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The InBook
by EGGER

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

Está na hora de fazer uma pausa, para 
descansar, relaxar e respirar. Mergulhe nesta 
segunda etapa da sua “viagem de bem-
estar” e descubra o seu pequeno ninho. Na 
esplanada de um restaurante a degustar um 
copo de vinho, num spa de hotel a contemplar 
a natureza ou ainda num café para saborear o 
seu último livro. Vá, deixe-se tentar e encontre 
o seu tesouro. 

www.egger.com/inbook

Encomendar as 
vossas amostras 

O InBook permite-vos diretamente : 

Obter mais informações sobre 
os produtos
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Retrato sem 
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estereotipada
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Retrato sem  
desvios –

As convidadas

Aleth PRIME, 
Arquiteta de interiores/decoradora, diplomada 
pela Académie Charpentier Paris, enriqueceu-
se com múltiplas competências fruto de 
colaborações com agências de Paris e Bruxelas. 
Em seguida, sob a sigla APRIME INTERIEUR, 
abre a sua agência em Paris (17.º bairro) e 
intervém em todo o tipo de projetos: hotelaria, 
universidade, habitação e consultórios médicos.

Aude BRUGUIÈRE,  
Arquiteta DPLG, laureada da EUROPAN em 
1988 (concurso europeu de arquitetura sobre 
a evolução dos modos de habitar), explorou 
a arquitetura ecológica a partir de 2003, 
seguida da renovação hoteleira de narração 
literária de 2006 a 2019. Inaugura este ano 
um novo capítulo da sua vida com uma casa 
de hóspedes urbano e artístico em Nice, CASA 
MUSA.

Complementarmente, Aude Bruguière e 
Aleth Prime trabalham nos projetos dos 
Hotéis Literários de 4****.
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EGGER: Neste projeto foram utilizados diferentes décors 
unicolores e branco. O que eles conferem de particular?

Aude & Aleth: O balcão de recepção branco de formas 
apuradas é um código contemporâneo que adotamos 
nos halls de entrada dos hotéis literários e que atrai 
particularmente o olhar do visitante. Neste projeto, 
os décors brancos permitiram otimizar o espaço e ao 
mesmo tempo jogar com diferentes efeitos de texturas: 
a combinação do branco mate do balcão de recepção 
com o branco ultrabrilhante (textura High Gloss) das suas 
paredes, formando uma caixa, dissimula um espaço de 
gabinete e realça o grande retrato “passa-muralha” de 
Marcel Aymé e a sua assinatura.

EGGER: Foram utilizadas diferentes texturas para este 
projeto. Com que objetivo?

Aude & Aleth: As portas dos quartos do hotel estão 
revestidas com um branco nervurado (W1000 ST22 
Blanc premium), que oferece um efeito de madeira 
ultracontemporânea e ao mesmo tempo realça o título 
em relevo de cor preta de uma obra de Marcel Aymé. 
A frescura desta textura branca nervurada joga em 
contraste com o lambrim maciço tingido de preto. Este 
conjunto vem aliar-se, na sala dos pequenos-almoços, aos 
efeitos de madeira muito realistas, conferindo à divisão o 
ambiente acolhedor da juventude do escritor na região 
do Franco-Condado e formando o décor dos célebres 
“Contos do Gato no Poleiro”. O termolaminado Carvalho 
Halifax natural (H1180 ST37) reveste os tampos das mesas 
e condiz com o termolaminado Carvalho Nebraska cinza 
(H3332 ST10) do bufete dos pequenos-almoços.

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 
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EGGER: O que estrutura mais a sua inspiração nos projetos de arquitetura de 
interiores?

Aude & Aleth: Cada edifício que constitui cada um dos nossos projetos de hotéis 
literários é um livro aberto para ser lido pelos clientes. Certas “páginas” devem 
ser mantidas intactas ou restauradas delicadamente, como os vãos de escada ou 
as fachadas. Outras são apagadas (paredes, pavimentos, portas e mobiliário) e o 
nosso trabalho consiste então em imprimir-lhes um novo décor estendendo o fio 
narrativo associado ao autor evocado, à sua obra, à sua história… Este trabalho 
de costura entre passado e modernidade, restrições técnicas, vontades estéticas 
e respeito pelo escritor é apaixonante. Desta forma, a sociedade dos Hotéis 
Literários propõe cinco hotéis literários de 4**** dedicados a autores franceses: 
Marcel Proust, no 8.º bairro de Paris, Gustave Flaubert, em Ruão, Alexandre 
Vialatte, em Clermont-Ferrand, Marcel Aymé, em Montmartre, e Arthur Rimbaud, no 
10.º bairro de Paris.
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Retrato sem desvios –

a realizar

Aleth Prime:: Na continuação deste hotel, Aleth Prime encontra-se atualmente na fase 
de estudo do projeto de um espaço de fitness, assim como da extensão da parte de 
alojamento do Hotel Literário Alexandre Vialatte, em Clermont-Ferrand, utilizando 
nomeadamente o termolaminado EGGER Carvalho Kendal natural (H3170 ST12) para 
um conjunto de biblioteca/cabeceira e também um móvel grande de casa de banho 
com bacia. No bar está situado um espaço de cotrabalho mobilado, entre outros, 
com três mesas no formato XXL dotadas de armações lacadas a preto e tampos em 
termolaminado EGGER Carvalho Halifax natural (H1180 ST37). 
Aude Bruguière:: Paralelamente, Aude Bruguière lança a CASA MUSA, uma casa de 
hóspedes artística com origem numa paixão cruzada pela cidade de Nice e a arte 
contemporânea, o encontro com o Palais Excelsior e o seu encantador jardim tropical 
em pleno centro da cidade. A CASA MUSA propõe uma nova abordagem de um turismo 
urbano virado para a arte contemporânea com as obras que ali são apresentadas e 
comentadas. Os décors de madeira EGGER revestem de forma sóbria e calorosa as 
bancadas com bacias das casas de banho e as bancadas de cozinha, e algumas portas 
dos quartos estão revestidas com termolaminado branco nervurado (W1000 ST22 
Blanc premium).



10 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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O templo das palavras
Hotel Best Western Littéraire  
Marcel Aymé – Paris (França)
Uma pausa cultural num décor único.

Branco e madeira, eis uma associação simultaneamente tradicional e moderna! O realismo dos efeitos de 
madeira verdadeiros e a alta qualidade dos unicolores brancos conferem um ambiente acolhedor e relaxante. 
Lembrando o universo do escritor, o visual autêntico dos diferentes espaços seduz pela sua frescura e seu lado 
natural.

W1000 HG  
Branco premium  – Deepskin Linear

O décor Branco premium é um branco compacto 
de grande qualidade. Foi selecionado para se 
declinar em várias texturas de superfície da coleção 
Egger. A textura de superfície 22 Deepskin Linear 
confere-lhe o carácter escovado das madeiras 
lineares. E a combinação responde à procura de 
unicolores com efeitos de relevo ou de brilho para 
condizer com outros unicolores lisos.

H1180 ST37  
Carvalho Halifax natural –Feelwood Rift

O realismo das fissuras e dos nós do décor Carvalho 
Halifax natural 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 de superfície de poros 
sincronizados 37 Feelwood Rift que coincide 
exatamente com o cilindro do décor acrescenta uma 
reprodução táctil próxima do folheamento.

H3342 ST28  
Carvalho Gladstone lava –  
Feelwood Nature

A série Chêne Glad one é uma 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. 

W1100 HG  
Branco alpino –  
HighGloss

O décor Branco alpino é o branco compacto mais 
neutro da coleção EGGER e encontra naturalmente 
lugar em todos os tipos de decorações de 
qualidade. E á disponível em termolaminado com a 
textura de superfície HighGloss.

Créditos da fotografia : © Eric Bouloumié 
Arquitetos : Aude BRUGUIÈRE architecte D.P.L.G – Paris  
 Aleth PRIME décoratrice – Paris
Transformadores : JL MENUISERIE Transformadores – Machault (77)

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 

Retrato sem expressão estereotipada - o seu projeto
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A sua viagem de

bem-estar
 14  Bar El Galeón – Espanha

 16  Restaurant de la Caixabank – Espanha

 18  Hotel Best Western Ker Lann – França

 20  Hotel Les Clarisses – Espanha

 22  Hotel Centre – Espanha

 24  Hotel Monarque El Rodeo – Espanha

 26  Restaurant L‘Orée – França
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A nós o estibordo 
Bar El Galeón – Arahal (Espanha)
Entra a bordo desta embarcação 
espanhola carregada de lembranças.

Combinar os décors de betão e madeira dá a 
impressão de estarmos no meio do oceano. O aspeto 
de betão hiper-realista com o aspeto autêntico e 
elegante dos décors de madeira conferem à divisão 
um ambiente rústico e caloroso que lembra o 
carácter robusto e natural dos navios do século XVI. 
O conjunto condiz com a modernidade da nossa 
época, realçada pelos revestimentos de pavimento 
aplicados nas paredes.

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 

EPD015   
Carvalho elegante bege areia
Design 5/33 Large

Arvalho elegante bege areia é um design de 
madeira atrativo em tons claros elegantes.
O jogo de cores muito harmonioso e forte nas 
flores e nos poros confere ao pavimento uma 
naturalidade elegante e ao espaço, uma atmosfera 
acolhedora.

EPD017
Betão cinzento-escuro
Design 5/33 Large

Betão cinzento-escuro é uma reprodução de betão 
fiel à natureza numa coloração mais escura.
Graças ao aspeto de betão autêntico com nuances 
de cor acolhedoras, esta reprodução adequa-se de 
forma ideal a estilos de decoração com materiais 
naturais. 
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Créditos da fotografia : © Juanca Lagares   
Arquitetos : Sandra Orozco y Miguel Angel Jiménez – Vao Arquitectos – Arahal
Transformadores : AiParquet Grupo Decorasur – Bollullos de la Mitación

EPL013
Carvalho Ripon escuro  
Pavimentos laminados Dimensions 8/32 Kingsize

Carvalho Ripon escuro é um laminado cinzento 
clássico com padrão de escama de peixe vibrante 
nas pranchas de pavimento. O clássico aspeto 
espinha de peixe com barras de cores escuras 
alternadas é ideal para designs de interior 
intemporais. 

EPD011
Carvalho escovado cinzento
Design 5/33 Large

Carvalho escovado cinzento tem um aspeto de 
madeira marcante com um carácter rústico. Com 
a sua cor equilibrada, e profundamente escovado, 
este poderoso carvalho fica com um aspeto 
extremamente rústico e, ao mesmo tempo, alegre.

EPD003
Carvalho aplainada
Design 5/33 Large

Carvalho aplainada é uma decoração de madeira 
poderosa em tons castanhos e cinzentos.



16 Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 
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Um momento 
de inspiração   
Restaurante da Caixabank 
– Barcelona (Espanha)
Elegância e intemporalidade são as 
palavras-chaves deste projeto.

Com mais de 580 m², este novo espaço de restauração 
associa à perfeição a modernidade das texturas metálicas 
e a elegância natural da madeira de carvalho. A textura 
Omnipore Matt completa harmoniosamente o duo 
formado pela tonalidade muito ligeira do décor H3157 
e os vários espelhos, tornando a divisão luminosa e 
acolhedora.

H3157 ST12   
Carvalho Vicenza –  
Omnipore Matt 

O décor de imitação Carvalho Vicenza é um 
carvalho de fio muito elegante. A sua tonalização 
menos colorida com uma nuance muito ligeira de 
cinzento e o cilindro ligeiramente mais marcado 
tornam-no mais contemporâneo. A textura 12 
Omnipore Matt transmite ao décor um carácter 
ainda mais natural e um toque sedoso.

Créditos da fotografia : © Maria Pujol 
Architecte : Myriam Bario – Barcelone 
Transformadores : Quick Solutions – Castellar del Vallès
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A floresta mágica
Hotel Best Western Ker Lann – Bruz (França)
Natureza encantada e preto mágico.

Entre no mundo maravilhoso do hotel Ker Lann, que, em virtude da combinação do aspeto de madeira natural e 
do décor preto mate, confere um resultado único. A modernidade do metal combina em perfeita harmonia com 
este décor de imitação de carvalho dotado de fissuras e nós extremamente realistas. Esta associação confere ao 
hotel um estilo elegante, realçado pela decoração clássica dos quartos.

U999 ST2   
Preto – 
 Smoothtouch Pearl

O Preto e á de volta. Em contra e clássico com o 
branco, é igualmente apreciado em combinação 
com as madeiras brancas e claras do design 
escandinavo. A resi ência da textura de superfície 
2 Smoothtouch Pearl e ende a sua utilização a 
numerosas aplicações.

H1180 ST37   
Carvalho Halifax natural –
Feelwood Rift

O realismo das fissuras e dos nós do décor de 
imitação Carvalho Halifax natural 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 
de superfície de poros sincronizados 37 Feelwood 
Rift que coincide exatamente com o cilindro do 
décor acrescenta uma reprodução táctil próxima do 
folheamento.
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Créditos da fotografia : © Eric Bouloumié 
Architecte : Alicia Brun cabinet Baltys – Vaux en Velin



20 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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A quinta da felicidade 
Hotel Les Clarisses – Vic (Espanha)

O charme do antigo para uma estadia 
relaxante.

Antigo convento no passado, hotel de charme 
atualmente, este hotel combina maravilhosamente 
conforto e autenticidade. O aspeto rústico do décor 
Nogueira Perganti castanho confere um toque 
vintage aos diferentes espaços, recordação da vida 
passada deste edifício.

Créditos da fotografia : © Oliva Ramon Monceau 
Architecte : Alexandra Vilaseca Roca – Société Vilaseca interiorisme - Barcelone
Transformadores : Jodul – Barcelone 

EHL075   
Nogueira Perganti castanho
Nogueira rústica com cor quente.

A nogueira castanha oferece um aspeto de madeira 
de grande vivacidade com um motivo variado. 
O efeito rústico é sublinhado pelos elementos 
característicos da madeira, como os nós e as fissuras. 
Os toques de cor claros e escuros oferecem uma 
reprodução autêntica.

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 
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Uma sensação 
delicada  
Hotel Centro  
– Benidorm (Espanha)
Uma sensação de bem-estar acentuada 
por cores suaves.

Emoções garantidas desde a entrada do hotel Centro: as 
imitações altamente realistas do ferro e da madeira não 
deixam ninguém indiferente. A aliança da frescura natural 
do décor Carvalho Gladstone natural à autenticidade 
do décor Ferro óxido reforça a harmonia global dos 
elementos, tornando o espaço confortável e acolhedor.

H3326 ST28   
Carvalho Gladstone natural –  
Feelwood Nature

A série Chêne Glad one é uma 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. A 
tonalização natural permite combinações muito 
contemporâneas com múltiplas nuances de 
cinzento.

F300 ST87   
Ferro óxido –  
Mineral Ceramic

O décor Ferro óxido é uma imitação perfeita de 
uma chapa de ferro oxidada. E a tonalização é a 
cor mais marcante da série Ferro. Graças à sua 
conceção XL, a repetição dos elementos fortes do 
décor é limitada, permitindo assim reve imentos de 
superfícies importantes, para obter um resultado 
natural e reali a.

Créditos da fotografia : © Amaia Iraola
Arquitetos : Amaia et Ana Iraola – Trazos interiores – Benidorme

Transformadoress : Novel Puertas – Monforte del Cid  
Fusteria Mira –  Daimus

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 
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As portas da evasão
Hotel Monarca El Rodeo 
 – Marbelha (Espanha)

Uma escapadinha de bem-estar de estilo sofisticado.

A escolha do décor Carvalho Sorano claro sublinha o lado contemporâneo dos elementos do hotel El Rodeo. A 
textura Smoothtouch Matt confere um toque natural com um efeito de folheado verdadeiro. A associação destes 
dois elementos transmite uma certa serenidade graças às cores próximas da natureza.

Créditos da fotografia : © Antonio Serrano
Architecte : Antonio Serrano – Serrano Interiorista – Malaga

Transformadores : Doorcats – Iscar

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 
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H1334 ST9   
Carvalho Sorano claro –  
Smoothtouch Matt

O décor Carvalho Sorano claro é uma imitação 
de carvalho clássico cujo cilindro de fio elegante 
encontra lugar em numerosas aplicações, 
nomeadamente nos móveis clássicos. Combina com 
numerosos unicolores, sejam eles neutros ou vivos.
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Um sopro de autenticidade    
Restaurante L‘Orée – Chartres (França)

A madeira exótica em todo o seu esplendor.

Além do décor de imitação Zebrano areia, é claramente a textura Deepskin Linear do produto que acentua o efeito 
natural e autêntico do espaço. O contraste de tonalidade entre o pavimento e o mobiliário confere um visual chique 
e moderno à divisão, ao mesmo tempo que incita à descontração.
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H3006 ST22  
Zebrano areia – Deepskin Linear

O décor de imitação Zebrano areia reproduz uma 
madeira linear em diferentes nuances de bege. A 
textura de superfície 22 Deepskin Linear acrescenta 
uma dimensão táctil ao carácter linear do décor. 
A cor clara integra-se nas decorações modernas 
naturais e combina harmoniosamente com 
numerosas tonalidades. E e décor dá carácter às 
formas horizontais, como os balcões de receção.

Créditos da fotografia : © Eric Bouloumié
Architecte : Mette Weibull Mauger (propriétaire)
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 � Créditos da fotografia : © David Becker

A nós o estibordo
Bar El Galeón – Espanha – Arahal

Um momento de inspiração
Restaurant da Caixabank –  
Espanha – Barcelone

 � Décors + texturas :  
EPD015 Chêne élégant beige rosé - Sol design 5/33 Large 
EPD017 Béton gris foncé - Sol design 5/33 Large 
EPL013 Chêne de Ripon foncé - Sol stratifié 8/32 Kingsize 
EPD011 Chêne brossé gris - Sol design 5/33 Large 
EPD003 Chêne manoir - Sol design 5/33 Large

 � Créditos da fotografia : © Juanca Lagares  
 � Arquitetos : Sandra Orozco y Miguel Angel Jiménez – Vao Arquitectos – Arahal
 � Transformadores : AiParquet Grupo Decorasur – Bollullos de la Mitación

 � Décor + structure :  
H3157 ST12 Chêne Vicenza – Omnipore Matt 

 � Créditos da fotografia : © Maria Pujol 
 � Architecte : Myriam Bario – Barcelone 
 � Transformadores : Quick Solutions – Castellar del Vallès

A floresta mágica
Hotel Best Western Ker Lann –  
França – Bruz

Uma sensação delicada
Hotel Centre – Espanha – Benidorm
 � Décors + texturas :  

F300 – ST87 Ferro rouille – Mineral Ceramic  
H3326 - ST28 Chêne Gladstone naturel – Feelwood Nature

 � Créditos da fotografia : © Amaia Iraola
 � Arquitetos : Amaia et Ana Iraola – Trazos interiores – Benidorme
 � Transformadoress : Novel Puertas – Monforte del Cid 

 Fusteria Mira – Daimus

A quinta da felicidade
Hotel Les Clarisses – Espanha – Vic
 � Décor + structure :  

EHL075 Noyer de Perganti marron - Sol stratifié 8/32 Classic 
 � Créditos da fotografia : © Oliva Ramon Monceau 
 � Architecte : Alexandra Vilaseca Roca –  

Société Vilaseca interiorisme – Barcelone
 � Transformadores : Jodul – Barcelone 

 � Décors + texturas :  
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel – Feelwood Rift  
U999 ST2 Noir – Smoothtouch Matt

 � Créditos da fotografia : Eric Bouloumié 
 � Architecte : Alicia Brun – cabinet Baltys – Vaux en Velin

Todos os décors indicados e apresentados são imitações. 

O templo das palavras.
Hotel Best Western Littéraire  
Marcel Aymé – França – Paris
 � Décors + texturas :  

W1100 HG Blanc alpin – Haute brillance 
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel – Feelwood Rift  
H3342 ST28 Chêne Gladstone lave – Feelwood nature 
W1000 HG Blanc premium – Haute brillance

 � Créditos da fotografia : Eric Bouloumié 
 � Arquitetos :  

Aude BRUGUIÈRE architecte D.P.L.G 
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 � Transformadores : JL MENUISERIE Transformadores
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As portas da evasão
Hotel Monarque El Rodeo –  
Espanha – Marbella
 � Décor + structure :  

H1334 ST9 Chêne Sorano clair – Smoothtouch Matt
 � Créditos da fotografia : © Antonio Serrano
 � Architecte : Antonio Serrano – Serrano Interiorista – Malaga
 � Transformadores : Doorcats – Iscar

Um sopro de autenticidade  
Restaurant L‘Orée – França – Chartres
 � Décor + structure :  

H3006 ST22 - Zebrano Sable – Deepskin Linear
 � Créditos da fotografia : Eric Bouloumié
 � Architecte : Mette Weibull Mauger (propriétaire)

É a vossa vez
de integrar o Inbook

www.egger.com/
inbook
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Egger Panneaux & décors

Fābrica de Rion des Landes 

BP-1 Avenue D’Albret 

F40371 Rion des Landes Cedex 01 

França

Departamento de marketing. 

t +33 (0)5 58 56 81 81

Marketing.FR@egger.com
Mais informações : 

www.egger.com/inbook

EGGER Assistance 
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


