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The InBook
by EGGER

Bem-vindos ao primeiro número do InBook
da Egger. Desde sempre, dedicamo-nos a 
acompanhar-vos, a vocês, profissionais
da criação, no universo apaixonante e variado
do design.

O mundo urbano fervilha de segredos,
de expressões, de estilos: uma selva
de design para descobrir. Através desta primeira 
edição, venham connosco por breves instantes, 
mergulhem nesta viagem, inspirem-se e 
descubram o vosso tesouro.

Foram selecionados 6 projetos para,
em conjunto, podermos fazer um exame
exclusivo de locais insólitos e de projetos
marcantes tendo como denominador
comum a paixão do design.

www.egger.com/inbook

Encomendar as 
vossas amostras 

O InBook permite-vos diretamente : 

Obter mais informações sobre 
os produtos
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Cécile de Latour 

Fundadora do ateliê C What Color, Cécile de
Latour é uma arquiteta diplomada pela ESAM
no design de arquitetura de interiores. Especializou-se
em torno da decoração e arranjo
de interiores. Atualmente, intervém em qualquer
tipo de edifício, passando da hotelaria à
habitação individual. Responde hoje em dia sem
uma expressão estereotipada.

Cécile De Latour
Fundadora do ateliê C What Color
Bordeaux

EGGER : : O que mais estrutura
a sua inspiração?

Cécile: Começo por me imbuir das necessidades
dos meus clientes e do seu dia a dia para conceber 
um interior adaptado aos seus desejos e orçamentos.
Nunca imponho a minha visão das coisas, proponho!
Acompanho em seguida os meus clientes em 
cada etapa do projeto, desde o nascimento até à 
realização final.

EGGER: A EGGER desenvolveu uma tecnologia
de ponta à volta dos poros sincronizados com a 
gama Feelwood. Na sua opinião, de que modo é que 
a gama Feelwood e o seu valor acrescido podem 
dimensionar um projeto?

Cécile: Gostei de trabalhar com a gama
Feelwood EGGER para o projeto do Hotel Prestige
Kyriad. Com efeito, este produto oferece um 
verdadeiro aspeto de madeira graças à reprodução 
do cilindro.
A gama Feelwood compreende todas as 
combinações de termolaminados, melamínicos e 
orlas, para facilitar uma realização. Assim, tenho tudo 
ao alcance da mão para conceber as disposições 
sem restrições e criar projetos harmoniosos!

Retrato original–

a convidada

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.
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Hotel Kyriad Prestige
Mérignac

Retrato original 

o seu projeto

Feelwood, esta estrutura de poros 
sincronisados com assinatura Egger é facil 
de aplicação e permite-vos abrir novas 
perspectivas ao nivel do design. O efeito 
conseguido é impressionante: o veio da 
madeira é perfeitamente reproduzido 
proporcionando uma sensação bastante 
realista tanto a nivel visual como ao toque. Ao 
tocar, o seu aspeto de madeira vos offerece
uma sensação realiste. Mais informações : 
www.egger.com/feelwood

Hotel Kyriad Prestige
Mérignac 
Arquiteta : Cécile De Latour
Instalação por : Société Denis Industrie 

Balcão de recepção Feelwood H1180 ST37

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

O realismo das fissuras e dos nós atrai o olhar, ao mesmo tempo que cria
 um décor dos mais autênticos em sintonia com a tendência para os móveis 
de carácter de madeira maciça. A textura ST 37 Feelwood Rift que coincide 
exatamente com o cilindro do décor acrescenta uma reprodução táctil próxima 
do folheamento.

H3309 ST28
Carvalho Hamilton natural

Imitação muito reali a de carvalhos de pranchas clássicos. Os seus poros de 
madeiras mates ba ante profundos conferem-lhe um aspeto areado, reforçado 
pela textura de poros sincronizados 28 Feelwood Nature. A reprodução quase 
pode ser confundida com um verdadeiro folheamento. Na sua tonalização de 
areia, as possibilidades de aplicações e combinações são quase ilimitadas.

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H3309-28-H3309-ST28/p/H3309_28
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3309_28
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Retrato original -

o seu projeto

Uma biblioteca de 7 m com a assinatura de Cécile De Latour para clientes particulares.

O soco é composto por caixas que se abrirão graças ao sistema “push latch”. As caixas e as portas de correr serão
fabricados em melamínico e termolaminado “H3398 Carvalho Kendal conhaque”. As estantes em “U795 Castanho barro”. 
Finalmente, as separações verticais serão em termolaminado “F571 Metallic ouro”.

H3398 ST12
Carvalho Kendal conhaque

A série Chêne Kendal reproduz um carvalho ao 
mesmo tempo elegante e natural. O cilindro é 
maioritariamente de fio, apresentando mesmo assim 
alguns co eiros e pequenos nós que lhe conferem um 
carácter natural. A textura de superfície 12 Omnipore 
Matt confere-lhe um toque sedoso e natural.

F571 ST2
Metallic ouro

O décor Metallic ouro oferece um contra e 
exclusivo com madeiras muito escuras e combina 
de forma muito contemporânea com as cores 
claras. A textura de superfície microgranulada 2 
Smoothtouch Pearl contribui para a resi ência do 
décor e a reflexão metálica.

U795 ST9
Castanho barro

Como o nome sugere, o décor Ca anho barro é uma 
cor proveniente da terra. E a cor encontra-se nas 
nuances de certos tons de madeiras ou matérias 
para associações em perfeita harmonia. A textura 
de superfície 9 Smoothtouch Matt reforça o carácter 
neutro com um toque sedoso.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3398-12-H3398-ST12/p/H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F571-2-F571-ST2/p/F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/U795-9-U795-ST9/p/U795_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=U795_9
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A vossa viagem 

urbana 

 12  Despertar nas águas furtadas – Lyon

 14  Breve paragem doce – Paris

 16  Congresso em Nice – Nice

 18  Corridas chiques – Paris

 20  Jantar em Véneto – Itália

 22  Momento de bem-estar – Lleida
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Despertar nas águas furtadas
Caixas postais SCI Vignet – Lyon

Arquiteta : Françoise Michallon - Arch‘in Design Lyon/CREATION57
Instalação por : Tardy 
© Charlotte Busschaert
https://www.egger.com/shop/pt_PT/myEGGER/inbook/casas

Comecem a vossa viagem urbana num ambiente natural.

O betão tem um aspeto espetacular em acessórios de construção, mas também em mobiliário e design de interiores. As suas áreas de 
aplicação estão a tornar-se cada vez mais diversas. Provavelmente já não existe nenhuma divisão em que o betão não seja utilizado, devido 
ao seu aspeto intemporal e único.

F638 ST16
Chromix prata

A série Chromix reproduz o efeito de demão 
rebocada ao qual se junta a dimensão táctil graças 
à nova textura 16 Matex Pla er. A tonalização de 
prata lembra uma placa de betão metalizada.

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F638-16-F638-ST16/p/F638_16
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F638_16
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Breve paragem doce
Yves Thuriès – Colheita de chocolate – Paris

Instalação por : Agencement Safra Albi 
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/pt_PT/myEGGER/inbook/lojas

Não há nada melhor para continuar com uma escapadela do que  
um chocolate e café.

A disposição do ateliê Yves Thuriès conduz-nos para um universo particularmente chique ao jogar a cartada
da associação única dos materiais acobreados e um décor de madeira escura H1199, contrastado por uma madeira 
clara H3860, criando desta forma um jogo de luzes particularmente elegante.

H3860 ST9
Maple americano champanhe

O décor de imitação Ácer americano champanhe 
é uma reprodução de um ácer duro em prancha 
de cilindro realçado por jogos de cor, rompendo 
assim com a reprodução mais apagada das 
madeiras claras. A adição de tintas iridescentes 
dá profundidade ao conjunto e abre novas 
possibilidades de combinações.

H1199 ST12
Carvalho termo preto

As madeiras termotratadas apresentam jogos de 
cores ao mesmo tempo ricos e naturais, apesar 
da sua tonalidade escura. O décor de imitação 
Carvalho termo preto pre a-se às combinações 
com unicolores claros, como o branco, as 
tonalidades orgânicas e nuances de bege. A textura 
de superfície 12 Omnipore Matt confere ao décor 
um toque macio e sedoso.

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3860-9-H3860-ST9/p/H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H1199-12-H1199-ST12/p/H1199_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1199_12
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16 Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

Congresso em Nice
The Jay Hotel – Nice
O mundo urbano fervilha de atividade, por isso paremos
para uma pausa cultural.

Um estilo de época associado a uma decoração moderna e colorida quer-se na ponta
das tendências. O segredo para jogar com este estilo retro? Harmonizar as tonalidades, 
jogar com os acessórios e ousar ser diferente!

H3025 HG
Makassar

O décor de imitação Makassar dá uma nota exótica nas salas de e ar ou lojas de 
luxo. O cilindro preto permite combinações muito elegantes com o preto. O décor é 
atenuado em combinação com branco ou bege, ao passo que se moderniza com um 
vermelho ou verde vivo. 

Arquiteto : Stéphane Marteau - Espace Gaia
                  Olivier Soulie – Optimobi   
Instalação por : ADME
© Hervé fabre
https://www.egger.com/shop/pt_PT/myEGGER/inbook/
hoteis

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
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H1424 ST22
Fineline creme

O efeito ligeiramente e scovado do décor Fineline 
creme confere-lhe uma elegância e leveza naturais 
para a decoração sóbria de certos locais, como 
consultórios médicos ou determinadas marcas. 
Oferece possibilidades de combinações ilimitadas 
tanto com unicolores, cores pa éis ou vivas como 
com numerosas reproduções de matérias. A textura 
de superfície 22 Deepskin Legno acrescenta uma 
dimensão táctil ao efeito escovado.

Corridas chiques 
Carrefour Market – Saint Marcel – Paris 

O tempo de
uma corrida antes
de retomar um
ritmo frenético.

Num local que se quer
agitado, a utilização
de madeiras claras deixa 
espaço para uma certa 
serenidade. Estas cores 
permitem realçar os 
produtos e o volume  
das divisões.

Arquiteto : Société Londsale Western 
Instalação por : Vonderscher SARL & Société Wanzl
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/pt_PT/myEGGER/inbook/lojas

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

A série de imitação Carvalho Bardolino oferece 
um carácter mais autêntico e artesanal do que um 
carvalho clássico graças às suas marcas de serra e 
ao aspeto táctil da textura de superfície associada 
10 Deepskin Rough.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1424-22-H1424-ST22/p/H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1145-10-H1145-ST10/p/H1145_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1145_10
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Jantar em Véneto
Restaurante Japonês KOI – Italia
Abramos o nosso apetite neste magnífico restaurante urbano.

Os décors H1180 ST37 Carvalho Halifax natural e H3406 ST38 Larício antracite conferem ao restaurante
um ambiente natural ao dar um ar de Ásia às mesas, ao balcão e ao revestimento das paredes.

→ www.egger.com/feelwoodVenham descobrir toda a nossa gama Feelwood de aspeto natural e autêntico.

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.
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H3406 ST38
Lariço antracite

O décor de imitação Laricio declina-se numa tonalidade de antracite quente, 
com alguns elementos em nuances de ca anho e vermelho. A textura de 
superfície de poros sincronizados 38 Feelwood Pinegrain sobressai mais ne a 
tonalização escura, que lhe confere uma personalidade tanto visual como táctil.

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

O realismo das fissuras e dos nós atrai o olhar, ao mesmo tempo que cria
 um décor dos mais autênticos em sintonia com a tendência para os móveis de 
carácter de madeira maciça. A textura ST 37 Feelwood Rift que coincide exatamente 
com o cilindro do décor acrescenta uma reprodução táctil próxima do folheamento.

Arquiteto : Roberto Santin - studio Santin
Instalação por : Bidue Di Bressan & Barazza SNC 
© Nicole Venturuzzo
https://www.egger.com/shop/pt_PT/inspiracao/restaurante-japones-koi

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3406_38
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/pt_PT/inspiracao/restaurante-japones-koi


22 Tous les décors indiqués et présentés sont des imitations.
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Momento de bem-estar
Institut del son – Lleida
É tempo de recarregar baterias para ter um sono tranquilo.

Quando os materiais brutos, como a ardósia, se fazem convidar para os nossos espaços interiores, reencontramos 
cores próximas da natureza que instilam conforto e autenticidade. A cor de antracite permite inúmeras combinações. 
Ela permite oferecer contraste totalmente em oposição às madeiras muito claras e cores brancas.

Arquiteta : Aitana Miñambres Novomueble
Instalação por : L‘Ebenista
©: Aitana Miñambres Novomueble
https://www.egger.com/shop/pt_PT/myEGGER/inbook/lojas

F870 ST76
Ardósia Castilha

O décor Ardósia de Ca ilha é uma imitação de ardósia 
clássica. A sua tonalização muito homogénea, 
contudo, apresenta relevos muito naturais reforçados 
a nível táctil pela textura de superfície 76 Matex 
Rough Matt.

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F870-76-F870-ST76/p/F870_76
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F870_76
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Referências
Edito + sumário

Retrato original
Hotel Kyriad Prestige - Mérignac :

Corridas chiques
Carrefour Market – Saint Marcel – Paris :

Jantar em Véneto
Restaurante Japonês KOI - Italia :

Breve paragem doce
Yves Thuriès – Colheita de chocolate – Paris :

Despertar nas águas furtadas
Caixas postais SCI Vignet – Lyon :

� Crédit photo : © Marten Bjok 
� Crédit photo : © Kate Aedon
� Crédit photo : © Asbe
� Crédit photo : © Preshkova

� Décors + estruturas :
Quarto : H3309 - ST28 Carvalho Gladstone areia - Feelwood Nature
Accueil : H1180 - ST37 Carvalho Halifax natural - Feelwood Rift (poros 
sincronisados)

� Credito foto : © Eric Bouloumié
� Arquiteta : Cécile De Latour – Atelier C What Color
� Instalação por : Société Denis Industrie

� Décors + estruturas 
H1145 - ST10 Carvalho Bardolino natural - Deepskin Rough
H1424 - ST22 Fineline creme - Deepskin Linear

� Credito foto : © Eric Bouloumié
� Arquiteto : Société Londsdale Western
� Instalação por : Vonderscher SARL & Société Wanzl

� Décors + estruturas 
H1180 - ST37 Carvalho Halifax natural - Feelwood Rift (pores sync.)
H3406 - ST38 Lariço antracite - Feelwood Pinegrain (pores sync.)

� Credito foto : © Nicolo Venturuzzo
� Arquiteto : Roberto Santin - Studio Santin - Caneva (Italie)
� Instalação por : Bidue Di Bressan & Barazza S.N.C., Sacile (Italie)

� Décors + estruturas 
F638 - ST16 Chromix prata - Mineral Plaster

� Credito foto : © Charlotte Busschaert
� Arquiteta : Françoise Michallon – Agence Arch‘in Design Lyon/

CREATION57
� Instalação por : Tardy

� Décors + estruturas 
H1199- ST12 Carvalho termo preto - Omnipore Matt 
H3860 - ST9 Maple americano champanhe - Smoothtouch Matt 

� Credito foto : © Eric Bouloumié
� Instalação por : Agencement Safra Albi

Congresso em Nice
The Jay hôtel - Nice : 

� Décors + estruturas 
H3025 - HG Makassar - hight gloss

� Credito foto : © Hervé Fabre
� Arquitecto : Stéphane Marteau – Espace Gaia

                    Olivier Soulie – Optimobi 
� Instalação por : ADME

Momento de bem-esta
Institut Del Son - Lleida : 

� Décors + estruturas 
F870 - ST76 Ardósia Castilha - Mineral Rough Matt

� Credito foto : © Aitana Minambres
� Arquiteto : Aitana Minambres Novomueble
� Instalação por : L’Ebenista

Todos os nossos decoraçãos são de imitações de essências de madeira, matérias e pedras citados.
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É a vossa vez
de integrar o Inbook

www.egger.com/
inbook
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www.egger.com

Egger Panneaux & décors

Fābrica de Rion des Landes 

BP-1 Avenue D’Albret 

F40371 Rion des Landes Cedex 01

França

Departamento de marketing.

Camille Meunier

T +33 (0)5 58 56 81 81

Marketing.FR@egger.com
Mais informações : 

www.egger.com/inbook

EGGER Assistência 
T 00 800 4000 8800 
doc@egger.com

Chamada grătis de acordo com 
as condiçōes do seu operador

Amostras 
T 33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop


