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Inovamos juntos – com a nova Coleção & Serviços 

2020-22 EGGER. 

Lançamento oficial o 3 de fevereiro de 2020. 

Cada dia traz novos desafios e novas oportunidades. Arquitetos, designers e 

distribuidores devem ser reativos e responder eficazmente às expectativas dos seus 

clientes. Com a Coleção & Serviços 2020-22 EGGER, descubra novas cores de tendência, 

texturas de superfície exclusivas e serviços inéditos para ainda mais inspiração, a fim de 

ajudá-lo a conretizar seus projetos e suas ideias e ao mesmo tempo acompanhá-lo(a) no 

seu dia a dia.  

Na linha da precedente Coleção & Serviços 2017-19, a EGGER coloca o sucesso dos seus 

clientes no centro da sua estratégia, oferecendo-lhes uma oferta completa e harmonizada.  

“Além de uma duração confirmada de três anos da coleção, renovámos igualmente os décors 

mais apreciados pelos nossos clientes, ao mesmo que fizemos evoluir aproximadamente 30% 

da coleção anterior a fim de integrar novos desenvolvimentos. Como tal, isto permite-nos manter 

a nossa promessa de fiabilidade e continuidade, sem esquecer de tomar em conta as últimas 

tendências”, afirma Raphaël Custodio, Responsável Marketing da área do Sudoeste Europa. 

Não há revolução com esta nova Coleção & Serviços 2020-22 EGGER, mas demostramos uma 

evolução esclarecida que considera o mercado e as tendências: uma coleção para três anos, 

uma modificação de décors cerca de 30%, novidades de décors para acompanhar as tendências 

atuais e texturas de superfícies exclusivas para ainda mais autenticidade. 

Pela primeira vez, a EGGER lança em 2020 uma oferta 100% coordenada: todos os décors 

Eurodekor (unicolores, materiais e madeiras) estarão disponíveis em painéis melamínicos, 

MDF, Eurolight, OSB Combiline e termolaminados, mas também orlas, para combinações ainda 

mais criativas. 

Em paralelo, a EGGER apresenta uma nova gama de tampos reformulada com a adição de 

novos décors e produtos, como os tampos compactos ou ainda os tampos PerfectSense 

TopMatt. 

Novos serviços aliando o físico e o digital fazem parte da nova Coleção & Serviços 2020-22, 

tendo à cabeça a aplicação EGGER, desenvolvida com os nossos clientes a fim de integrar as 

suas verdadeiras necessidades. Esta aplicação permitirá obter em qualquer altura informações 

atualizadas sobre os nossos décors e produtos, sem para tal negligenciar as ferramentas de 

marketing físicas. 
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EGGER Coleção & Serviços 2020-22  

 

→ Uma oferta 100% combinada 

→ 30% de modificação: os décors 

apreciados são complementados por 

novos décors de acordo com as 

tendências  

→ Uma nova aplicação para uma 

informação atualizada sempre 

disponível 

→ Texturas de superfícies exclusivas para 

mais autenticidade 

→ 9 novas tendências para descobrir sob 

o tema “ConnectEmotion” 

→ Nova gama de tampos reformulada 

→ Novos décors para a gama PerfectSense 

→ Mais de 3.000 combinações possíveis 

com as orlas combinadas ou criativas 

→ Termolaminados compactos disponíveis 

com núcleo preto ou colorido (branco, 

cinzento-claro ou cinzento-escuro) e 

versão Flammex  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/pt_PT/produtos/mobiliario-remodelacao-de-interiores/colecao2020/imprensa
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Uma coleção enriquecida para dar vida às suas ideias 

A nova Coleção & Serviços EGGER 2020-22 associa décors existentes selecionados a 

novas tendências. A eles vêm juntar-se igualmente novos produtos nas gamas de alta 

qualidade Feelwood e PerfectSense.  

“Incluímos nesta coleção cerca de 30% de novos décors, ao mesmo tempo que deixamos lugar 

para novas tendências”, refere Klaus Monhoff, Responsável de Décors & Design do Grupo 

EGGER. 

Duas grandes tendências estão atualmente influenciando nossa sociedade e as inovações que 

resultam delas: a interconexão, trazida pelo desenvolvimento da tecnologia digital, e a 

individualização, referente à personalização. 

Em termos de design, no entanto, uma noção essencial é colocada no centro de cada criação: 

a emoção. Além do funcional, o objetivo de todo “designer” ainda é de despertar uma reação, 

uma emoção, entre os usuários. Ao utilizar os cinco sentidos, o ser humano volta a ser o sujeito 

central: a cor, a escolha dos materiais... tudo isto influencia a nossa percepção do ambiente. 

É baseando-se nesse elemento chave, a emoção, que a EGGER apresenta os seus novos 

décors e materiais sob o tema "ConnectEmotion".  
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Numa sociedade movimentada, a tradição e os valores 

essenciais parecem estar de volta à vanguarda. Em 

termos de design, o clássico está sendo reinterpretado 

em sua versão moderna: novas cores e materiais estão 

aparecendo, mantendo a essência do modelo clássico 

original. Décors clássicos como o carvalho são 

imprimidos com a tecnologia mais recente e ganham 

autenticidade natural graças às inovações na estrutura 

da superfície. 

Com o estilo ModernClassics, a paleta de cores 

clássicas lisas também foi ampliada para incluir um 

vermelho profundo, e o branco Premium W1000 está 

agora disponível em uma nova estrutura de reprodução 

de madeira ST19.  

Esta tendência inclui o décor H3157 ST9 Carvalho 

Vicenza, que oferece uma alternativa aos décors de 

carvalhos clássicos existentes. O jogo discreto das 

cores e as notas furtivas de cinzento que apresenta dão 

ao décor um aspeto particularmente moderno. 
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Nostálgico para o passado, quando se trata de moda e 

design, o estilo retro está reaparecendo em novas 

formas que são resolutamente mais orientadas para o 

futuro e novas tecnologias. Cada vez mais produtos são 

compostos pelas mais recentes inovações tecnológicas 

e ao mesmo tempo guardando um design vintage. 

Com o estilo FutureRetro, o mármore, um material 

clássico popular, está fazendo um notável retorno, 

especialmente o mármore branco, que confere aos 

interiores modernos uma sensação retro através do seu 

veios elegantes. 

O décor F204 ST9 Mármore de Carrara branco, 

graças ao seu motivo marcado, combina 

admiravelmente com todos os tipos de preto. 
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Os tons verdes naturais e de tendência encontram 

logicamente lugar na matriz de estilo PureNature. 

As imitações de tipos de madeira autênticas e o charme 

dos produtos artesanais permanecem elementos 

fundamentais na conceção de divisões modernas.  

As estruturas de superfícies de poros sincronizados 

Feelwood conferem uma dimensão táctil suplementar à 

qualidade visual das reproduções: as fissuras são 

percetíveis e os nós mais profundos.  

O carvalho continua a ser o tipo de madeira mais na 

moda, tanto pelo seu grão natural sóbrio como pelos 

seus nós e fissuras. 

O décor H1344 Carvalho Sherman coñac é a prova: 

esta reprodução extremamente rústica do carvalho com 

efeito envelhecido oferece a textura rugosa de uma 

madeira sujeita aos ataques do tempo, graças à sua 

combinação com a estrutura sincronizada. ST32 

Feelwood Vintage. 
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A perfeição é muitas vezes alcançável mais facilmente 

com as tecnologias mais recentes – mas não é 

forçosamente o que se procura no design. Na matriz de 

estilo Perfect Imperfection, as imperfeições e 

irregularidades, como as fissuras, o espírito artesanal e 

o desgaste do tempo, são trabalhadas 

intencionalmente para transmitirem emoção e 

naturalidade à perfeição. A dimensão táctil é 

particularmente importante aqui. 

O décor H3176 ST37 Carvalho Halifax zinco abre 

novas vias em termos de estética no setor do design de 

mobiliário. Além dos unicolores, esta reprodução de 

carvalho combina igualmente muito bem com os décors 

metálicos. Graças ao seu formato  XL, que permite uma 

repetição menos frequente das fissuras do motivo, 

também pode ser utilizado em grandes superfícies. A 

sua textura é reproduzida na perfeição pela estrutura 

sincronizada ST37 Feelwood Rift. 

 

 

  



 

  

Comunicado de imprensa EGGER 

EGGER Coleção & Serviços 2020-22 

Fevereiro de 2020 

08 

 

 

 

 

As cidades sempre tiveram um apelo especial e o 

design foi rapidamente inspirado: o estilo urbano 

refere-se a cores claras, seja madeira, mineral ou 

metal. A leveza é importante para se enquadrar neste 

tema, assim como o brilho e a luminosidade: cabe a 

todos brincar com as proporções e nuances das 

decorações LightUrban para criar a atmosfera em 

que se sentir bem. A influência do design 

escandinavo é fortemente perceptível aqui.  

O novo décor U705 ST9 Cinza angorá faz parte dos 

tons cinzas muito vivos, mas distingue-se pela sua 

nuance vermelha. Esta tonalidade condiz com 

numerosos décors.  Cria um efeito particularmente 

suave e fluido com madeiras de tons cinzas médios 

ou avermelhados. 
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Versátil e intemporal, o preto é uma cor essencial 

para o design. Pode ser usado de muitas maneiras 

diferentes no design de interiores, como acessórios 

ou molduras de móveis. O seu acabamento é um 

elemento chave, pois afecta significativamente a 

aparência do preto. O estilo BlackOptions oferece 

múltiplas variações de tons pretos, mas também 

reproduções elegantes ou rústicas de madeira. 

O décor H1702 ST33 Olmo Tossini castanho 

escuro possui um cilindro elegante natural, que, 

associado a um fundo perolado, confere ao décor 

uma grande profundidade. A sua reprodução é ainda 

acentuada pela textura sincronizada ST33 Feelwood 

Crafted com poros mates e de espírito artesanal. 

Todos estes efeitos oferecem um aspeto muito 

autêntico sobre grandes superfícies graças ao 

formato XL, que permite uma repetição menos 

frequente do motivo. 
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O estilo monocromático foi lançado com preto para 

harmonização. Hoje em dia, este estilo evoluiu e as 

cores vivas tomaram conta de salas onde reina a 

vivacidade, graças à declinação de uma cor em 

diferentes tonalidades ou acabamentos, ou até 

materiais. O estilo ColouredMonochrome agita as 

emoções através destas combinações de superfícies e 

tons com diferentes intensidades e níveis de clareza. 

Os materiais têxteis conferem uma certa leveza e são 

hoje em dia amplamente utilizados nos domínios da 

arquitetura e do design. O novo décor F417 ST10 Têxtil 

cinza possui um aspeto de tecido mais rugoso, ao 

mesmo tempo que oferece as propriedades de 

superfície robusta de um décor. A sua paleta de tons 

cinzas combina harmoniosamente com os unicolores e 

as madeiras de cor cinza quente. 
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A pedra e concreto, assim como efeitos metálicos, 

dominaram particularmente o mundo do design de 

interiores nos últimos anos. As suas combinações são 

particularmente populares para a criação de produtos 

híbridos feitos de diferentes materiais. Na matriz de 

estilo MetalFusion, os décors são agrupados que, por 

exemplo, têm caráter de metal e pedra. O efeito puro 

metal transmite a ideia de inovação e traz um frescor 

técnico ao design. A nova estrutura de superfície ST20 

Metal Brushed traz agora um efeito metálico que é ao 

mesmo tempo visual e táctil. 

O décor F500 ST20 Metallic inox acrescenta uma nova 

tonalidade fria à paleta de cores dos décors metálicos 

unicolores. O seu efeito de metal criar um contraste 

para uma grande variedade de associações 

espantosas. A estrutura ST20 Metal Brushed confere a 

este décor neutro uma textura autêntica de metal 

finamente polido. 
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Os efeitos de superfície mate desenvolveram-se 

rapidamente no mundo do design e se estenderam até 

a todos os materiais, não apenas aos décors unidos. 

Além de uma percepção de alta qualidade, as 

superfícies mate na matriz MattEmotion também 

proporcionam emoções tácteis especiais. A nossa linha 

de produtos lacados PerfectSense Matt é um exemplo 

perfeito disso. 

O novo décor F206 PM Pietra Grigio preto apresenta 

um carácter afirmado na temática do jogo de preto e 

branco. O seu cilindro branco permite associações com 

unicolores brancos em diferentes texturas ou 

reproduções de madeira branca. Combina igualmente 

muito bem com notas de cores vivas, por exemplo nos 

tons vermelhos. A superfície PerfectSense Matt 

confere a este décor uma nota de elegância e uma 

textura de pedra simultaneamente mate e lisa. Este 

décor parece muito realista sobre grandes superfícies 

graças à sua conceção na versão XL a fim de evitar 

qualquer repetição do motivo a toda a largura do painel. 
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Texturas de superfícies exclusivas para uma reprodução mais autêntica e 
realista 

 

O aspeto táctil de um objeto permanece primordial atualmente. A EGGER dá-lhe uma atenção 

particular, pelo que desenvolveu três novas texturas de superfícies que se enquadram no design 

sensorial e na autenticidade: ST32 Feelwood Vintage, ST19 Deepskin Excellent e ST20 Metal 

Brushed. Ao associar a textura pertinente a um décor, isso acrescenta o seu carácter. Estas 

novas texturas plenas de carácter permitem uma reprodução o mais próxima possível do 

original.  

A nova textura de superfície ST32 

Feelwood Vintage é uma textura de 

poros sincronizados com décor Carvalho 

Sherman, vindo complementar a gama 

existente de texturas de poros 

sincronizados. O seu cilindro de carvalho 

com marcas de desgaste sublinhadas 

pela sincronização faz sobressair um 

efeito envelhecido, muito apreciado 

atualmente em matéria de design. 

 

A nova textura de superfície  ST19 Deepskin 

Excellent é uma textura mate profunda, com 

um cilindro de fio irregular e ligeiramente 

ondulado, realçando os décors de madeiras 

sóbrias. A sua reprodução muito natural e 

elegante permite a utilização tanto na vertical 

como na horizontal. Utilizada em unicolores, 

esta textura dá a ilusão de uma madeira 

linear pintada ou lacada.  
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Os efeitos metálicos são muito solicitados 

em matéria de design de mobiliário. A 

nova textura de superfície ST20 Metal 

Brushed imita na perfeição as superfícies 

de metal finamente escovadas, tanto a 

nível táctil como visual. A profundidade 

desta textura acentuada por efeitos 

mates/brilhantes oferece uma reprodução 

particularmente adequada para os décors 

iridescentes e unicolores. 

 

 

 

Novidades em tendências, décors e texturas de superfícies 

 

→ Uma gama que alia os décors 

existentes apreciados e novidades de 

acordo com as tendências.  

→ 9 estilos de ambiente em torno do tema 

“ConnectEmotion”: ModernClassics, 

FutureRetro, PureNature, 

PerfectImperfection, LightUrban, 

BlackOptions, ColouredMonochrome, 

MetalFusion e MattEmotion. 

→ Novas texturas de superfícies para mais 

autenticidade: poros sincronizados ST32 

Feelwood Vintage, ST19 Deepskin 

Excellent, ST20 Metal Brushed. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/pt_PT/produtos/mobiliario-remodelacao-de-interiores/colecao2020/imprensa
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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. 
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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. 
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Uma nova aplicação para completar a oferta atual de 
serviços digitais 

A EGGER realça a digitalização com a sua nova Coleção & Serviços 2020-22: o objetivo 

é de combinar o melhor dos dois mundos físicos e digitais, desde as sensações 

experimentadas ao segurar numa amostra até à necessidade instantânea de informações 

durante uma reunião com um cliente.  

Com a nova aplicação Egger, carpinteiros 

e arquitetos poderão aconselhar 

diretamente os seus clientes.  A função de 

digitalização dá acesso a todas as 

informações indispensáveis 

relativamente aos décors da nova 

Coleção & Serviços 2020-22: a 

visualização ultrarrealista dos décors 

em 3D, o acesso direto à disponibilidade 

detalhada de décors/produtos e a 

encomenda de amostras de todos os décors com um simples clique. A aplicação está 

disponível na Apple App Store e na Google Play Store. 

O Virtual Design Studio é uma ferramenta que acompanha os clientes nas suas diligências de 

obtenção de aconselhamento em termos de design. Este serviço gratuito online permite testar 

e visualizar os décors da nova Coleção & Serviços EGGER 2020-22, assim como os pavimentos 

EGGER, em diferentes situações de criação/remodelação de interiores. O modo de comparação 

permite-lhe igualmente avaliar em paralelo dois décors na mesma disposição. 

O espaço pessoal “myEGGER” em www.egger.com fornece aos clientes o acesso direto não 

só a todas as informações essenciais necessárias, como também a todos os suportes de 

marketing, como os certificados, as fichas de recomendações de aplicação e outros documentos 

constantemente atualizados. Os parceiros distribuidores podem também consultar aí as suas 

encomendas, os estados de carregamento, a disponibilidade dos produtos e respetivos preços, 

as suas ofertas, etc. 

 

Em setembro de 2019, a EGGER lançou-se nas redes sociais criando as suas páginas no 

Facebook @Eggergroup France e LinkedIn Eggergroup France com o objetivo de fortalecer os 

laços com os seus clientes: notícias, eventos, presença nas feiras profissionais, foco nos 

produtos, etc. Encontre nestas duas páginas as últimas informações da EGGER. 

 

 

 

http://www.egger.com/
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Serviços inéditos 

 

→ Uma nova aplicação com todas as 

informações essenciais disponíveis 

em qualquer altura 

→ Espaço “MyEgger” para acesso a 

todos os documentos técnicos e 

administrativos 

→ Virtual Design Studio atualizado com 

novos espaços para criação/remodelação 

de interiores acessíveis gratuitamente no 

sítio Web 

 

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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