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Bem-vindos a este novo número do
InBook da EGGER. Desde sempre
atribuímos uma grande importância de
acompanhá-los, a vocês, profissionais
da criação, no universo apaixonante e
variado do design, com quem temos o
maior prazer de reencontrar para partilhar
os últimos projetos deste terceiro número
do nosso Inspiration Book.

A palavra “original” pode ter varias
definições, mas é sem dúvida o Santo
Graal da criatividade: é ousando novas
ideias, novas combinações de décors
ou de cores que as tendências e outras
correntes são criadas.
Descubra neste novo número todos os
projetos que seduziram a redação pela
sua originalidade e que irão certamente
inspirar-vos nas suas próximas criações.

Nestes períodos agitados, a originalidade
www.egger.com/inbook
é um valor de refúgio para reencontrar
o sentido do nosso quotidiano. É nestas
bases que este número foi elaborado.

O InBook permite-vos diretamente:
Obter mais informações sobre os
décors e também encomendar as
suas amostras.

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

2

Índice
4

Baguete & Tradição –
Padaria & Pastelaria Vermorel,
Amplepuis (França)

12

Aventura & Liberdade –
Furgões transformados Eden Campervan,
Cabestany (França)

5

Entrevista sem estereótipos –
Morgane Publié, Arkéo Design

13

História & Mitologia –
O apartamento grego,
Paris (França)

6

Um pedaço de natureza –
Escritórios da empresa Global Paris,
Múrcia (Espanha)

14

Casulo escandinavo –
Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019,
Madrid (Espanha)

7

Desenha-me um arco-íris –
Centro Infantil,
Saint-Laurent-sur-Sèvre (França)

15

Reunião inspiracional –
Kitchenette e espaço de
cotrabalho, Chatillon (França)

16

Referências dos produtos
EGGER

8

Uma pausa art déco –
Restaurante K’fé Lounge do Hotel Mercure Centre,
Bordéus (França)

9

O sonho americano –
Salão de exposição Harley-Davidson,
Nantes (França)

10
11
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

Sabor & Equilíbrio –
Restaurante de fast food TRÈSBON,
Paris (França)
Reunião de família –
Habitação individual El Viso,
Madrid (Espanha)

3

Padaria & Pastelaria Vermorel
Amplepuis, França

Baguete & Tradição
A gula não é mais um defeito feio!
Deixem-se tentar por algumas delicadezas! Esta padaria destaca-se pela sua
luminosidade acentuada graças a uma mistura linda de madeiras e unicolores claros,
realçada por cores vivas e aciduladas de algumas confeitarias e pastelarias. O décor
Carvalho Bardolino natural, simultaneamente clássico e autêntico, confere um toque
artesanal, já muito presente ao longo dos balcões e expositores.
Créditos da fotografia: Morgane Publié
Arquitetos: Arkéo Design
Decorador: Lagem

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

U216 ST9
Branco creme

A série de imitação Carvalho Bardolino
oferece um carácter mais autêntico e
artesanal do que um carvalho clássico graças
às suas marcas de serra e ao aspeto táctil da
textura de superfície associada ST10 Deepskin
Rough. A tonalização natural combina com
bege, cinzento e castanho. Combinações com
branco funcionam bem com poros leves e são
muito populares nas cozinhas.

O décor Branco creme é um bege claro
levemente acinzentado e fácil de associar. A
textura de superfície ST9 Smoothtouch Matt
confere a todas as cores unidas um toque
mate natural.
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Entrevista sem estereótipos
Projeto da padaria-pastelaria Vermorel

Convidada: Morgane Publié –
Arkéo Design
O que inspirou à escolha desta
combinação de décors EGGER?
O décor Carvalho Bardolino natural
H1145 ST10 é um décor de madeira
que se destaca pelo seu carácter
autêntico. Ao associá-lo ao décor
unicolor claro Branco creme U216 ST9,
procurámos o contraste entre a textura
da madeira e um unicolor. Além disso,
o Branco creme realça na perfeição
os produtos alimentares expostos na
padaria-pastelaria. As duas texturas ST9
Smoothtouch Matt e ST10 Deepskin
Rough tiveram também uma grande
importância na escolha destes décors
porque são duas texturas mates: um
acabamento brilhante ou satinado
não teria sido adequado num comércio
alimentar (com muitos fatores de
sujidade).

Equipe Arkéo Design: Morgane – Arquiteta de interiores, Stéphanie – Arquiteta
DPLG, e Thierry – Mestre de obras.

Projetos actuais?
Trabalhamos atualmente num projeto
de quarto de hóspedes em qual os
produtos EGGER encontrarão o seu
lugar, nomeadamente na conceção da
kitchenette e diversos móveis, e temos
igualmente um projeto de cozinha
sendo realizado. Como temos uma
clientela muito diversificada, temos
que nos adaptar a cada projeto, e os
produtos EGGER respondem nesse
sentido a todas as nossas expectativas.

Descubra todos os projetos da
Arkéo Design no seu sítio Web:
www.arkeo-design.com

Projeto de quarto de hóspedes.

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

Porquê escolher o
termolaminado compacto EGGER
para este projeto?
O termolaminado compacto foi
utilizado em todos os tampos, devido
à sua espessura fina, robustez e
facilidade de manutenção, estas
três vantagens do produto são
indispensáveis num contexto sujeito
diariamente a utilizações intensas.

Projeto de quarto de hóspedes.
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Escritórios da empresa Global París
Múrcia (Espanha)

Um pedaço de natureza
Um design autêntico para uma causa actual.
É difícil fazer melhor do que os nossos décors de madeiras para responder às
necessidades de design de interiores de uma empresa especializada na reciclagem e
proteção ambiental! Os nossos produtos são instalados aqui num estilo moderno e podem
revelar plenamente a sua autenticidade: os veios profundos do décor de madeira exótica
Coco bolo lembra as ranhuras de uma folha, enquanto as fissuras e os nós mais do que
realistas do décor de madeira maciça Carvalho Halifax atraem instantaneamente o olhar.

Créditos da fotografia: Blanca Perezcarro
Arquiteta: Rosa Sánchez
Decorador: Navarro y Campillo

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

H3012 ST22
Coco bolo

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

U999 PM
Preto

W1001 ST9
Branco premium integral

A imitação de madeira exótica Coco bolo
atrae pelo seus veios marcados de linhas
escuras sobre um fundo claro. O aspeto
linear é reforçado pela textura de superfície
ST22 Deepskin Linear. Este décor confere um
certo relevo às formas horizontais, como os
balcões de recepção. Combina muito bem
com notas de cores vivas e cria um contraste
com nuances de castanho-escuro.

O realismo das fissuras e dos nós do décor
de imitação Carvalho Halifax natural atrai o
olhar, ao mesmo tempo que cria um décor
dos mais autênticos em sintonia com a
tendência para os móveis com carácter de
madeira maciça. Combina na perfeição com o
metal, o vidro e a pedra. O motivo da série foi
concebido na versão XL para evitar qualquer
repetição do motivo, nomeadamente
fissuras a toda a largura do painel. A textura
de superfície de poros sincronizados ST37
Feelwood Rift, que coincide exatamente
com o cilindro do décor, acrescenta uma
reprodução táctil próxima do folheado.

O Preto está de volta, não apenas para o
contraste com o branco, mas também para
o revestimento de superfícies grandes.
A sua declinação em diferentes texturas
de superfície enriquece-o com diferentes
nuances. O toque aveludado antidedadas
e o mate extremo da textura de superfície
lacada premium PM PerfectSense Matt
oferecem uma elegância exclusiva à cor.

O décor Branco premium integral
corresponde à versão termolaminado
com núcleo colorido do décor W1000
Branco premium clássico com uma
textura de superfície ST9. Com este tipo
de termolaminado, os móveis e outros
elementos de design de interiores
apresentam ângulos nas uniões quase
invisíveis para um acabamento de qualidade
até aos mínimos detalhes.
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Centro Infantil
Saint-Laurent-sur-Sèvre, França

Desenha-me um arco-íris
Uma harmonia subtil de cores
Tantos contrastes neste projeto! O painel lacado PerfectSense Gloss face ao décor
Branco alpino brilha com mil luzes com seu companheiro, o PerfectSense Matt
no décor Preto, que fará as delícias dos adultos como as crianças graças à sua
propriedade antidedadas. O trio Rosa fúcsia / Vermelho / Laranja sorvete confere
um certo toque de vitalidade entre os outros décors presentes. O conjunto revela-se
luminoso e agradável, ao mesmo tempo que conserva a sua principal funcionalidade.
Créditos da fotografia: Alexandre Production
Arquiteta: Claire Lombard
Decorador: Menuiserie Janniere

W1100 PG
Branco alpino

U999 PM
Preto

U321 ST9
Vermelho

U337 ST9
Rosa fúcsia

O décor Branco alpino é o branco de
revestimento mais neutro da Coleção &
Serviços EGGER. Combina com a cor RAL
9003, muito apreciada no mundo de design
de interiores. A profundidade excepcional da
textura de superfície lacada brilhante premium
PG PerfectSense Gloss seduz pela sua
elegância. A combinação dos acabamentos
PerfectSense Gloss e Matt do Branco alpino
na mesma decoração de interiores cria
efeitos de reflexão muito sofisticados.

O Preto está de volta, não apenas para o
contraste com o branco, mas também para
o revestimento de superfícies extensas.
A sua declinação em diferentes texturas
de superfície enriquece-o com diferentes
nuances. O toque aveludado antidedadas
e o mate extremo da textura de superfície
lacada premium PM PerfectSense Matt
oferecem uma elegância exclusiva à cor.

O décor Vermelho é uma cor viva
utilizada sozinha ou em contraste. A sua
luminosidade posiciona-o como uma
cor primária. A textura de superfície ST9
Smoothtouch Matt confere a todos os
unicolores um toque mate natural.

O décor Rosa fúcsia é uma cor viva e original
que combina com madeiras brancas ou
cinzentas, assim como o betão. Muitas
vezes presente nos quartos de crianças,
esta tonalidade é, contudo, muito moderna
para a decoração de interiores de lojas
ou stands, nos quais põe em destaque a
marca e os artigos. A textura de superfície
ST9 Smoothtouch Matt confere a todos os
unicolores um toque mate natural.

U340 ST9
Laranja sorvete
O décor Laranja sorvete é a tonalidade
mais clara da paleta de cores dos laranjas e
castanhos. O seu carácter quente combina
mais facilmente com tons de madeiras
naturais ou outros tons alaranjados
mais frios. A textura de superfície ST9
Smoothtouch Matt confere a todos os
unicolores um toque mate natural.
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.
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Restaurante K’fé Lounge do Hotel Mercure Centre
Bordéus, França

Uma pausa art déco
Conforto e elegância de mão dada.
A renovação do K’fé Lounge foi pensada num estilo chique e sóbrio: o contraste de
cores associados aos jogos de luz cria um ambiente acolhedor. Os termolaminados
PerfectSense Topmatt, com o seu acabamento extramate de propriedades
antidedadas, oferecem calor e sofisticação aos elementos. O todo combina na
perfeição com o décor Carvalho Halifax natural que lembra os móveis de madeira
maciça, assim como com os motivos geométricos presentes nas paredes. O conjunto
convida a saborear plenamente cada refeição.
Créditos da fotografia: Éric Bouloumié
Arquiteto: Wunder Architecte Rennes

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

U961 PT
Cinza grafite

O realismo das fissuras e dos nós do décor
de imitação Carvalho Halifax natural atrai o
olhar, ao mesmo tempo que cria um décor
dos mais autênticos em sintonia com a
tendência para os móveis com carácter de
madeira maciça. Combina na perfeição com o
metal, o vidro e a pedra. O motivo da série foi
concebido na versão XL para evitar qualquer
repetição do motivo, nomeadamente
fissuras a toda a largura do painel. A textura
de superfície de poros sincronizados ST37
Feelwood Rift, que coincide exatamente
com os veios do décor, acrescenta uma
reprodução táctil próxima do folheado.

O décor Cinza grafite é um furo mais claro
do que um preto clássico como o U999.
Permite suavizar determinados contrastes.
Esta cor no espírito do “Nearly Black”
permite revestir grandes superfícies mais
facilmente. O carácter extramate e o toque
sedoso antidedadas do acabamento
lacado PT PerfectSense Topmatt para
termolaminados sublimam a tonalidade. A
resistência aos impactos, riscos e abrasão
deste acabamento permite aplicações
em superfícies horizontais de solicitação
intensa.
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Showroom Harley-Davidson
Nantes, França

Sonho americano
Um estilo industrial para uma marca mítica.
A fim de modernizar o salão de exposição da Harley-Davidson Nantes, foi imaginado um conceito de estilo industrial. Graças a uma
reprodução simultaneamente moderna e calorosa, associando o termolaminado de topo de gama PerfectSense Topmatt Preto ao décor
artesanal Carvalho Bardolino cinza, o novo salão de exposição distingue-se pelo ambiente convivial ideal para receber os clientes.
Créditos da fotografia: Fabio Batby, Sudéo Production Arquiteto: Jean-François Ardouin, AM Architecture (conceito pela agência Fresh International)
Decorador: Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

U999 PT
Preto

H1146 ST10
Carvalho Bardolino cinza

W1101 ST9
Branco alpino integral

O Preto está de volta, não apenas para o
contraste com o branco, mas também para
o revestimento de superfícies extensas.
A sua declinação em diferentes texturas
de superfície enriquece-o com diferentes
nuances. O carácter extramate e o toque
sedoso antidedadas do acabamento
lacado PT PerfectSense Topmatt para
termolaminados sublimam a tonalidade. A
resistência aos impactos, riscos e abrasão
deste acabamento permite aplicações
em superfícies horizontais de solicitação
intensa.

A série de imitação Carvalho Bardolino
oferece um carácter mais autêntico e
artesanal do que um carvalho clássico
graças às suas marcas de serra e ao aspeto
táctil da textura de superfície associada
ST10 Deepskin Rough. A tonalização
cinzenta combina com numerosos
unicolores e reproduções de matérias. Os
efeitos alvaiados dos veios permitem obter
harmonias muito apreciadas nas cozinhas
com branco.

O décor Branco alpino integral corresponde
à versão em termolaminado com núcleo
colorido do décor W1100 Branco alpino
clássico com uma textura de superfície
ST9. Com este tipo de termolaminado, os
móveis e outros elementos de decoração de
interiores apresentam ângulos nas uniões
quase invisíveis para um acabamento de
qualidade até aos mínimos detalhes.

Visite a nossa página Web
especial para saber mais sobre
este projeto clique aqui
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H3309 ST28
Carvalho Gladstone areia
A série Carvalho Gladstone é uma imitação
muito realista de carvalhos de pranchas
clássicos. Os seus poros de madeiras mates
bastante profundos conferem-lhe um aspeto
areado, reforçado pela textura de poros
sincronizados ST28 Feelwood Nature. A
reprodução quase pode ser confundida com
um verdadeiro folheado. Na sua tonalização
de areia, as possibilidades de aplicações e
combinações são quase ilimitadas.

Créditos da fotografia: Benoit Teillet
Arquiteta: Delphine Vendel b.
Decorador: TCE SM Agencement

Restaurante de fast food TRÈSBON
Paris, França

Sabor & Equilíbrio
Uma aposta culinária superada e um design de sucesso.
Associar o snacking e a gastronomia não é coisa fácil, mas os fundadores do
restaurante TRÈSBON, situado no 7.º bairro parisiense, superaram claramente este
desafio. O seu menu saudável e equilibrado é degustado num décor acolhedor e num
ambiente descontraído, mas ao mesmo tempo elegante, com um toque de madeira
natural oferecido pelo décor Carvalho Gladstone areia, iluminando os elementos
mais escuros.
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.
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Habitação individual El Viso
Madrid, Espanha

Reunião de família
A cozinha, divisão de estar por direito próprio.
Partilha e convívio, eis o que resume na perfeição esta cozinha aberta para a sala
de estar. A luminosidade clara e o requinte do décor Carvalho Orleães toupeira
condizem perfeitamente com os tons cinzentos e brancos dos vários elementos da
divisão. O envidraçado deslizante acrescente um toque de design a esta cozinha
aberta, ou living kitchen, uma grande tendência este ano. Adeus às cozinhas
fechadas, olá aos espaços abertos que favorecem a vida em família!

Arquitetas: Alejandra Pombo & Patricia Suárez Neuhaus
Decorador: Neuhaus ad hoc

H1379 ST36
Carvalho Orleães toupeira
O décor Carvalho Orleães toupeira combina
bem com espaços sofisticados. Os seus
poros brancos combinam com os décors da
mesma tonalidade. A sua tonalidade também
combina muito bem com os unicolores e os
décors em materiais cinzentos ou begesclaros. A textura de superfície ST36 Feelwood
Brushed dá um relevo pronunciado típico dos
carvalhos escovados.
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.
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Furgões transformados Eden Campervan
Cabestany, França

Aventura & Liberdade
Um design com ares de evasão.
Nada como um furgão transformado para uma viagem improvisada! Sobretudo
quando estão preparados assim tão bem: o conforto e a funcionalidade combinam
aqui na perfeição. Os diferentes décors de madeiras Egger utilizados, como o
décor Larício branco ou o décor Carvalho Gladstone branco, conferem claridade e
luminosidade para se obter uma decoração prática e moderna ao mesmo tempo.
Créditos da fotografia: Clément Signoles
Transformador: Hugues Jonqueres e Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

H3403 ST38
Larício branco

H3335 ST28
Carvalho Gladstone branco

U646 ST9
Verde Niagara

Esta imitação de Larício com veios
escovados muito marcados traduz a
pureza natural de um resinoso. A textura
de superfície de poros sincronizados ST38
Feelwood Pinegrain reforça o carácter do
décor, ao mesmo tempo que lhe confere
efeitos mates e brilhantes. A personalidade
do décor Larício branco vem da sua
tonalidade bem como dos próprios veios.

A série Carvalho Gladstone é uma imitação
muito realista de carvalhos de pranchas
clássicos. Os seus poros de madeiras mates
bastante profundos conferem-lhe um aspeto
areado, reforçado pela textura de poros
sincronizados ST28 Feelwood Nature. A
reprodução quase pode ser confundida com
um verdadeiro folhado. A tonalização branca
torna-o mais discreto, sem contudo perder o
seu carácter muito autêntico.

O Verde Niagara é um verde médio de forte
dominante azul. Combina eficazmente com
os tons cinzentos e transmitem uma certa
frescura no design de interior. A textura de
superfície ST9 Smoothtouch Matt confere a
todos os unicolores um toque mate natural.
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U560 ST9
Azul ultramar

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

A cor intensa do Azul ultramar permanece
muito luminosa apesar da sua tonalidade
escura. Permite contrastes mais marcados
do que com uma tonalidade semelhante,
como o Azul marinho. A textura de superfície
ST9 Smoothtouch Matt confere a todos os
unicolores um toque mate natural.

O décor Carvalho Sorano claro é uma
imitação de carvalho clássico cujo cilindro
de fio elegante encontra lugar em numerosas
aplicações, nomeadamente nos móveis
clássicos. Combina com numerosos
unicolores, que sejam neutros ou vivos.

O apartamento grego
Paris, França

História & Mitologia
Um estúdio atípico com ares de teatro.
As origens gregas dos dois proprietários guiaram o projeto de renovação deste
pequeno apartamento parisiense situado no 14.º bairro. Em quase 42 m² de espaço
aberto, uma parece ondulada, completada por um nicho composto pelo décor
Azul ultramar, está de frente para um palco e dois camarotes (um para o espaço
de cozinha, outro para o canto de leitura) revestidos com o nosso décor clássico
Carvalho Sorano claro para uma reprodução contemporânea e luminosa.
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

Créditos da fotografia: Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Arquitetos: Alice Braggion e Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Decorador: AFM Design
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Créditos da fotografia: Proyecto Genus
Arquiteto de interiores/designer: Proyecto Genus

Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019
Madrid, Espanha

Casulo escandinavo
Um design nórdico pleno de suavidade
Durante o Salão Internacional de Frutas e legumes, o stand da Patatas Gomez
destacou-se pelo seu aspeto claro e apurado com um design mais do que moderno,
nomeadamente graças ao toque natural proporcionado pelo décor Carvalho Kendal
oleado. Aliando conforto e elegância, os clientes e parceiros puderam ser acolhidos
calorosamente neste stand igualmente muito prático e funcional.

Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

H3171 ST12
Carvalho Kendal oleado
A série Carvalho Kendal reproduz um
carvalho ao mesmo tempo elegante e
natural. Os veios da madeira são em maioria
de fio, com pequenos nós que lhe conferem
um carácter natural. A coloração de madeira
natural com tons amarelos traduz a ideia de
uma madeira oleada. A textura de superfície
ST12 Omnipore Matt confere-lhe um toque
sedoso e natural.
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Kitchenette e espaço de cotrabalho
Chatillon, França

Reunião inspiracional
Um espaço 3-em-1 ótimo.
Falta apenas um elemento para completar o quadro convivial formado por este
espaço de cotrabalho aberto e a biblioteca de materiais aliando informação
documental e manipulação concreta dos materiais postos à disposição: um espaço
descontraído que favorece a interação. Foi incrustada ao longo dos espaços de
trabalho uma kitchenette com a ajuda dos termolaminados PerfectSense Topmatt.
O pequeno espaço nas cores do décor Carvalho Vicenza confere um toque luminoso
e dinâmico, uma vantagem importante para este local perfeito para compartilhar.
Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados.

Créditos da fotografia: Innov & Sens
Arquiteto: Innov & Sens
Decorador: Boccardo

H3157 ST12
Carvalho Vicenza

U999 PT
Preto

O décor de imitação Carvalho Vicenza é
um carvalho de fio muito elegante. A sua
tonalização menos colorida com uma
nuance muito ligeira de cinzento e o cilindro
levemente mais marcado tornam-no mais
contemporâneo. A textura ST12 Omnipore
Matt transmite ao décor um carácter ainda
mais natural e um toque sedoso.

O Preto está de volta, não apenas para o
contraste com o branco, mas também para o
revestimento de superfícies extensas. A sua
declinação em diferentes texturas de superfície
enriquece-o com diferentes nuances. O carácter
extramate e o toque sedoso antidedadas do
acabamento lacado PT PerfectSense Topmatt
para termolaminados sublimam a tonalidade.
A resistência aos impactos, riscos e abrasão
deste acabamento permite aplicações em
superfícies horizontais com solicitação
intensa.
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H1180 ST37 Carvalho Halifax Natural
U961 PT Cinza grafite
Créditos da fotografia: Eric Bouloumié
Arquiteto: Wunder Architecte Rennes

Décors + texturas:
H3403 ST38 Larício branco
H3335 ST28 Carvalho Gladstone branco
U646 ST9 Verde Niagara
Créditos da fotografia: Clément Signoles
Transformador: Hugues Jonqueres e Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

Uma bolha de natureza
Escritórios da empresa Global París – Múrcia – Espanha
Décors + texturas:
H3012 ST22 Coco bolo
H1180 ST37 Carvalho Halifax Natural
U999 PM Preto
W1001 ST9 Branco premium integral
Créditos da fotografia: Blanca Perezcarro
Arquiteta: Rosa Sánchez
Decorador: Navarro y Campillo
Desenha-me um arco-íris
Centro Infantil – Saint-Laurent-sur-Sèvre – França
Décors + texturas:
W1100 PG Branco alpino
U999 PM Preto
U321 ST9 Vermelho
U337 ST9 Rosa fúcsia
U340 ST9 Laranja sorvete
U525 ST9 Azul de Delft
U430 ST9 Violeta
U131 ST9 Amarelo limão
U630 ST9 Verde maçã
Créditos da fotografia: Alexandre Production
Arquiteta: Claire Lombard
Decorador: Menuiserie Janniere

Sonho americano
Salão de exposição Harley-Davidson – Nantes – França
Décors + texturas:
U999 PT Preto
H1146 ST10 Carvalho Bardolino cinza
W1101 ST9 Branco alpino integral
Créditos da fotografia: Fabio Batby, Sudéo Production
Arquiteto: Jean-François Ardouin, AM Architecture
Decorador: Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

Décor + textura:
H3309 ST28 Castanho Gladstone areia
Créditos da fotografia: Benoit Teillet
Arquiteta: Delphine Vendel b.
Decorador: TCE SM Agencement

Décor + textura:
H3171 ST12 Carvalho Kendal oleado
Créditos da fotografia: Proyecto Genus
Arquiteto de interiores/designer: Proyecto Genus
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Décors + texturas:
H1334 ST9 Carvalho Sorano Claro
U560 ST9 Azul ultramar
Créditos da fotografia: Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Arquitetos: Alice Braggion e Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Decorador: AFM Design
Casulo escandinavo
Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019 – Madrid – Espanha

Décor + textura:
H1379 ST36 Carvalho Orleães toupeira
Arquitetas: Alejandra Pombo & Patricia Suárez Neuhaus
Decorador: Neuhaus ad hoc

www.egger.com/
inbook

História & Mitologia
O apartamento grego – Paris – França

Sabor & Equilíbrio
Restaurante de fast food TRÈSBON – Paris – França

Reunião de família
Habitação individual El Viso – Madrid - Espanha

Agora é sua vez de
integrar o InBook

Reunião inspiracional
Kitchenette e espaço de biblioteca de materiais / cotrabalho – Chatillon – França
Décors + texturas:
H3157 ST12 Carvalho Vicenza
U999 PT Preto
Créditos da fotografia: Innov & Sens
Arquiteto: Innov & Sens
Decorador: Boccardo
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