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Gestão da qualidade ISO 9001:2008 

 

 

Ficha técnica 
Painéis melamínicos Eurodekor 

 
Descrição: 

Painel de partículas melamínico dotado de uma  

textura sincronizada com o décor Carvalho Halifax.
 

Textura: ST37 Feelwood Rift 

Descrição 

O acabamento ST37 Feelwood Rift é uma textura sincronizada com o décor Carvalho Halifax. Reproduz o cilindro de 

um carvalho com fissuras pronunciadas percetíveis ao toque, o que transmite o efeito de uma madeira maciça. A 
profundidade da textura e a irregularidade dos poros mates no cilindro de fio e os costeiros reforçam o aspeto natural do 
décor.   

A textura ST37 Fellwood Rift está declinada nas seguintes referências: 

H1171 – Carvalho Halifax creme (INDÚSTRIA)    H1181 – Carvalho Halifax tabaco 
H1176 – Carvalho Halifax branco       H1182 – Carvalho Halifax conhaque (INDÚSTRIA) 
H1180 – Carvalho Halifax natural 

Particularidades 
O cilindro da textura ST37 está sincronizado com o cilindro de impressão do décor Carvalho Halifax.  A irregularidade 
dos motivos e as fissuras dispersas imitam a madeira maciça na perfeição.  

Construção 
 
 
 
* Tolerância em espessura: cf. ficha técnica 

do Eurodekor 

Brilho 
Pontos de brilho (60°): a alternância dos elementos mates e brilhantes impede determinar com precisão um valor de 
brilho. 

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

Amostras 

Loja de amostras: BRI + SJO + RIO 
Produto:    Painel de partículas melamínico Eurodekor – 8 mm 
Décors:    H1171, H1176, H1180, H1181, H1182    

Formato:    700 x 500 mm e A4 (210 x 297 mm) 

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 Desvio em relação à espessura nominal* do painel [mm] 

ML03 +0,6  
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