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Gestão da qualidade ISO 9001:2008 
 

 

Ficha técnica 
Painéis melamínicos EGGER EURODEKOR 
 
Descrição:  
Painel de partículas melamínico dotado de uma  

textura sincronizada com o décor Olmo Tossini. 

Textura de superfície: ST33 Feelwood Crafted 

Descrição do produto
 

A superfície Feelwood Crafted alterna entre elementos mates e ligeiramente brilhantes. Os seus poros mates de efeito 
ligeiramente escovado conferem-lhe uma sensação de profundidade e um toque autêntico. Esta profundidade de textura 
transmite um carácter artesanal. Graças aos seus pigmentos iridescentes, oferece uma reprodução particularmente 
natural quando é associado ao décor Olmo Tossini. 
A textura de poros sincronizados ST33 Feelwood Crafted está declinada nos seguintes décors:   

H1210 – Olmo Tossini cinza bege 
H1212 – Olmo Tossini castanho 
H1213 – Olmo Tossini natural 

Particularidades 

A textura ST33 Feelwood Crafted está sincronizada com o cilindro de impressão do décor Olmo Tossini e oferece uma 
reprodução particularmente autêntica.  

Construção 
 
 
 

* Tolerância em espessura: cf. ficha técnica 
do Eurodekor 

Grau de brilho 
Não definível, uma vez que a superfície alterna entre elementos mates e brilhantes. 

Coleção de décors 
EGGER Coleção & Serviços (EDC) + Coleção INDÚSTRIA 

Amostras 

A pedido  
 
 
 
 

Todos os décors de madeiras e minerais da nossa coleção são imitações dos ditos materiais. 
 
 
 
Nota sobre o carácter provisório do conteúdo: 
A presente ficha técnica foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. As informações apresentadas nesta ficha baseiam-se na experiência prática, 
assim como nos testes realizados internamente. As mesmas correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos. Revestem-se de um carácter informativo e não servem, em 
caso algum de garantia, de características específicas do produto ou da sua adequação para aplicações precisas.  Sob reserva de gralhas, erros de impressão ou de normas. 
Devido à evolução contínua dos produtos EGGER EURODEKOR, assim como às modificações implementadas ao nível das normas e de outros documentos jurídicos, determinados 
parâmetros de maquinagem podem evoluir. Como tal, estas informações não podem servir de garantia das características do produto ou de adequação para determinados tipos de 
utilização. 

Qualidade Variação em relação à espessura nominal do painel* [mm] 
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