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Produtos inspiradores para mais criatividade 

Por vezes é difícil num projeto aliar restrições técnicas e estéticas: ao disponibilizar um 

mesmo décor da sua nova Coleção & Serviços 2020-22 em várias linhas de produtos, a 

EGGER permite-lhe escolher o material mais adequado a cada aplicação, destacando a 

sua oferta de alta qualidade. 

PerfectSense é uma categoria de painéis 

lacados de topo de gama desdobrada em 

mate intenso e ultrabrilhante em suporte 

de MDF. Na sua nova coleção, a EGGER 

alargou a sua oferta de décors com 11 

PerfectSense Gloss e 13 PerfectSense 

Matt agora disponíveis. Combinando 

design mate e resistência aumentada, o 

termolaminado PerfectSense TopMatt 

está disponível nos mesmos décors dos 

painéis lacados PerfectSense Matt. As 

orlas de ABS correspondentes estão 

disponíveis para todos os painéis PerfectSense. Para mais originalidade, as orlas de PMMA da 

série bicolor Doppia poderão ser associadas aos painéis lacados PerfectSense Matt ou Gloss, 

criando uma ilusão de vidro verdadeiro. 

A EGGER enriqueceu igualmente os seus 

décors de poros sincronizados 

Feelwood, fazendo coincidir a textura com o 

cilindro da madeira: a Coleção & Serviços 

EGGER 2020-22 é composta por 29 décors 

Feelwood, cuja reprodução de madeira é 

perfeita tanto ao olhar como ao toque para 

maximizar o valor das realizações. A 

utilização de uma orla de efeito de topo, 

que reproduz na perfeição o corte 

transversal de um tronco de árvore, 

acrescentará o toque final para um resultado 

dos mais autênticos. 
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Cada detalhe conta, razão pela qual a 

EGGER atribui um interesse muito 

particular a reforçar a sua gama de orlas, 

nomeadamente combinando a cor, o 

design ou a textura dos painéis com as 

orlas. A Coleção & Serviços EGGER 2020-

22 oferece inúmeras possibilidades de 

associação, nomeadamente ao dar a opção 

de uma orla combinada com o painel, para 

um acabamento perfeito, ou uma orla 

criativa, para conferir mais singularidade.  

 

 

Robustos e imputrescíveis, os 

termolaminados compactos são 

particularmente adequados para os meios 

húmidos e sujeitos a restrições de higiene 

elevadas. Para uma abordagem 

combinada, os décors e texturas dos 

termolaminados compactos podem ser 

combinados com outros produtos EGGER 

da Coleção & Serviços 2020-22. Estão 

disponíveis várias versões: núcleo preto ou 

colorido (branco, cinzento-claro ou 

cinzento-escuro) e também na qualidade 

Flammex. 

 

 

Novos produtos 

 

→ Combinação de décor/produto 

→ Mais de 3.000 variantes de orlas, em 

combinação ou orla criativa 

 

→ Novidades de décors para as gamas de 

alta qualidade PerfectSense e Feelwood 

→ Novas versões para os termolaminados 

compactos: com núcleo preto ou colorido 

(branco, cinzento-claro ou cinzento-

escuro), assim como a qualidade 

Flammex 
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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 

 

https://www.egger.com/shop/pt_PT/produtos/mobiliario-remodelacao-de-interiores/colecao2020/imprensa
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