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Faça a cozinha ser o elemento
central da sua casa
Os tampos EGGER oferecem a possibilidade de valorizar
todo tipo de cozinhas. Robustos e fáceis para manter,
eles formam a base de um design único.Esta brochura
irá fornecer-lhe todas as informações importantes sobre
os nossos diferentes produtos, décors e estruturas de
superfície. Deixe-se inspirar!

1. EGGER Tampos .........................................................................................................................................................................................................4
2. Produtos para mobiliário e design de interiores...........................................................................................................................6
3. Tendências...................................................................................................................................................................................................................8
4. A aplicação EGGER Coleção & Serviços e otros serviços digitais..................................................................................16
5. Os diferentes tampos EGGER......................................................................................................................................................................17
6. Décors e estruturas de superfície........................................................................................................................................................... 52
7. Uma oferta coordenada.................................................................................................................................................................................. 57

2

TousTodos
nos décors
sont décors
des imitations
de matières
et essences
de boiscitadas.
citées.
os nossos
são imitações
de materiais
e madeiras

3

Um parceiro fiável, produtos na tendência
O Grupo EGGER é um dos líderes da indústria de painéis
à base de madeira.
Fundado em 1961, o Groupe é composto atualmente por
19 unidades de produção e assegura a venda dos seus
produtos em 27 escritórios à escala mundial.
Os produtos EGGER são utilizados em inúmeros
domínios particulares ou públicos, como as cozinhas,
casas de banhos, quartos, escritórios, hotéis ou lojas.
Os tampos EGGER constituem a base para obter
cozinhas com um design contemporâneo. A fim de
convencer os seus clientes adequadamente, a nossa
equipe internacional de chefes de produto e designers
experientes desenvolveu uma gama completa de tampos
com vários tipos de produtos e uma escolha diversa de
décors. Beneficiando assim de um parceiro único para
projetos bem-sucedidos.

Nos sites de production
Nos agences commerciales
Em planeamento/ construção

Robustos e polivalentes
Os tampos EGGER não são utilizados somente na cozinha. Graças à sua
estética e características técnicas, também podem ser utilizados em
escritórios, lojas e muitas outras aplicações. Duráveis, económicos e
fácil de manutenção, todos os nossos tampos cumprem os requisitos
da norma europeia EN 438.

Durável
Resistente ao calor*
Resistente ao choques
e arranhões
Higiénica
Antibacteriana
Resistente ao UV
Aprovado para o
contato alimentar
Resistente às manchas
Fácil de limpar
Económico
* Colocar um prato quente (panela, frigideira, etc.) apenas retirado do
forno ou do fogo em cima do tampo é uma uma acção a evitar.
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Produtos para mobiliário e criação
remodelação de interiores
Nesta mesma brochura encontrará todas as respostas às suas perguntas para levar a bom termo os
seus projetos de criação/remodelação de interiores e mobiliário. Com os nossos décors acessíveis
em praticamente todas as nossas linhas de produtos, os nossos prazos de entrega curtos e as nossas
quantidades mínimas de encomenda, tem total liberdade para conceber a disposição de acordo com os
seus desejos.
Painel compósito OSB
Combiline H3349 ST19

Orla de ABS
F205 ST9
Painel compósito OSB
Combiline F205 ST9

Orla de ABS
H3349 ST19

Termolaminado
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor
H3349 ST19

Tampo PerfectSense Topmatt
com orla reta U999 PT

Painel melamínico
H3349 ST19

Termolaminado
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor
F205 ST9
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Mais informações, aceda a www.egger.com

Revestimento
de pavimento
termolaminado EPL001
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Tendências de cozinhas
Design de interiores abertos

Espessuras diferentes para
um design impressionante

A área ocupada pela cozinha dentro de uma habitação
está em pleno processo de mudança. Os espaços
abertos, harmoniosamente combinados para um
interior onde as funções são mistas, estão cada vez
mais na moda. Corredores e átrios de entrada estão
substituidos por espaços cada vez mais grandes e
abertos. A cozinha está de volta aos holofotes como
a sala central da casa, um espaço dedicado para
interações diárias..

Uma bancada ou um outro elemento de cozinha
adjacente ao tampo confere um toque de design
na cozinha. Assim, é possível criar delimitações no
espaço de forma eficiente, graças à combinação
das zonas de trabalho com alturas e espessuras
diferentes. A tendência é combinar materiais
finos e grossos, a fim de obter um contraste
mais visível. De um ponto de vista prático, isto
facilita a preparação das refeições assim como os
momentos de convivialidade.

Ópticas Monolíticas
Bloco de pedra natural ou esculpida, o estilo
monólito está a se tornando cada vez mais
popular para uma cozinha resolutamente
moderna. Ao combinar todos os componentes
de um elemento da cozinha em um décor, como
por exemplo a ilha central, obtém-se uma óptica
monolítica, compacta e em contraste com os
outros elementos da cozinha.

Frentes de mobiliário sem maçaneta para um
estilo homogéneo
Se quiser uma cozinha que seja ao mesmo tempo minimalista e moderna, opte por
unidades frontais sem maçaneta visível, com aberturas de porta que possam ser
abertas com um toque leve. Esta solução lhe oferecer uma cozinha homogénea, com
um design premium, limpo e ao mesmo tempo lindamente simples.

Linhas puras para um efeito
moderno
Os tampos finos estão ficando cada vez mais populares
graças às suas linhas elegantes. Os novos tampos
Termolaminados Compactos EGGER com espessura de
12 mm são a solução ideal para trazer uma dimensão
aérea ao design sem comprometer a robustez.
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tendências de cozinhas
Prateleira abertas
Hoje em dia, as pessoas não hesitam de dar vida
à cozinha com áreas de armazenagem abertas
para revelar acessórios de cozinha decorativos.
As prateleiras abertas combinam funcionalidade
e singularidade com um estilo assertivo. Para
criar este efeito, pode simplesmente substituir
as paredes altas por prateleiras funcionais e
decorativas.

O mate e o brilhante
sempre presente

© Monika Piecha Ziolkowska

Elementos de cozinha com um aspecto mate ou
brilhante estão sempre na moda. O aspecto mais
importante das superfícies mate é a protecção contra
impressões digitais que se encontra no nossos
painéis lacados PerfectSense Matt e termolaminados
PerfectSense Topmatt. Estas superfícies oferecem
uma sensação quente e aveludada, o que cria uma
sensação especial de espaço. Superfícies de alto
brilho como o nosso painel lacado PerfectSense Gloss
produzem um efeito de profundidade a salas estreitas
e traz também um toque mais luxuoso a toda a casa.

Mais informações sobre nossos painéis lacados
PerfectSense na www.egger.com/perfectsense

Cada vez mais autêntico
Para um efeito ainda mais autêntico e natural,
alguns decors de Material e Madeira foram
desenvolvidos sem reproduzir o padrão em toda a
largura do painel.
Esta imagem representa um décor de tampo na
sua versão XL.

A polivalencia do Preto
O preto, embora considerado uma “não cor”, sempre teve um
lugar especial no design e layout de interiores. Ele esta cada vez
mais presente no mundo da cozinha. Encontramos ele mais numa
combinação de tons cinzentos ou antracite do que num estilo “total
black”. O preto é também particularmente usado para destacar certos
elementos do design.
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tendências de
décors

Nossa ampla seleção de décors pedra,
betão, metal ou reprodução madeira
estão de acordo com as tendências
actuais.

» Mármore
F812 ST9
Mármore Levanto branco

O mármore faz seu grande retorno, um décor ou
material que pode se encontrar tanto como no design
mobiliário, como em acessórios para interiores ou
mesmo no design de novos produtos e acessórios.
Este clássico esta cada vez mais procurado,
especialmente o famoso mármore branco, que traz
um toque retro aos designs dos mais modernos.

» Aspecto Pedra natural
F121 ST87
Pedra metalizada antracite

F222 ST76
Ceramic Tessina lava

O décor Pedra metalizada antracite é o matrimonio
perfeito entre a pedra e o metal. Graças às notas
acastanhadas da sua tonalidade antracite, ele cria
um contraste harmonioso com a madeira e os toms
cinzentos quentes. A tonalidade castanho escuro,
quase preto do décor Ceramic Tessina lava cria um
ambiente caloroso e agradável em harmonia com os
décors de madeira. A estrutura ST76 Mineral Rough
Matt confere à pedra um aspecto bruto autêntico.
As últimas inovações EGGER oferecem soluções de
reproduções materiais para todos, e continuam a ser
acessíveis.

Show also Carrara Marble?

F205 ST9
Pietra Grigia antracite
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13

» O natural assertivo
F275 ST9
Betão escuro

F242 ST10
Ardósia do Jura antracite

» Betão / Ardósia

O betão e a ardósia continuam a ser
tendências importantes no mundo da
cozinha. As reproduções de betão são tão
boas para dar carácter a um design como para
criar um ambiente coloroso, especialmente
com as tonalidades mais coloridas. A
popularidade dos décors em ardósia vem
da sua aparência refinada e do seu espectro
de cores. Estes décors confere às salas uma
atmosfera exclusiva e podem ser utilizados
em várias aplicações..

H193 ST12
Carvalho lamelado

Tampos com estilo autêntico ou mesmo rústico conferem
muito carácter ao design das cozinhas.
Podem ser reconhecidos pela presença dos nós, fissuras
e outros elementos típicos da Natureza. Esses décors
marcados podem ser encontrados em lugares com um
ambiente moderno graças a sua combinação com Preto ou em
concepções de móveis com um estilo simples e elegante.

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

F311 ST87
Ceramic antracite

iStock.com / RakicN
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A nossa oferta de Tampos

Tampos PerfectSense Topmatt orla reta

Las encimeras EGGER ofrecen calidad, seguridad y facilidad en su vida
cotidiana. Encontrarás no una sino varias soluciones listas para poder
aplicarse en cocinas, baños, mostradores...

La perfección de lo mate
>> Acabado mate con un tacto aterciopelado
>> Propriedad anti-huellas de dedo
>> Solución idéal para una encimera robusta
y elegante
>> 5 diseños disponibles

Tampos Laminados Compactos
La tendencia de los acabados
delgados
>> Núcleo negro ou coloreado para resultado
moderno
>> Solución robusta
>> Acabado ST76 mate con un relieve irregular
>> 4 diseños disponibles

Tampos Feelwood orla reta

La autenticidad de los diseños
madera
>> Reproducción fiel casi similar al chapado
>> Acabado ST37 con poros sincronizados
>> 4 diseños disponibles

Tampos Laminados Postformadas
Descubra as nossos tampos na aplicação EGGER
1. Download e inicie a aplicação EGGER no seu 		
smartphone.
2. Com o seu telemóvel, escaneia a referência de uma
textura de superfície disponível na Coleção.
3. Aceda às informações relativas à textura selecionada,
bem como a todos os décors disponíveis.
4. Visualize os painéis inteiros em 3D.
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El modelo clásico
>> Revestimiento uniforme de la cara y del perfil.
>> 19 diseños disponibles

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos PerfectSense Topmatt orla reta
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
O tampo PerfectSense TopMatt é a solução ideal para um tampo robusto e de design. A espessura de 1,5
mm das orlas de ABS permite assegurar a proteção do topo do tampo mantendo ao mesmo tempo um
ângulo de curvatura dos mais naturais. Graças a este produto, prolongue a tendência do mate com os
tampos.






Carácter extramate de toque sedoso
Propriedade antidedadas
Resistente aos riscos e impactos
Design fino para uma reprodução modern

Modelo de orla reta 100/1,5

Revestimento termolaminado PerfectSense TopMatt
Painel de partículas, suporte hidrofugo

Termolaminado de contrabalanço
Orla de ABS de 1,5 mm de
espessura

Modelo

Orla reta 100/1,5

Formato en stock

4100 × 650 × 38 mm

CaracterÍsticas
 Suporte P3
 Orla de ABS de 1,5 mm
 Perfil posterior reto
refolheado com orla
melamínica

Complementários » detalhes p.57

Formato

Termolaminado PerfectSense Topmatt

3050 × 1310 × 0,8 mm

Painel lacado PerfectSense Matt

2800 x 2070 x 19mm

Orla ABS

43 × 1,5 mm; 25 mm

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis em www.egger.com/
tampos
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Tampos PerfectSense Topmatt

F812 PT

Mármore Levanto branco

Tampos

Combinações

W1000 PM
Branco premium

H1387 ST10
Carvalho Denver grafite

H3157 ST12
Carvalho Vicenza

H3710 ST12
Nogueira Carini natural

»

F206 PT

Pietra Grigia preta

Tampos

Combinações

W1000 ST19
Branco premium

H3330 ST36
Carvalho Anthor natural

H3335 ST28
Carvalho Gladstone branco

U399 ST9
Vermelho granate

20

DigitalizaçÕes 1:2

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

21

Tampos PerfectSense Topmatt

W1100 PT Branco alpino

Tampos

Combinações

F628 ST16
Ardósia metálica prateada cinza

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Carvalho WhiteRiver branqueado
cinza

H1486 ST36
Pinho Pasadena

»
U999 PT
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Preto

DigitalizaçÕes 1:2

Tampos

Combinações

F627 PT

Aço escuro

Tampos

Combinações

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H1181 ST37
Carvalho Halifax tabaco

H3335 ST28
Carvalho Gladstone branco

H1330 ST10
Carvalho Santa Fé vintage

U201 ST9
Cinza seixo

H3012 ST22
Coco bolo

U999 PG
Preto

H3330 ST36
Carvalho Anthor natural

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Compactos
Os tampos termolaminados compactos vêm completar a nossa gama
de tampos. Existem chanfraduras de 1 x 1 mm nas duas faces e
quatro lados. Isto realça em particular o seu lado moderno, assim
como os núcleos de cor preta, branca ou cinzento-clara. Os seus
clientes apreciarão esta solução robusta plena de
delicadeza.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
W1101 ST76
núcleo colorido
branco

U7081 ST76
núcleo colorido
cinza

 Robusto e resistente graças à sua textura homogénea
 Resistente à humidade e imputrescível, logo adequado
para a aplicação em cozinhas
 Design aperfeiçoado para uma reprodução moderna
 Entregues chanfrados, não requerem nenhum tratamento
específico para as orlas e a superfície

Estrutura do produto
Overlay (para décors de madeira e materiais)

Papel decorativo impregnado
Papéis Kraft impregnados de resina fenólica (para núcleo
preto) ou papéis de resina melamínica (para núcleo
colorido)
Papel decorativo impregnado
Overlay (para décors de madeira e
materiais)

Modelo

Formato em stock

4100 × 650 × 12 mm
4100 x 920 x 12 mm

Orla reta 90/1,0

Complementários » detalhes p. 57
Termolaminado (incluyendo núcleo
colorido)
Termolaminado formato XL (no
postformable)

CaracterÍsticas

 Núcleo preto ou
colorido consoante
 Orla chanfrada nas duas
faces e quatro lados

Formato
3050 × 1310 × 0,8 mm
2790 × 2060 × 0,8 mm

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis em www.egger.com/
tampos-compact
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Compactos

»

U999 ST76

Preto (núcleo preto)

Tampos

Combinações

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H3309 ST28
Carvalho Gladstone areia

U999 ST2
Preto

W1000 ST9
Branco premium

W1101 ST76 Branco alpino intégral (núcleo branco)

Tampos

Combinações

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Carvalho WhiteRiver branqueado
cinza

U999 ST2
Preto

Decor cut-out on scale 1:2
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DigitalizaçÕes 1:2

W1100 ST9
Branco alpino

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Compactos

F222 ST76

Ceramic Tessina lava (núcleo preto)

Tampos

Combinações

»

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

H1344 ST32
Carvalho Sherman conhaque

H3430 ST22
Pinho Aland branco

U702 ST9
Cinza caxemira

U7081 ST76 Cinza claro intégral (núcleo cinza)

Tampos

Combinações

F461 ST10
Fabric metal antracite

H3146 ST19
Carvalho Lorenzo areia

H3453 ST22
Fleetwood castanho

U708 ST9
Cinza claro
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DigitalizaçÕes 1:2

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Feelwood orla reta
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Esta encimera ofrece una reproducción excepcional
cercana a un chapado gracias a los diseños de
poros sincronizados (diseño en el que coinciden el
acabado y el veteado de la madera). El espesor de
1,5 mm de los cantos ABS es idóneo para garantizar
la protección del borde de la encimera, al tiempo

que presenta un ángulo de curvatura de lo más
natural. Los cantos efecto testa, que reproducen
a la perfección el corte transversal del tronco de
un árbol, están también disponibles para realzar
el aspecto auténtico y natural de esta encimera de
gran calidad.

 Reproduções de madeira autêntica
 Resistente aos riscos e impactos

Estrutura do Produto
Revestimento termolaminado Feelwood

Painel de partículas, suporte P3
Contrabalanço
Barniz de sellado UV

Orla de ABS de 1,5 mm de
espessura

Modelo

Formato em stock

Orla reta 100/1,5

4100 × 650 × 38 mm

CaracterÍsticas
 Suporte P3
 Orla de ABS de 1,5 mm de
espessura
 1 orla folheada de ABS
 Perfil posterior reto refolheado
com orla melamínica

Complementários » detalhes p. 57

Formato

Painel melamínico

2800 × 2070 × varios espesores

Termolaminado en format XL (non
postformable)

2790 × 2060 × 0,8 mm

Orla ABS é décor efeito topo

43 × 1,5 mm; 25 ml.

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis em www.egger.com/
tampos-feelwood
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Tampos Feelwood

H1336 ST37 Carvalho Halifax branqueado areia

Tampos

Combinações

F627 PM
Aço escuro

U216 ST9
Branco creme

U232 ST9
Nude alperce

U767 ST9
Cinza cubanite

»

H1180 ST37 Carvalho Halifax natural

Tampos

Combinações

F206 PM
Pietra Grigia preta

U399 ST9
Vermelho granate

U606 ST9
Verde abeto

U999 ST2
Preto
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DigitalizaçÕes 1:2

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Feelwood

»

H1181 ST37 Carvalho Halifax tabaco

Tampos

Combinações

F812 PM
Mármore Levanto branco

U702 ST9
Cinza caxemira

U830 ST9
Nude terracotta

W1200 ST9
Branco porcelana

H3176 ST37 Carvalho Halifax zinco

Tampos

Combinações

F500 ST20
Metallic inox

F627 ST9
Aço escuro

U750 ST9
Cinza rato

U961 ST12
Cinza grafite
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DigitalizaçÕes 1:2

Digitalize o décor
com a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados pós-formados
O tampo pós-formado é a solução clássica
em matéria de tampos termolaminados. A particularidade dos tampos pós-formados advém do
revestimento uniforme (sem uniões) da face e do perfil.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Vasta seleção de décors disponíveis
 Resistente aos riscos e impactos
 Higiénico e aprovado para o contacto com
alimentos
 Resistente às manchas e fácil de limpar

Estrutura do Produto
Revestimento termolaminado

Painel de partículas, suporte P3
Contrabalanço
Verniz UV de impermeabilização
Junta de impermeabilização
Camada adicional de alta densidade

Modelo

Formato em stock

Pós-formado 300/3 - 1RL

Pós-formado 300/3 - 2RL

4100 × 650 × 38 mm

4100 × 900 × 38 mm

CaracterÍsticas





Soporte hidrófugo
Raio de 3 mm
Um perfil pós-formado
Perfil posterior reto
refolheado com orla
melamínica

 Suporte P3
 Raio de 3 mm
 2 bordos longos pósformados

Complementários » detalhes p. 57
Termolaminado
Painel melaminizado
Orla ABS

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis em www.egger.com/
encimeras-postformadas
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Tampos Termolaminados pós-formados

Reproducciones de madeira
H3303 ST10 Carvalho Hamilton natural

Tampos

»

Combinações

F424 ST10
Linho toupeira

U146 ST9

Amarelo milho

U414 ST9
Violeta escuro

U600 ST9
Verde primavera

H193 ST12 Carvalho lamelado
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DigitalizaçÕes 1:2

Tampos

Combinações

H1145 ST10 Carvalho Bardolino natural

Tampos

Combinações

F642 ST16
Chromix bronze

F629 ST16
Ardósia metálica preto dourado

U216 ST9
Branco creme

U108 ST9
Amarelo baunilha

U899 ST9
Soft black

U617 ST9
Verde wasabi

W1200 ST9
Branco porcelana

W1000 PM
Branco premium

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Pós-formados

Reproducciones de madeira
H1334 ST9 Carvalho Sorano claro

Tampos

Combinações

F642 ST16
Chromix bronce

U222 ST9
Branco cru

U399 ST9
Vermelho granate

U608 ST9
Verde opala

»

H3332 ST10 Carvalho Nebraska cinza

Tampos

Combinações

F509 ST2
Alumínio

F637 ST16
Chromix branco

U608 ST9
Verde opala

U775 ST9
Cinza bruma
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Tampos Termolaminados Pós-formados

Reproducciones de materiais
F812 ST9 Mármore Levanto branco

Tampos

Combinações

H1199 ST12
Carvalho termo preto

H1387 ST10
Carvalho Denver grafite

H3157 ST12
Carvalho Vicenza

H3710 ST12
Nogueira Carini natural

»

F205 ST9

Pietra Grigia antracite

Tampos

Combinações

H3433 ST22
Pinho Aland polar

H3710 ST12
Nogueira Carini natural

U741 ST9
Castanho toupeira

W1200 ST9
Branco porcelana
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DigitalizaçÕes 1:2

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Pós-formados

Reproducciones de materiais
F121 ST87

Pedra metalizada antracite

Tampos

Combinações

»

F784 ST20
Latão escovado

H1176 ST37
Carvalho Halifax branco

U201 ST9
Cinza seixo

U727 ST9
Cinza argila

F311 ST87

Ceramic antracite

Tampos

Combinações

H1487 ST22
Epícea Bramberg

H3309 ST28
Carvalho Gladstone areia

U232 ST9
Nude alperce

U830 ST9
Nude terracota
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DigitalizaçÕes 1:2

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Pós-formados

Reproducciones de materiais

»

F484 ST87

Betão areado ocre vermelho

Tampos

Combinações

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H3450 ST22
Fleetwood branco

U399 ST9
Vermelho granate

W1100 ST9
Branco alpino

F242 ST10 Ardósia do Jura antracite

46

DigitalizaçÕes 1:2

Tampos

Combinações

F186 ST9

Betão Chicago cinza claro

Tampos

Combinações

H1122 ST22
Whitewood

H1250 ST36
Freixo Navarra areia

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H3453 ST22
Pinho Aland polar

H1336 ST37
Carvalho Halifax branqueado
areia

U325 ST9
Antique Rose

W1000 ST19
Branco premium

U399 ST9
Vermelho granate

Digitalize o décor com
a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminado Pós-formados

Reproducciones de materiais
F274 ST9 Betão claro

F275 ST9
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Betão escuro

DigitalizaçÕes 1:2

Tampos

Tampos

Combinações

F486 ST76

Betão areado branco

Tampos

Combinações

H1277 ST9
Acácia Lakeland creme

H3158 ST19
Grey Vicenza Oak

H1487 ST22
Epícea Bramberg

H3326 ST28
Carvalho Gladstone natural

U702 ST9
Cinza caxemira

U540 ST9
Azul denim

U727 ST9
Cinza argila

U968 ST9
Cinza carbono

Combinações

F638 ST16 Chromix prata

Tampos

Combinações

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H1277 ST9
Acácia Lakeland creme

H1486 ST36
Pinho Pasadena

H1312 ST10
Carvalho Whiteriver branqueado
areia

H3403 ST38
Lariço branco

H1401 ST22
Pinho Cascina

U630 ST9
Verde maçã

W1100 ST9
Branco alpino

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Pós-formados

Décors unicolores

»

W980 ST2

Branco caulino

Tampos

Combinações

F461 ST10
Fabric metal antracite

H3146 ST19
Carvalho Lorenzo areia

H3453 ST22
Fleetwood castanho

U788 ST9
Cinza ártico

U999 ST89
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Preto

DigitalizaçÕes1:2

Tampos

Combinações

U708 ST9

Cinza claro

Tampos

Combinações

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

F313 ST10
Ferro forjado cinza titânio

H3309 ST28
Carvalho Gladstone areia

H1123 ST22
Graphitewood

U999 ST9
Preto

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

W1000 ST9
Branco premium

H3133 ST12
Carvalho Davos antilope

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Texturas de superficie
Ao associar a textura relevante a um décor, o seu carácter é
desdobrado. A Coleção EGGER enquadra-se no design sensorial e
na autenticidade. Como tal, é dada uma atenção muito especial não
apenas ao seu aspeto visual, mas também ao aspeto táctil, a fim de
conferir profundidade e realismo aos nossos décors. De tal modo que
se confundem com os materiais de origem e lhe permitem, desta forma,
criar projetos de topo de gama.

Tampos PerfectSense Topmatt orla reta

Superfície lacada de topo de gama mate
intenso com propriedades antidedadas.
Versão Matt disponível em suporte
MDF. Topmatt solamente disponível em
termolaminado.

PT
PerfectSense Topmatt

Tampos Termolaminados Compactos

Textura mate em relevo para reproduções
de superfícies de pedras do tipo de granito
flamejado.
Apenas disponível em termolaminado.

ST76
Mineral Rough Matt

Tampos Feelwood orla reta

Descubra as nossas texturas de superfície na
aplicação EGGER

ST37
Feelwood Rift

Textura de poros sincronizados com décor
Carvalho Halifax. Cilindro de carvalho de
fissuras pronunciadas percetíveis ao toque.
Irregularidade dos motivos, que reforça o aspeto
natural do décor.

1. Download e inicie a aplicação EGGER no seu 		
smartphone.
2. Com o seu telemóvel, escaneia a referência de uma
textura de superfície disponível na Coleção.
3. Aceda às informações relativas à textura selecionada,
bem como a todos os décors disponíveis.
4. Visualize os painéis inteiros em 3D.
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos Termolaminados Pós-formados
Textura de superficie madeira

Textura de superficie materiais

ST10
Deepskin Rough

ST16
Mineral Plaster

Textura mate de rusticidade pronunciada para
uma maior autenticidade. Aplicada em décors
de madeira, proporciona uma sensação de
madeira aplainada. Nos décors de tecidos,
confere uma sensação de fibras em bruto.

Aspeto de betão rebocado percetível ao toque.
Jogos de elementos profundos mates e ligeiramente
brilhantes à superfície. Confere materialidade aos
unicolores.

ST12
Omnipore Matt

ST76
Mineral Rough Matt

ST87
Mineral Ceramic

Textura de poros de madeira distribuídos de
forma desigual e com profundidades variadas
que lhe conferem um carácter natural e
autêntico. Toque sedoso graças a uma ligeira
subestrutura.

Textura mate em relevo para reproduções de superfícies
de pedras do tipo de granito flamejado.
Apenas disponível em termolaminado.

Textura de efeitos mates e brilhantes pronunciados, que
relembra o carácter particular do ladrilhamento.

Textura lisses
ST89
Mineral Rock
Superfície profunda que reproduz o granito reconstituído. Ideal
com unicolores.
Apenas disponível em termolaminado.

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

Textura miniperlada resistente
com um grau de brilho médio.
Particularmente adaptada aos
décors metálicos e unicolores
básicos.

Textura muito pouco profunda com uma
superfície mate de toque acetinado.
Confere aos unicolores uma textura
muito natural e um efeito de folheado
verdadeiro aos décors de madeira.
Conserva seu aspeto mate sem uso ao
longo tempo.
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Produtos complementários
Completa seu projeto de design de interior com nossos
painéis melamínicos, termolaminados e orlas ABS
coordenados.

Credenzas por medida

Orlas ABS
Para os nossos tampos pós-formados, Feelwood e
PerfectSense Topmatt, encontrará também uma gama
de orlas ABS coordenadas. Para a versão Feelwood,
extremidades de madeira efeito topo estão também
disponíveis, reproduzindo assim a secção transversal de
um tronco de árvore.

A credenza traz um melhor acabamento na a cozinha.
Opte pelos nossos termolaminados para obter a
credenza no tamanho da sua escolha e coordenada ao
décor. Também oferecemos-lhe a possibilidade de cortar
o comprimento à sua escolha a partir de 2000 mm.

Manutenção e limpeza
De maneira geral, evite usar tampos para cortar; as facas

Painéis melamínicos &
Termolaminados
Os décors dos nossos tampos estão também disponíveis
em melamínicos e termolaminados afim de poder dar
vida a todos os seus projectos de mobiliário.

Paviementos

Devido à sua superfície durável, higiénica e
impermeável, os tampos termolaminados EGGER não
necessitam manutenção. (Ficha recomendação de
procedimento).

podem deixar marcas mesmo numa superfície resistente.
Utilizar sempre uma tábua de corte.

Colocar um prato quente (panela, frigideira, etc.) apenas

Tudo pode acontecer, desde a sujidade recente e
facilmente removível à sujidade incrustada e obstinada
causada pelas substâncias diversas, por isso é
importante escolher um produto de limpeza adequado.

Para um uso quotidiano

retirado do forno ou do fogo em cima do tampo é uma uma
acção a evitar. O calor pode causar uma alteração do grau
do brilho ou danificar a superfície. Sempre usar um porta
prato.
Qualquer líquido derramado deve ser imediatamente

A sujeira ou substâncias derramadas (chá, café, vinho,
etc.) devem ser imediatamente limpadas para uma
eliminação mais fácil. Para uso diário, recomendamos
seguir estes conselhos:

limpado com uma esponja; deixar secar certas substâncias
na superfície do tampo pode causar uma alteração do
brilho. Os cortes e ligamentos são zonas particularmente
sensíveis a líquidos derramados, que devem ser removidos
rápidamente e eficazmente.

Quando propomos novos pavimentos, temos sempre
ideias de combinações para o layout completo. Além
do mobiliário para a cozinha, pensamos também no
paviemento.
Reproduções de madeira, pedra ou azulejo, encontra
todos os estilos para interiores refinados na
www.egger.com/flooring
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Colocar um cigarro acendido sobre um tampo danifica a
superfície. Use sempre um cinzeiro.

Retrouvez toutes nos recommandations ainsi que nos
conseils sur notre site internet www.egger.com

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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