinaţii armonioase se obțin alături de
tonuri calde și deschise de gri, ca de exemplu Caşmir sau Valetta nisip.

W1001 ST30

Palazzo

H1793 ST27

H3702 ST10

H3331 ST10

H3840 ST9

Alb Cosmic

Gri Cosmic

H3775 ST9

Acest décor imită marmura Cararra și are ca fundal un alb foarte pronunțat. Tocmai acest aspect face
ca decorul Palazzo să se combine foarte reușit cu Alb Premium. Un contrast exclusivist se obține prin
combinarea cu decoruri clasice de lemn, în nuanțe închise.

U775 ST15

F110 ST30   Giada albastru

F180  ST30

F181  ST30

DECORURI MATERIE

F103  ST30

U775 ST15

F221  ST87 Tessina Crem

F222  ST87 Tessina Terra

U763 ST15

H3114 ST19

U775 ST15

H3303 ST10

W1000 ST26

H1511 ST15

H1484 ST22

U222

U727 ST9

U748 ST9

Impresionantele elemente irizate sunt cele care dinamizează acest décor închis. Contraste puternice
rezultă din combinaţia cu decoruri de alb, mergând până la decoruri deschise și reci de gri, pe câtă vreme
combinații moderne se obțin utilizând decoruri de lemn natural sau clasic.

PM/ST2

Culoarea crem este foarte flexibilă atunci când vine vorba de combinații. Un aspect intens se creează prin
asocierea cu decoruri închise de lemn, iar combinații armonioase se obțin alături de decoruri uni deschise
sau alături de decoruri calde de gri.

H1145 ST10

H3911 ST9

Datorită prezenței zonelor colorate din componența acestui décor, Giada albastru se combină cu succes
cu decoruri deschise, precum Gri-alb. Un alt element care susține acest tip de combinații este culoarea
închisă, antracit, a décorului ce imită marmura. Contraste surprinzătoare rezultă din combinaţia cu
decoruri deschise sau naturale de lemn.

H3303 ST10

Acest décor, mai degrabă calm, capătă personalitate prin micile elemente irizate, dispuse pe suprafața
plăcii. Combinaţii moderne se pot obține cu ajutorul decorurilor uni elegante, pe când combinatii de
contrast se obțin utilizând decoruri naturale de lemn sau chiar decoruri clasice de lemn.

H1298 ST22

W1200 ST9

U702

PM/ST2

Acest décor echilibrat și închis la culoare, ce imită piatra de granit, creează un contrast elegant în
combinație cu decoruri uni deschise, precum și în combinație cu decoruri de lemn în nuanțe deschise
până la mediu.
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Armonizarea decorului şi structurii

ARMONIZAREA DECORULUI ŞI STRUCTURII

DECORURI MATERIE

Datorită varietăţii de decoruri şi structuri, PAL-ul melaminat Eurodekor reprezintă suportul zilnic pentru designul
interior, precum şi pentru aplicaţiile din construcţia de mobilă. Acest produs de bază permite soluţii optime în ceea
H3702 ST10

F256 ST87

Ardezie Diamond maro

H1372 ST22

U702

PM/ST2

U748 ST9

Acest décor multicolor de ardezie permite combinaţii armonioase cu decoruri calde de gri. Se potriveşte, de
asemenea, și cu decorurile naturale de lemn.

ce priveşte materialele pe bază de lemn, datorită gamei de laminate EGGER şi canturi ABS, în decoruri şi structuri
armonizate. Disponibilitatea rapidă a acestor produse face ca EGGER să fie un partener flexibil, în fiecare zi.
DISPONIBIL IMEDIAT DE LA EGGER
Eurodekor

U803 ST15

F310 ST87

Ceramic rusty

H1796 ST27

U224 ST15

H3326 ST28

Caracterul vivace al acestui décor ce imită o placă metalică ruginită permite combinații cu decoruri
deschise de lemn natural. Fiind multicolor, poate fi combinat cu o gamă largă de culori uni, de la cele
foarte deschise până la cele foarte închise.

PAL-ul melaminat Eurodekor este disponibil într-o gamă largă
de combinaţii de decoruri şi materiale pentru o mare varietate de
aplicaţii pentru mobilă şi amenajări interioare.

Laminate

H3309 ST28

F311 ST87

Ceramic antracit

U224 ST15

H3760 ST29

H1298 ST22

Datorită structurii sale multistrat, laminatul EGGER este
materialul perfect pentru zonele cu trafic intens sau acolo unde
este necesară o suprafaţă rezistentă la uzură.

În calitate de contrast echilibrat şi elegant, nuanţa caldă de antracit a acestui decor se potriveşte foarte
bine în combinaţii cu decoruri de lemn deschise şi naturale şi cu culori uni neutre.

Canturi ABS
Canturile ABS EGGER reprezintă finisajul decorativ ideal pentru
materialele şi suprafeţele pe bază de lemn. Finisajul cu canturi
dă impresia generală a produsului final.
H3081 ST22

F312 ST87

Ceramic cretă

H3363 ST9

U732

PM/ST2

U763 ST15

Culoarea deschisă și aspectul cretat al acestui decor ceramic realizează un contrast elegant alături de
decoruri de lemn în nuanțe închise. Combinaţii moderne pot fi realizate utilizând diferite nuanţe de gri.
Informaţii detaliate despre disponibilitate pot fi găsite în catalogul de livrare sau pe www.egger.com/zoom
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W1000

PG/ST2

Alb Premium

W1000

PM/ST2

Alb Premium

W1000

ST30

Alb Premium

W1000

ST89

Alb Premium

W1001

ST9

Alb Premium

W1001

ST30

Alb Premium

U104

PG/ST2

Alabastru

U104

ST30

Alabastru

U222

PM/ST2

Crem

U323

PG/ST2

Roşu aprins

U323

ST30

Roşu aprins

U702

PM/ST2

Caşmir

U7021

ST9

Caşmir

U708

PM/ST2

Gri deschis

U7081

ST9

Gri deschis

U727

PM/ST2

Gri piatră

U732

PM/ST2

Gri închis

U763

PG/ST2

Gri sidefat

U763

ST30

Gri sidefat

U7651

ST9

Gri argintiu

U9631

ST9

Gri diamant

U999

PG/ST2

Negru

U999

PM/ST2

Negru

U999

ST30

Negru

43

42

23

42

43

1,5

2

0,8

0,8

1,5

4.100 × 640 × 15

31
2

15

23
2

4.100 × 25

42
0,8

ST30**

25

23
0,8

ST30**

Profile de
Panouri
închidere decorative

MOD 300/3 profilat pe o latură
4.100 × 1,200 ×38
MOD 300/6 profilat pe o latură
4.100 × 600, 900, 1.200 × 28
MOD 300/6 profilat pe ambele laturi 4.100 × 800, 920 × 28

de la 2.000 la 5.610 × 1.310
0,6

ST30**

MOD 300/3 profilat pe o latură
4.100 ×600 × 38
MOD 300/3 profilat pe ambele laturi 4.100 × 920 × 38

2.790 × 2.060
0,8

ST30**

Blaturi de lucru
Eurospan

4.100 × 600 × 38
4.100 × 920 × 38

3.050 × 1.310
ST30**

Laminate
Compacte

MOD 100/1,5 căntuit pe o latură
MOD 100/1,5 căntuit pe ambele
laturi

Canturi ABS cu
aspect de fibră în secţiune
transversală ST9

Canturi ABS

0,8

2.800 × 1.310

* P
 entru canturile ABS cu aspect de secţiune transversală, litera „Q“ este
utilizată în loc de „H“ (de ex. H3326 --> Q3326)
**Decorurile PerfectSense Gloss (PG/ST2) sunt disponibile ca laminate în
ST30, cu finisaj lucios de calitate

0,8

Pentru mai multe detalii vă rugăm contactaţi distribuitorul dvs EGGER
Toate dimensiunile sunt în milimetri

2.800 × 2.070

cu termen de livrare

8, 10, 12, 16, 19 (la cerere),
22, 25, 28, 32, 38

2.800 × 2.070

disponibile imediat

Laminate

Miez negru/alb:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
2.790 × 2.060
Flammex: 5, 6, 8, 10, 12 şi 13
ST27, ST28, ST29: 8, 13 (miez negru)

Perfect
Sense

Eurodekor
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23

42

0,8

0,8

Q1181*

H1793

ST27

Tortona lava

Q1793*

Q1793*

H1796

ST27

Tortona natur

Q1796*

Q1796*

H3025

PG/ST2

Makassar

H3025

ST30

Makassar

H3309

ST28

Stejar Gladstone nisip

Q3309*

Q3309*

Q3309*

H3325

ST28

Stejar Gladstone tabac

Q3325*

Q3325*

Q3325*

H3326

ST28

Stejar Gladstone gri bej

Q3326*

Q3326*

H3760

ST29

Ulm Cape alb

Q3760*

Q3760*

H3766

ST29

Ulm Cape maro închis

Q3766*

Q3766*

F103

ST30

Palazzo

F110

ST30

Giada albastru

F180

ST30

Alb Cosmic

F181

ST30

Gri Cosmic

F221

ST87

Tessina Crem

F222

ST87

Tessina Terra

F256

ST87

Ardezie Diamond maro

F310

ST87

Ceramic rusty

F311

ST87

Ceramic antracit

F312

ST87

Ceramic cretă

ST30**

4.100 × 640 × 15

42
2

Q1180*

Stejar Halifax tabac

15

43
1,5

Stejar Halifax natural

ST37

4.100 × 25

31
2

ST37

H1181

25

23
2

H1180

Profile de
Panouri
închidere decorative

MOD 300/3 profilat pe o latură
4.100 × 1,200 ×38
MOD 300/6 profilat pe o latură
4.100 × 600, 900, 1.200 × 28
MOD 300/6 profilat pe ambele laturi 4.100 × 800, 920 × 28

42
0,8

Negru

MOD 300/3 profilat pe o latură
4.100 ×600 × 38
MOD 300/3 profilat pe ambele laturi 4.100 × 920 × 38

23
0,8

Negru

ST15

4.100 × 600 × 38
4.100 × 920 × 38

de la 2.000 la 5.610 × 1.310
0,6

ST89

U9991

Blaturi de lucru
Eurospan

MOD 100/1,5 căntuit pe o latură
MOD 100/1,5 căntuit pe ambele
laturi

2.790 × 2.060
0,8

U999

Laminate
Compacte

Miez negru/alb:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
2.790 × 2.060
Flammex: 5, 6, 8, 10, 12 şi 13
ST27, ST28, ST29: 8, 13 (miez negru)

3.050 × 1.310
0,8

43

2.800 × 1.310

* P
 entru canturile ABS cu aspect de secţiune transversală, litera „Q“ este
utilizată în loc de „H“ (de ex. H3326 --> Q3326)
**Decorurile PerfectSense Gloss (PG/ST2) sunt disponibile ca laminate în
ST30, cu finisaj lucios de calitate

0,8

Pentru mai multe detalii vă rugăm contactaţi distribuitorul dvs. EGGER
Toate dimensiunile sunt în milimetri

Canturi ABS cu
aspect de fibră în secţiune
transversală ST9

Canturi ABS

2.800 × 2.070

cu termen de livrare

8, 10, 12, 16, 19 (la cerere),
22, 25, 28, 32, 38

2.800 × 2.070

disponibile imediat

Laminate

1,5

Perfect
Sense

Eurodekor
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SERVICII

ARATĂ CE POŢI SĂ FACI.
Virtual Design Studio (VDS) vă permite să vizualizaţi cu uşurinţă propriile
idei şi pe cele ale clienţilor dumneavoastră. Profitați de varietatea de
încăperi predefinite sau utilizaţi propriile dvs. fotografii pentru a testa
diversele decoruri EGGER pentru mobilă şi pardoseli.
www.egger.com/vds

NOTE
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