Pohodlná, teplá, tichá?
Podlaha Egger PRO Comfort
Flooring Collection 2018 – 2020

«

Když mě bolí zub, nesahám hned po vrtačce.
Stejně tak si netroufám položit podlahu
stejně dobře jako specialista. Proto jsem
vůbec nepochybovala, že tento úkol zajistí
můj odborný prodejce.

»
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EPC028

Stvořená pro život.

Podlaha
EGGER Comfort.
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Přesně podle Vašeho
vkusu: Zvolte si
podlahu ze široké
palety 28 dekorů,
které budou dokonale
sladěny se stylem
Vašeho vnitřního
vybavení.

Uvolněte se.
Že byste měli Vaši novou podlahu
šetřit? Můžete být bez obav, i na toto
jsme již mysleli: Povrchy podlah EGGER
Comfort se vyznačují mimořádně
snadnou údržbou. A to mimo jiné
i proti silnému slunečnímu světlu.
Podlahy EGGER jsou odolné proti UV
záření, a díky tomu si trvale zachovávají
barevnou stálost.

Nečekaně imunní: Rezistentní vůči trvalým skvrnám a naprosto snadná údržba.

Přirozenost, kterou cítíte.
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Klidná zóna: Dvojitá korková vrstva uvnitř palubek tlumí kroky i hluk.

Nová dimenze
komfortu bydlení.
Bezpečně dobrý pocit.
Povrchová struktura dává podlahám
EGGER Comfort nejen výrazně
autentický charakter. Zajišťuje i tichou
chůzi bez toho, že by Vás zábly nohy.
I když se Vaše děti se rády kloužou,
tuto radost jim naše podlahy záměrně
nedopřejí!

12

EPC024
Žádné PVC, žádná jedovatá barviva. Hlavními komponenty podlah EGGER Comfort je dřevo a korek, jež
pocházejí z lesů s certifikací PEFC.

Po celý rok bos: Vzduchové buňky korkových vrstev
kumulují teplo a vyzývají k chůzi naboso.
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Útulnost a komfort
v systematickém provedení.
Vše od jednoho dodavatele: Od
profilových lišt až po prostředky k
čištění podlah – program příslušenství
EGGER je vzájemně dokonale sladěn a
zajišťuje mimořádnou trvanlivost.

EPC003
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Vaší kreativitě

nejsou kladeny žádné meze.
Využijte možnosti vtisknout interiéru
Váš vlastní styl: Vzhled dřeva v
koupelně? Líbí se Vám napodobeniny
kamene, které jsou hřejivé na dotek?
Nebo se Vám líbí ornamenty na podlaze

jako kontrast k celkovému vybavení?
Rozeberte různé možnosti s odborným
poradcem ve Vašem podlahovém
studiu, a budete překvapeni, co
všechno je možné!

EPC008

EPC023

EPC017

Reprodukce dřevin

Napodobeniny kamene

Kreativní dekory

Klasika vytvářející vřelou a útulnou
atmosféru. Nepřekonatelná ve volbě
dekorů a široké nabídce barevných tónů
a struktur. Kromě podlahových desek
nejrůznějších formátů je k dispozici také
ve dvojité a trojité variantě a variantě
typu „rybí kost“.

Překvapení při chůzi naboso: Opticky
působí chladně, na dotyk je však
teplá. Od ušlechtilého mramoru až po
mohutným dojmem působící břidlici
jsou tyto dekory oblíbené pro kuchyně,
chodby a koupelny.

Pro dojem zvláštnosti: Dekorativní
řešení dekorů dodává všem místnostem
něco zvláštního. Jako kontrast k zařízení
bytu nebo jako moment překvapení
v dětském pokoji – záleží jen na Vaší
kreativitě.
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Atmosféra, 2. část:

Chcete do Vašeho bytu vnést
život!?
Struktura Vám nabízí třetí možnost, díky
níž můžete ovlivnit celkový dojem, jímž
interiér Vašeho bytu působí: Jednolitý
vzhled dekoru přispívá k tomu, že
celková atmosféra je spíše uklidňující.
Zdá se vám to příliš nudné? Pak se s

Vaším zákazníkem zaměřte na dekory,
která vyzařují více životní energie.
Například hrou barev v každé jednotlivé
podlahové desce nebo deskami s
trhlinami a suky.

Jednolitá struktura působí
celkově uklidňujícím
dojmem.

EPC014

EPC024

Zdá se vám to příliš nudné?
Hra barev, trhliny a suky v
každé podlahové desce oživí
a ozvláštní atmosféru každé
místnosti.
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Velmi „povrchní“,

ale autentické.

Výrazné struktury povrchu propůjčují Vaší
podlaze osobitost, a přesto se snadno
čistí. Krásný vedlejší účinek: Bezpečnost
při chůzi roste, nebezpečí uklouznutí se
minimalizuje.

Deepskin – výrazná hluboká struktura

Matex – nepravidelná, hrubá struktura
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Smoothtouch – přírodní a sametový povrch

«

Pro naši kuchyň jsme zvolili palubky formátu
Large, abychom podtrhly prostornost
místnosti. Jako povrch jsme si vybrali
variantu Smoothtouch pro její přirozenou a
sametovou strukturu

»

EPC019
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Used Novelty
Zařizování interiéru může být velmi
kreativní a zábavné. Used look v
kontrastu s ornamenty, vybledlé tóny
kontrastují s živými barvami.

EPC025
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EPC013

Modern Classics
Klasické prvky jsou nově interpretovány
a navíc kombinovány s novými
barevnými koncepcemi.
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Light Living
Tento trend inspirovaný architekturou loftových bytů a
skandinávským designem působí světlým a přátelským
dojmem. Vzhled zde ustupuje zcela do pozadí a přenechává
iniciativu Vám.

EPC002
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Dokonalost

do posledního detailu.

EPC017

Inovační snahy společnosti EGGER
v uplynulých 60 letech nevynechaly
jediný detail, pokud jde o konstrukci
nebo každodenní používání podlah.
Zaklapávací systémy zajišťující
zvýšenou stabilitu? Povrchy odolávající
téměř jakýmkoliv vlivům? Řešení pro
rychlé snížení hlučnosti? Technický
vývoj, jehož cílem bylo jediné: Vaše
radost a spokojenost, když přijdete
domů.

Struktura podlahy EGGER
Comfort.
1  Ekologická ochranná vrstva
proti UV záření
2  Digitální dekorační potisk HD
3  Elastická korková krycí vrstva
Comfort

1
2
3
4
5

4  Nosná deska HDF s ochranou proti
vzdouvání+ z přírodních dřevných
vláken
5  Integrovaná, tlumící korková
podkladní rohož
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Dlouhá životnost
v systematickém provedení.
Jaká je nejlepší rada pro zachování
dlouhé životnosti Vaší komfortní
podlahy EGGER? Spolehněte se na
vzájemně sladěné systémové produkty
EGGER. Od podložky pod podlahu přes

podlahové lišty v dekoru podlahy až po
speciální čisticí prostředky: Dokonalá
konečná úprava je zajištěna, stejně jako
velkorysé záruční podmínky.

Parozábrana

Podlahové lišty a podlahové profily

Odpovídají podkladu i Vaším požadavkům: Potřebujete
parotěsnou zábranu? Rozhodnutí je na Vás.

Výška 6 nebo 8 cm? Bílá barva nebo dekorativní design? Díky
volbě z naší nabídky nestojí Vaší kreativitě nic v cestě.
Dilatační profily zajišťují stabilitu podlahy i ve velkých
prostorách. EGGER Vám tyto profily nabízí v různých
materiálech, barvách, tloušťkách a délkách.
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Long
10 mm / Long
Art.-No.: 238672 EPC018
Tegern Ash

10 mm / Long
Art.-No.: 238825 EPC005
Grey Clermont Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238764 EPC009
Natural Bennett Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238702 EPC016
Grey Huntsville Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236715 EPC017
Alondra Stone

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236746 EPC015
Light Waldeck Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236623 EPC024
Grey Crossville Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236685 EPC022
Natural Crossville Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236654 EPC023
Black Adolari Stone

10 mm / Large
Art.-No.: 236500 EPC026
Natural Canton Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236531 EPC027
Madura Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236326 EPC001
Natural Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236388 EPC006
Grey Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236470 EPC019
Sarria Walnut

10 mm / Large
Art.-No.: 236418 EPC007
Brown Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236449 EPC010
Dark Bennett Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236050 EPC020
Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236029 EPC013
Grey Alba Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236081 EPC021
Coloured Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235992 EPC011
Light Alba Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238733 EPC012
Dark Alba Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236777 EPC014
Natural Waldeck Oak

10 mm/Kingsize
Art.-No.: 236593 EPC025
Grey Somerset Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236357 EPC002
White Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236562 EPC028
Eureka Wood

Overall

Large

Overall

10 mm / Long
Art.-No.: 238795 EPC008
Dark Taunton Oak

Overall

Kingsize

Overall

All decors shown are reproductions.

EGGER PRO Comfort Flooring

Classic

10 mm / Classic
Art.-No.: 235725 EPC003
Natural Clermont Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235879 EPC004
Brown Clermont Oak
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