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Uma gama de tampos totalmente atualizada 

Os tampos são um elemento de design importante na cozinha. A EGGER enriqueceu a 

sua gama como novos décors, novas espessuras e também produtos inéditos. 

A nova seleção alargada de 

imitações de décors de pedra, betão, 

metal, cerâmica e madeira oferece 

uma liberdade sem precedentes em 

termos de design. Estes décors 

atraem o olhar devido à sua 

autenticidade impressionante, 

nomeadamente graças à sua 

conceção específica para evitar 

qualquer repetição do motivo a todo 

o comprimento do painel. 

 

 

Além do modelo clássico com um revestimento termolaminado e perfil pós-formado, assim como 

a reprodução próxima de um folheado com os tampos Feelwood, a Coleção & Serviços EGGER 

2020-22 propõe duas novas opções. 

 

O tampo PerfectSense TopMatt é a 

solução ideal para um tampo robusto e de 

design: o carácter extramate de toque 

sedoso e a propriedade antidedadas da 

superfície lacada PerfectSense TopMatt 

correspondem às tendências atuais das 

cozinhas. Com uma espessura de orlas de 

ABS de 1,5 mm, os bordos estão 

protegidos e conservam um ângulo de 

curvatura extremamente natural. 
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Acompanhando igualmente a tendência 

das superfícies de trabalho muito finas, o 

novo tampo termolaminado compacto 

com 12 mm de espessura alia delicadeza e 

robustez, tornando-o particularmente 

adequado para a aplicação em cozinhas. 

Existem chanfraduras de 1 x 1 mm nas 

duas faces e quatro lados para um design 

aperfeiçoado. A textura de superfície ST76 

Mineral Rough Matt em relevo para 

reproduções de superfícies de pedras do 

tipo de granito flamejado corresponde à tendência muito procurada das texturas de materiais.  

 

 

Novidades de tampos 

 

→ Nova seleção de reproduções décors 

alargada: pedra, betão, metal, 

cerâmica e madeira para os tampos 

pós-formados e Feelwood 

→ Uma gama de produtos enriquecida: 

tampo PerfectSense TopMatt e tampos 

termolaminados compactos de 12 mm 

 

FOTOGRAFIAS : EGGER Holzwerkstoffe; reprodução gratuita sob reserva de menção do respetivo autor (créditos da 

fotografia). 

DOWNLOAD : por favor consultar esta página. 

REPRODUÇÃO : todos os décors indicados e apresentados são imitações. 

 

Contacto: 

 

EGGER PANNEAUX & DECORS 

Eva Serrano Castillo 

Avenue d’Albret 

40370 Rion-des-Landes 

França 

T +33 (0) 5 47 55 81 20 

eva.serranocastillo@egger.com 
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