Odolné, přírodní, moderní?
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«

Vítejte v mém světě!
Člověk dojde jednou ve svém životě do
bodu, od kterého již nechce dělat žádné
kompromisy. Ať již by se měly týkat designu
nebo funkce. A už vůbec ne ve věcech
týkajících se vlastního bytu. Hledal jsem
proto podlahu, která by odpovídala mému
estetickému cítění a o kterou bych se
nemusel několik let vůbec starat. Již jsem ji
našel.

»
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EGGER.

Více ze dřeva.
Ve společnosti EGGER se již
od jejího založení v roce 1961 v
Tyrolsku / Rakousko / točí vše
kolem dřeva. Tento živý materiál je
nepřekonatelný v kategoriích jako jsou
zdravé bydlení, příjemná atmosféra a
kvalita. Jsme o tom pevně přesvědčeni,
a proto si můžete být jisti, že díky
podlaze EGGER si domů přinesete i
kousek přírody.
Skutečnost, že si miliony lidí na celém
světě volí podlahy EGGER za součást
svého domova, má však i jiné důvody.
Rozmanitost dekorů Vám umožňuje
vtisknout domovu Váš osobní styl.
A k tomu existuje dobrý důvod:
Naše produkty Vás budou díky své
odolnosti po mnoho let provázet Vaším
každodenním životem.
Považujeme se za součást Vašeho
života. A pracujeme na tom. Proto
také ve společnosti EGGER stále dále
vyvíjíme naše podlahy.
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Overall

Jeden byt.

Tři různé typy podlah.
Jeden povrchový design.
Nic neovlivňuje atmosféru Vašeho
domova tak jako podlaha. Při volbě
podlahy jste dosud bývali často nuceni
ke kompromisům, protože podlaha
s Vámi zvoleným dekorem narazila v
koupelně na své hranice z toho důvodu,
že nebyla vhodná do vlhkých prostor.
Toto omezení je však nyní minulostí!
Díky nové kolekci EGGER můžete nyní
zachovat stejný dekor po celém bytě.
Vlastnosti podlahy je přitom možné
přizpůsobit požadavkům jednotlivých
místností: V obývacím pokoji vytváří
podlaha útulnou atmosféru. Ve vstupní
hale se vyznačuje svou odolností. V
dětském pokoji odolává i nejdivočejším
hrám dětí a tlumí hluk, a v koupelně se
rozhodně nezalekne vody!
Jak je to možné? Za jednotným dekorem
se skrývají tři různé typy podlah EGGER,
jejichž přednosti se však projevují
individuálně:

Váš odborný prodejce
Vám rád poradí.
Všechny podlahy EGGER mohou být
vhodně kombinovány díky svým
vzájemně přizpůsobeným spojovacím
profilům. Obraťte se svého odborného
prodejce, který Vám doporučí vhodný
typ podlahy pro konkrétní místnosti!
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Pro komerční a vlhké prostory:

To nejlepší v oblasti dřeva a designu:
Podlaha EGGER PRO Design.

EPD027

Pro chvíle života, kdy se máme cítit
nejuvolněněji:

Nejútulnější podlaha všech dob:
Podlaha EGGER PRO Comfort.

EPC001

Pro obytné prostory:

Dokonalost klasiky:
Laminátová podlaha EGGER PRO.

EPL122
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EPD003

Nespokojte se
s kompromisy.

Podlahy EGGER Vás budou díky své
kvalitě provázet mnoho let. Odborná
pokládka Vám přitom zajistí nejen nárok
na naši velkorysou záruku. Budete mít z
Vaší nové podlahy také větší radost. Na
obzvláště náročných místech, jako jsou
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výřezy pro trubky topení, nerovnosti
podlahy nebo přechody mezi podlahou
a kachličkami nebo kobercovými
podlahami, zajistí profesionál dokonalé
řešení díky svému know-how a
zkušenostem.

«

Položit podlahu si troufnu sám. Jsem ale
perfekcionista a vím, že na některých
členitějších místech svého bytu bych to musel
trochu ošidit. A přesně tato místa by pak
byla vždy tím prvním, čeho bych si všiml. Ne,
raději to udělat pořádně. A od toho tu jsou
odborníci.

»
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Přesně podle Vašeho
vkusu: Zvolte si
podlahu ze široké
palety 32 dekorů,
které budou dokonale
sladěny se stylem
Vašeho vnitřního
vybavení.

EPD013

Stvořená pro život.

Podlaha
EGGER Design.
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Uvolněte se.
Že byste měli Vaši novou podlahu
šetřit? Můžete být bez obav, i na toto
jsme již mysleli: Podlahy EGGER Design
se vyznačují mimořádnou odolností.
Samoregenerační povrch je odolný
proti mikroškrábancům a zajistí, že se
budete moci dlouhý čas těšit z krásné
podlahy. Vybledlá místa kvůli silnému
slunečnímu svitu?
Žádné starosti: Podlahy EGGER jsou
odolné proti UV záření, a díky tomu si
trvale zachovávají barevnou stálost.

Jeden byt - jednotný
vzhled: I v koupelně,
neboť nepropustné
uzavření DualSeal
chrání nosnou desku
před vlhkostí z obou
stran.

Přirozenost, kterou
cítíte: Dřevěná
struktura podlah
EGGER Design dodává
všem místnostem
zvláštní atmosféru.
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Nová dimenze
komfortu bydlení.
Bezpečně dobrý pocit.
Povrchová struktura dává podlahám
EGGER Design nejen výrazně autentický
charakter. Zajišťuje také maximální
bezpečnost při našlapování a chůzi
po podlaze. I když se Vaše děti se rády
kloužou, tuto radost jim naše podlahy
úmyslně nedopřejí.

12

EPD022
Rodinné hřiště: Žádná změkčovadla ani PVC, žádná jedovatá barviva. Podlahy EGGER Design jsou ze 70 %
vyrobeny ze dřeva s certifikátem PEFC.

Klidná zóna: Vhodná podkladová
vrstva izoluje Vaši podlahu proti
vlhkosti a chladu. A co je velmi
důležité: Dokáže také účinně
tlumit hluk! Perfektního výsledku
dosáhnete pouze celoplošným
přilepením.
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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.

EPD023
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Již žádný strach z vody.
Dřevo v koupelně? Dosud něco
nemyslitelného. Podlaha EGGER
Design ale otevírá i tuto možnost. Díky
vodotěsné oboustranné úpravě palubek
(DualSeal) můžete dřevěné reprodukce
použít pro realizaci koupelny dle
Vašich představ. To potěší i vaše nohy:
Do budoucna budou stát na teplém
podkladu!

EPD027

Harmonický vzhled: Podlahové lišty v barvě dekoru vhodně doplňují celkový
dojem.
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Vaší kreativitě

nejsou kladeny žádné meze.
Využijte možnosti vtisknout interiéru
Váš vlastní styl: Chcete, aby podlaha
EGGER Design měla vzhled dřeva i v
koupelně? Líbí se Vám napodobeniny
kamene, které jsou hřejivé na dotek?
Rozeberte různé možnosti s odborným
poradcem ve Vašem podlahovém
studiu, a budete překvapeni, co
všechno je možné!
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EPD002

EPD017

Reprodukce dřevin

Napodobeniny kamene

Klasika vytvářející vřelou a útulnou
atmosféru. Nepřekonatelná ve volbě
dekorů a široké nabídce barevných tónů
a struktur.

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.

Vytvořte si příjemnou
atmosféru!
Barevným odstínem můžete významně
ovlivnit celkovou „náladu“ pokoje. Má
pokoj působit útulně? Nebo spíše živě?
Nebo útulně i živě? Díky barevnému
odstínu podlahy můžete vše sami
nastavit.

EPD026
Tmavé barvy zvýrazňují útulnost bytu a menší místnosti díky nim působí opticky
větším dojmem.

EPD022
Světlé barevné tóny přispívají k tomu, že místnosti působí přátelským a živým
dojmem.

«

Design podlahy procházející
celým bytem neuvěřitelně
zharmonizuje celkový dojem z
bytu. Vybavení tak mnohem více
vynikne.

EPD015

»

Nebo byste chtěli nejraději obojí? Díky středně světlým tónům dosáhnete
odpovídajícího kompromisu, který v sobě spojuje oba tyto světy.
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Triky bytových architektů:

Správná volba formátů
podlahových desek.
Díky vhodné volbě délky a šířky
podlahových desek je možné do značné
míry ovlivnit dojem, kterým pokoj
působí: Pokud chcete zvýraznit velikost
prostoru, zvolte nejlépe velkoformátové
desky. Malým pokojům zase sluší
podlahové desky střední velikosti.
Použitím přiznané spáry se navíc
zesiluje účinek zvoleného formátu.

Large: 1 295 × 243 mm

Long: 2 050 × 245 mm
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Zvýrazňuje velkorysé prostorové
podmínky a vyniká obzvláště u
venkovských dekorů.

Kandidátka na velkoplošné prostorové
uspořádání a otevřené bydlení, např. v
kuchyni s obývacím pokojem. Je vhodná
také do dlouhých a úzkých prostor.

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.

EPD016

EPD005

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:
Vyšší bezpečnost při chůzi,
minimální riziko uklouznutí díky
našemu speciálnímu povrchu
splňujícímu R10.

Omnipore – elegantní přírodní dřevní pór

Deepskin – výrazná hluboká struktura
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Matex – nepravidelná, hrubá struktura

«

Aby chodba nepůsobila jako hadice, položili
jsme zde palubky napříč. Prostor tak působí
větší, než ve skutečnosti je.

»

EPD010
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Trendy v oblasti
designu vnitřního vybavení.
Způsob, jakým si zařizujeme naše
bydlení, hodně vypovídá o našem
stylu, ale také o hodnotách a proudech
naší doby. Společnost EGGER úzce

spolupracuje s renomovanými
odborníky v oblasti průzkumu trendů,
abychom mohli vhodně přizpůsobit
naše podlahy době, v níž žijeme.

Pure Nature
Působí hřejivým a elegantní dojmem,
je rustikální a zároveň nadčasová:
ztělesnění čisté přirozenosti.

EPD008
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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.

EPD004
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EPD007

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.

EPD015
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Dokonalost

Do posledního detailu.

EPD011

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

Struktura
podlahy EGGER Design.
1  Ultra robustní a voděodolný povrch
TPU (termoplastický polyuretan)
s efektem SelfRepair. Integrovaná
dekorační vrstva pro vysoce
autentický vzhled.

1
2

2  Pevná nosná deska UWF (Ultra Wood
Fibre Board) s dvojitou ochranou,
vyrobená z přírodních dřevitých
vláken.
3  Vysoce kvalitní spodní vrstva odolná
vůči vodě
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3

Odolné

Testováno zákazníky: Podlahy EGGER Design jsou v
celé řadě prodejen a restaurací díky své trvanlivosti
a odolnosti proti mikroškrábancům.

Přírodní.

Vyrobena převážně ze dřeva, neobsahuje PVC:
Rozdíl oproti jiným designovým podlahám ucítíte!
Potvrzeno německým ekologickým certifikátem Der
Blaue Engel.
Přirozený vzhled a přitom stejně snadná údržba
jako o keramické podlahy. Hygienická pro zdravé
bydlení.Uzavřený povrch výrazně usnadňuje život
zejména alergikům.

Moderní

Nová svoboda: Podlaha EGGER Design Vám otevře
úplně nové možnosti pro zařízení Vašeho bytu.
Podlahové topení? Žádný problém. Podlahu EGGER
Design lze celoplošně přilepit pro optimální přenos
tepla.
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Dlouhá životnost
V systematickém provedení.
Jaká je nejlepší rada pro zachování
dlouhé životnosti Vaší designové
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.

Podložky pod podlahy

Podlahové lišty a podlahové profily

Odpovídají podkladu i Vaším požadavkům: Potřebujete
parotěsnou zábranu? Snížení hlučnosti nebo zvýšení tepelné
izolace? 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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«

Překvapující konečný výsledek. Třešničkou na
dortu je ale koupelna, když do ní ráno vejdu
bos a nezebou mě nohy!

»

Celoplošné lepení
Bezpečné a trvalé zejména při použití v komerční oblasti.

Péče a nástroje na pokládku
Sortiment doplňují naše praktické prostředky k péči a údržbě
podlahy. Jejich pravidelné používání zajistí dlouhodobě hezký
vzhled podlahy. Nabízí Vám vhodné řešení i při speciálních
pokládkách a menších opravách.
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Jedna značka.

Veškeré možnosti.
EGGER pokrývá celé spektrum podlah ze dřeva v sortimentu laminátových, komfortních a designových podlah. Díky naším třem
kategoriím podlah máme pro Vás v každém případě připravenou odpověď.

EPD015

EPC001

EPL010

Podlaha
EGGER PRO Design.

Podlaha
EGGER PRO Comfort.

Laminátová podlaha
EGGER PRO.

→→ Vypadá a působí jako dřevo –
přitom se udržuje stejně snadno
jako keramika.
→→ Jednolitý design podlahy bez
spojů procházející plynule
všemi místnostmi – dokonce i
koupelnou díky odolnosti vůči
mikroškrábancům.
→→ Trvale krásný vzhled – díky povrchu
odolnému proti mikroskopickým
rýhám, který se dokáže sám zacelit.
→→ Vhodná též pro komerční použití.

→→ Zvenčí má vzhled dřevěných
palubek – uvnitř se skrývá „srdce“
z korku.
→→ Velmi hřejivá: díky tepelně
izolačním vlastnostem korkové
vložky po ní můžete chodit boso v
každém ročním období.
→→ Velmi tichá: vyšší komfort díky
dvojitému tlumení kročejového
hluku.
→→ Zdravé prostředí: zdravotně
nezávadná díky ekologickému
řešení a nulovému obsahu PVC.

→→ Dokonalý vzhled. Příjemná na dotek.
Nejlepší poměr cena-výkon!
→→ Odolná a trvanlivá.
→→ Díky technologii Aqua+ může být
použita i ve vlhkých místnostech.
→→ Obrovský výběr dekorů.

Všechny podlahy EGGER Vám nabízejí následující výhody:
→→ Dlouhou životnost díky barevné stálosti i při intenzivním slunečním světle.
→→ Zvýšenou stabilitu díky patentovaným systémům pokládky.
→→ Testované a certifikované protiskluzové vlastnosti.
→→ Osvědčená kvalita: Podlahy EGGER překonávají zákonem stanovené normy. Každá
podlahová deska je před expedicí podrobena kontrole.
→→ Optimální zvuková izolace díky systémovým izolačním podložkám přizpůsobeným typům
podlah.
→→ Velkorysá záruka díky systémové konstrukci.
→→ Trvale udržitelná výroba z obnovitelných zdrojů díky 100 % recyklovatelnosti.
→→ Na bázi přírodního dřeva s nulovým obsahem PVC.
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Rozhodování
je snadné.

Jak je možné pomocí podlahového
dekoru zdůraznit tón interiéru? Který
dekor se hodí k zařízení Vašeho pokoje?
Společnost EGGER Vám ráda pomůže
zvolit si podlahu podle Vašich představ.
Za tímto účelem vám nabízíme celou
řadu služeb.

Virtuální vizualizace
místnosti. (VDS)

Nejlepší nápady na
zařízení interiéru z
celého světa.

Objednejte si vzorek
dekoru.

Jak by nový dekor vypadal ve Vašem
bytě? Odpověď na tuto otázku naleznete
na internetové stránce EGGER nebo u
Vašeho odborného pokladače podlah.
Pomocí vizualizačního softwaru Vám
totiž může Vámi zvolený dekor položit
k náhledu přímo ve Vašem domě –
virtuálně. Díky tomu uvidíte, jak by
nová podlaha ladila s Vaším vnitřním
vybavením.

Nechte se inspirovat: Naši designéři
shromažďují nejpopulárnější
trendy a nápady k tématu bydlení
na naší internetové stránce
www.egger.com/inspiration i na našem
Instagramu. Vsadíte se, že byste tam
našli mnoho nápadů i pro Váš domov?

Sáhněte si na něj, přiložte a
vyzkoušejte: Není nic lepšího než si
prohlédnout zvolený dekor přímo u Vás
doma. Vzorek dekoru Vám rádi zašleme
přímo domů. Více informací naleznete
na adrese www.egger.com/shop.
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1961
1

2017

T ovárna na výrobu dřevotřískových desek
St. Johann in Tirol (Rakousko)
pracovníků

22

17

26
8000

provozů

prodejních center po celém světě
pracovníků

Čísla
vypovídají více
než slova.

Roční výroba podlah EGGER:

80 milionů m²

1 m²
laminátu
váže

4,03 CO₂
kg

To odpovídá emisím téměř
5.656 domácností za rok.

9860

místností denně

3,6 milionů
obývacích pokojů ročně
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Zdroj: Environmentální prohlášení
o produktu ke stažení na adrese
www.egger.com

V přírodě

Doma.

Společnost EGGER se inspirovala
uzavřeným koloběhem surovin
probíhajícím v přírodě za účelem
výroby způsobem šetrným ke zdrojům
materiálu. Tento cyklus začíná již
při získávání surovin s certifikátem
PEFC: Tak používáme výhradně

dřevo z lesů, které jsou prokazatelně
trvale obhospodařovány. Za účelem
minimalizace délky přepravy využíváme
plně integrované lokality. Pily, dílny
provádějící zpracování dřevotřísky
a výrobny laminátu se nacházejí
vzájemně v těsné blízkosti. Naše
síť jednotlivých provozů rozesetých
po celém světě umožňuje snižování
emisí, stejně jako naše rozhodnutí
dát přednost železniční dopravě.
Odpady? Ty u nás v EGGERu nevznikají.
Veškeré vedlejší produkty jsou využity

v našich dalších ekologických cyklech.
Ekologické certifikáty a značky, které
byly společnosti EGGER propůjčeny,
stejně jako vytoužená ekoznačka Der
Blaue Engel - Modrý anděl či splnění
přísné americké normy CARB 2, jsou
dostatečnou motivací k tomu, abychom
i nadále šli touto cestou.
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Wismar (DE)

Gagarin (RU)
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Long
5 / 33 Long
Art.-No.: 232465 EPD021
Light Edington Oak

5 / 33 Long
Art.-No.: 232618 EPD022
Natural Edington Oak

5 / 33 Long
Art.-No.: 232526 EPD025
Natural Herriard Oak

5 / 33 Long
Art.-No.: 232588 EPD023
Dark Edington Oak

5 / 33 Large
Art.-No.: 231772 EPD006
Cracked Oak sand beige

5 / 33 Large
Art.-No.: 232045 EPD013
Oak rustic white

Large
5 / 33 Long
Art.-No.: 232496 EPD026
Dark Herriard Oak

Overall

5 / 33 Long
Art.-No.: 232557 EPD024
Grey Herriard Oak

5 / 33 Large
Art.-No.: 232106 EPD015
Oak elegant sand beige

5 / 33 Large
Art.-No.: 232137 EPD032
Oak sanded natural

5 / 33 Large
Art.-No.: 231710 EPD001
Oak rough nature

5 / 33 Large
Art.-No.: 231802 EPD005
Cracked Oak nature

5 / 33 Large
Art.-No.: 231956 EPD008
Oak modern natural

5 / 33 Large
Art.-No.: 232434 EPD016
Concrete light grey

5 / 33 Large
Art.-No.: 232373 EPD018
Slate colourful

5 / 33 Large
Art.-No.: 231895 EPD010
Oak brushed

5 / 33 Large
Art.-No.: 232014 EPD014
Oak rustic grey

5 / 33 Large
Art.-No.: 231680 EPD003
Oak handscraped

5 / 33 Large
Art.-No.: 232076 EPD012
Walnut brown

5 / 33 Large
Art.-No.: 231925 EPD009
Cracked Oak brown

5 / 33 Large
Art.-No.: 231987 EPD007
Cracked Oak smoke

5 / 33 Large
Art.-No.: 232229 EPD029
Grey Waltham Oak

5 / 33 Large
Art.-No.: 231741 EPD002
Oak rough silver

5 / 33 Large
Art.-No.: 231864 EPD011
Oak brushed grey

5 / 33 Large
Art.-No.: 231833 EPD004
Oak old grey

5 / 33 Large
Art.-No.: 232403 EPD017
Concrete dark grey

5 / 33 Large
Art.-No.: 232168 EPD031
Oak sanded brown

5 / 33 Large
Art.-No.: 232342 EPD019
Metal bronze

5 / 33 Large
Art.-No.: 232199 EPD030
Brown Waltham Oak

Overall

5 / 33 Large
Art.-No.: 232250 EPD028
White Waltham Oak

5 / 33 Large
Art.-No.: 232281 EPD027
Natural Waltham Oak

Overall

Overall

All decors shown are reproductions.

EGGER PRO Design Flooring

5 / 33 Large
Art.-No.: 232311 EPD020
Slate black
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CZ_1263431_BR_EGGER_PRO_Design_Flooring_Collection_07/2017_SCG
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Service-Center
Service-Center AT

Service-Center IT

Service-Center PT

T +43 800 888 111

T +39 800 78 25 54

T 00 800 4000 88 00

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Service-Center DE

Service-Center FR

Service-Center UK

T +49 800 344 37 45

T 00 800 4000 88 00

T +44 1434 6001 26

sc.de@egger.com

doc@egger.com

sc.flooring@egger.com

Service-Center CH

Service-Center ES

Service-Center RO

T +41 41 349 50 05

T 00 800 4000 88 00

T +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Německo
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

