Soluções formato de porta
Novas perspectivas de
design à sua disposição
Egger Coleção & Serviços

Uma resposta adaptada a qualquer
tipo de projeto
As portas não delimitam apenas os espaços:interagem
com o mobiliário e o pavimento para formar uma ligação
entre os diferentes espaços de vida. Inspire-se com a nossa
gama de produtos e décors para portas de interiores.

Para mais informações sobre as características dos
produtos dos presentes nessa brochura e sobre as normas
relevantes, por favor consulte as fichas técnicas na secção
de download www.egger.com

Quais são as suas
necessidades?
Para obter mais rapidamente as informações de que
necessita, basta-lhe clicar na secção sobre fundo
cinzento indicada pelo símbolo ou no link em
vermelho. Para voltar ao índice, clique no símbolo
que pode ser encontrado abaixo de cada página.

Os nossos termolaminados
em formato de porta para
interiores
Benefícios dos termolaminados
O Nossos formatos de termolaminados
Termolaminados formato de porta
Termolaminado com núcleo colorido
Termolaminados PerfectSense Topmatt

Design e aplicação

Termolaminados XL

Termolaminados

Uma alternativa autêntica á madeira maciça

Termolaminados ignÍfugos Flammex

Uma textura de superfície mate antidedadas

Orlas ABS

Decorações e texturas

Soluções combinadas de décors/produtos
Orientação através da cor
Décors transversais

Brancos e unicolores

Guarnições e ombreiras em perfeita harmonia

Reproduções de madeira

Linhas elegantes

Reproduções de materiais

Portas perfeitamente coordenadas com os pavimentos

Termolaminado branco tingido na massa

Portas brancas premium

Termolaminados mates unicolores

Efeitos de materiais inclusive nas portas

Reproduções de madeira de fio horizontal

O carvalho: um décor incontornável

Unicolores extralargos (XL)

Reproduções de madeira Feelwood (XL)

Soluções técnicas

Texturas

Serviços

Efeito de estilo com os formatos extraanchos
Propriedade antibacteriana da superfície

Aplicação EGGER Coleção & Serviços

Termolaminados com certificação MED

Virtual Design Studio (VDS)

Superfícies decorativas ignÍfugas

Serviço de amostras

Superfícies altamente resistentes

Tendências

Grande resistência às manchas

Ambiente / DAP / FDSA

Grande resistência à humidade
F500 ST20

Lista dos produtos para entrega

Portas de design com um orçamento acessível

Complete ou substitua facilmente as suas portas
Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Design e aplicação

U999 PT

Para mais informações, clique aqui:
Termolaminados formato de porta

Uma alternativa autêntica
à madeira maciça

Termolaminados XL
Décors Feelwood

Disponibilidade

Para portas robustas e resistentes à luz e com uma reprodução de
madeira autêntica, opte pelos nossos termolaminados em reproduções
de madeira. Com as nossas superfícies de poros sincronizados Feelwood
que fazem coincidir a textura com o décor, o resultado está muito
próximo da madeira natural.

Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados PerfectSense Topmatt

Superfície mate com
propriedades antidedadas
Atualmente, as superfícies mates são a última tendência.
No entanto, a sua sensibilidade às dedadas pode estragar
rapidamente o seu belo efeito. É aí que os termolaminados
resistentes PerfectSense Topmatt (PT) têm vantagem. Com
a sua camada de verniz endurecida por feixe de eletrões, a
sua reprodução mate intensa é quente e aveludada e a sua
superfície resiste às dedadas. O seu estilo é particularmente
bem adaptado aos interiores. No design de lojas, o acabado
de alta gama reduz o efeito desagradável da luz refletida.

Décors PerfectSense Topmatt
Disponibilidade

U961 PT

H3309 ST28
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Criar uma sinalética graças ao coordenado
As cores não servem apenas para a estética, uma vez que também podem dar
informações em situações muito diversas, por exemplo para as indicações no chão
dos estabelecimentos de saúde ou dos centros de formação. A nossa paleta de cores
comporta uma grande seleção de unicolores disponíveis em coordenado décor/produto,
para vos facilitar uma sintética eficaz.

H1180 ST37
Termolaminado

Para mais informações, clique aqui :

Termolaminados formato de porta
Décors unicolores

Correspondências Pantone, NCS, RAL

H1180 ST37
Eurodekor

H1180 ST37
Orla ABS

Soluções coordenadas décors/
produtos
Para os seus projetos, Egger oferece cada vez mais soluções
para maximizar a sua concepção, a qualidade e o resultado
dos seus projetos. Com a nossa oferta coordenada de décor/
produto, beneficiará de uma vasta gama de soluções em
termolaminado, painéis de partículas, painéis alveolares
Eurolight ou orlas para um design mais completo.

H1180 ST37

U114 ST9

 Para mais informações, visite a www.egger.com

6

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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H3303 ST10

RAL 7012

RAL 7012

U960 ST9

Portas e caixilharias em perfeita
harmonia
Décors de madeira de sentido
horizontal
Para mais informações, clique aqui:

A nossa oferta decorativa

Para uma estética única. Além disso, pode escolher entre
as nossas 13 outras reproduções de madeiras horizontais
em stock.

Após a tendência para portas brancas lisas nos últimos
anos nos últimos anos, os tons de cinza estão agora cada
vez mais procurados em particular para as caixilharias das
janelas. A coordenação da cor das portas e janelas permite
criar continuidade e harmonia estética nos interiores.

Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados formato de porta

A nossa oferta decorativa

Disponibilidade

Correspondências Pantone, NCS, RAL

Disponibilidade
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Portas perfeitamente combinadas com
os pavimentos
Para mais informações, clique aqui:
Interior Match
EGGER PRO pavimentos Coleção 2021+
EGGER Coleção & Serviços

Mais do que nunca, a tendência é para espaços de vida e de trabalho abertos.
A ausência das habituais divisórias para delimitar a função de cada divisão
significa que o design de interiores está a enfrentar novos desafios. Pela
primeira vez, a gama de décors Interior Match combina os décors da Coleção
& Serviços EGGER para mobiliário e design de interiores com a coleção
de pavimentos EGGER PRO 2021+. Pode agora combinar o termolaminado
selecionado com o pavimento, seja por décor ou por cor.

W1001 ST9

Linhas elegantes
Para mais informações, clique aqui:

Termolaminado com núcleo colorido
Focus no décor W1001 ST9

Disponibilidade

Está à procura de contrastes e detalhes que realcem a concepção do seu
projeto? Então o nosso laminado de núcleo colorido é a escolha certa
para si. Em combinação com uma moldura de madeira maciça, o núcleo
laminado colorido combina com a cor do revestimento da porta para
criar um contraste marcante. Pode também encontrar uma vasta gama
de laminados de núcleo colorido em tamanhos standard na Coleção &
Serviços EGGER.

Jogue com a cor preta
H3309 ST28

Crie modernidade com puxadores
pretos. As fissuras e os veios escuros das nossas
reproduções de madeira combinam facilmente com
a tendência atual para a cor preta. Para designs
perfeitamente harmonizados.
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H3157 ST12
H3157 ST12

EPL200

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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F629 ST16
W1000 ST19

Portas brancas premium

Efeitos de materiais inclusive nas
portas

Intemporal, o branco é um clássico para as portas. Para
conferir a esta cor neutra o aspeto natural procurado, utilize
o termolaminado W1000 Branco premium junto com a textura
ST19 Deepskin Excellent. Esta textura dá a ilusão de uma
madeira maciça pintada ou lacada.
Para mais informações, clique aqui:
Para mais informações, clique aqui:
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Termolaminados formato de porta

Termolaminados formato de porta

A nossa oferta decorativa

Disponibilidade

Disponibilidade

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

Os materiais como a pedra ou o metal fazem furor atualmente. Muito
frequentemente, contudo, não podem ser utilizados no fabrico de
portas por questões de custo, peso e dificuldade de aplicação.
Com os nossos termolaminados nos formatos para portas, agora é
possível realizar portas com o aspeto chique destes materiais da
moda. São propostos outros efeitos de materiais na gama EGGER
Coleção & Serviços no formato Standard.
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Soluções técnicas
O carvalho: um décor
incontornável

Para mais informações, clique aqui:

Pretende um efeito realista de carvalho para as suas portas?
A nossa grande seleção de décors propõe este grande clássico
num grande número de variantes. Selecione uma das diversas
reproduções de madeira naturais e vivas, ao mesmo tempo que
tira partido das vantagens do termolaminado em matéria de
robustez e resistência à descoloração.

Termolaminado formato de porta
A nossa oferta decorativa
Termolaminado XL
Disponibilidade

Efeito de estilo com os formatos
para portas extralargas
Conceba facilmente portas extralargas a partir dos nossos
termolaminados XL de 2060 mm de largura. Os 12 décors unicolores
estão dotados principalmente da textura de superfície lisa ST9
Smoothtouch Matt. Descubra também a nossa oferta de poros
sincronizados Feelwood para um resultado realista que se aproxima do
folheado de madeira.

H1180 ST37

14

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Para mais informações, clique aqui:
Termolaminados XL
Décors unicolores termolaminados XL

Décors de reprodução em madeira
termolaminados XL

U775 ST9

Propriedade antibacteriana de la superficie
Nos estabelecimentos de saúde e edifícios abertos ao público com uma
elevada afluência, a limpeza e a higiene são uma preocupação importante.
Muitas vezes, as superfícies estão sujeitas a protocolos de limpeza e
desinfeção especiais. Para este tipo de aplicação, os termolaminados
EGGER marcam pontos graças à propriedade antibacteriana da sua
superfície, respondendo aos requisitos da norma ISO 22196 (= JIS Z 2801),
e à sua excelente resistência a numerosos produtos químicos e detergentes
correntes.

Para mais informações, cliquez ici :
 Descarregue a nossa ficha técnica sobre a
resistência aos produtos químicos
 Descarregue a nossa ficha técnica sobre a
resistência aos detergentes comuns

A superfície não porosa e higienicamente fechada das nossas superfícies
decorativas reduz os germes e bactérias em 99,9% no prazo de 24 horas
após a limpeza. Esta propriedade impede a sua proliferação se as superfícies
forem limpas regularmente. Ao escolher as nossas superfícies laminadas,
pode ter a certeza de uma solução para projectos com requisitos de higiene.

Termolaminados com certificação
MED para a criação/remodelação
de interiores na construção naval
Para a criação/remodelação de interiores na construção naval,
fabricamos termolaminados com certificação MED (Marine
Equipment Directive) que satisfazem igualmente os requisitos
da IMO (International Maritime Organization). São reconhecidos
pelo símbolo em forma de leme aposto na contraface. Os nossos
termolaminados são a solução ideal para cabines confortáveis
e para também criar um ambiente acolhedor nas zonas de
passageiros.

 Para mais informações ou para consultar as certificações das nossas
superfícies de propriedades antibacterianas, visite a página
www.egger.com/antibacteriano
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados formato de porta (MED)
Termolaminados XL (MED)
Termolaminados formato standard (MED)
Disponibilidade

Superfícies altamente resistentes
Nos edifícios de elevada afluência, como as escolas, as portas podem
deteriorar-se rapidamente devido a uma utilização pouco cuidadosa
ou negligente. Os nossos termolaminados distinguem-se aqui pela
sua resistência aos riscos, à abrasão e aos impactos. Estas superfícies
resistentes estão disponíveis numa grande seleção de décors. A aliança
perfeita entre design e funcionalidade.

Para mais informações, clique aqui:

A nossa oferta decorativa
Disponibilidade

U899 ST9

Superfícies decorativas
ignífugas
As escolas,hotéis, lojas e edifícios abertos ao público de
uma maneira geral apresentam critérios elevados em matéria
de proteção contra incêndio. Os nossos termolaminados
Flammex são classificados como retardadores de chama de
acordo com vários sistemas internacionais de classificação
de fogo a nível internacional. São fabricados por encomenda
a partir de 260 m² ou mais. A sua utilização não está limitada
a portas.Também podem ser utilizados para revestimento de
paredes no mesmo décor.

U630 ST9

Para mais informações, clique aqui:

U626 ST9

Termolaminado Flammex

Disponibilidade

© Jörg Schwarze Fotografie
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Grande resistência à humidade

Para mais informações, clique aqui:

A nossa oferta decorativa

Disponibilidade

Graças à sua resistência à humidade, os termolaminados
estão completamente adaptados para revestimento de
portas em compartimentos húmidos. Em curtas durações,
são capazes de resistir a uma humidade do ar elevada,
às projeções de água e à limpeza com água. Desta forma,
constituem a solução perfeita para as casas de banho e
sanitários cegos, que beneficiam também eles da estética das
reproduções de madeira e dos efeitos de materiais.

U775 ST9

Grande resistência às manchas
Nos locais onde são servidos alimentos e bebidas, o painel da porta
pode sujar-se rapidamente. Os termolaminados EGGER são resistentes
às manchas e suportam as utilizações pouco cuidadosas. Geralmente, as
sujidades recentes podem ser eliminadas com papel de cozinha ou uma
esponja. Além disso, é possível reproduzir o design da porta no tampo
de uma mesa ou bancada graças à superfície adequada à utilização
alimentar dos nossos termolaminados.

Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados EGGER
A nossa oferta decorativa
Disponibilidade

H3190 ST19
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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U999 PT

Complete ou substitua
facilmente as suas portas
As portas de escritório contribuem para a estética tanto dos
espaços de trabalho como dos corredores dos seus locais. A
reprodução global harmoniosa que criam deve em seguida ser
conservada durante as etapas de criação/remodelação seguintes.
Para tal, recorra às nossas superfícies termolaminadas resistentes
á descoloração No caso de se tratar de um acrescento, pode fazer
corresponder a cor ou o décor das novas portas com o aspeto
das portas existentes. Em comparação com um folheamento
ou uma madeira maciça, as reproduções de madeira oferecem
vantagens seguras neste domínio. A resistência à descoloração é
particularmente interessante em caso de substituição de uma porta
danificada.

© DERENKO Innenarchitektur

H3453 ST22

Portas de design com um
orçamento acessível
Para mais informações, clique aqui:
Termolaminados formato de porta

A nossa oferta decorativa

Com os termolaminados otimizados para portas , concretize
os projetos que envolvem um grande número de portas, como
a criação/remodelação de um hotel, sem fazer cedências em
termos de design e de liberdade de criação/remodelação.
Escolha entre os nossos décors: nuances de branco,
unicolores, reproduções de madeira e efeitos de materiais.

Disponibilidade
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Para mais informações, clique aqui:

Benefícios dos termolaminados
A nossa oferta decorativa
Disponibilidade

Os nossos termolaminados para
porta de interiores
Benefícios dos termolaminados
Os termolaminados EGGER resultam da aliança entre grande resistência e
design de formas atraentes. São a solução ideal para o acabamento decorativo
das portas interiores, inclusive nos casos de requisitos técnicos elevados.
Podem ser utilizados tanto para o painel de porta como para a moldura. Podem
ser colados quer sobre um painel de partículas em bruto, quer sobre um painel
alveolar Eurolight.

Para mais informações, clique aqui:
Descarregue a nossa ficha técnica
Descarregue o nosso guia de manutenção

Resistência à
abrasão
Resistência aos
impactos e riscos

Os nossos formatos de
termolaminados
Os termolaminados EGGER são grandes produtos,
tanto no sentido figurado como no sentido literal.
Mais de 80 décors EGGER Coleção & Serviços estão
disponíveis nos formatos para portas (2150 × 950 mm
e 2150 × 1020 mm). Para portas mais altas ou mais
largas, estes décors e muitos outros estão igualmente
disponíveis no formato Standard de 3050 × 1310 mm.
As portas extralargas podem ser realizadas nos nossos
termolaminados XL no formato de 2790 × 2060 mm. A
espessura nominal de 0,80 mm assegura uma grande
resistência aos impactos independentemente das
dimensões.

2150
×
950
×
0,8
mm
Standard
para
portas

Bom saber:
As siglas CPL (Continuously Pressed Laminate) e
HPL (High Pressure Laminate) são mencionadas
frequentemente em associação com os
termolaminados para portas. As técnicas de produção
CPL e HPL asseguram ambas o fabrico de produtos em
conformidade com as normas EN 438.

2150
×
1020
×
0,8
mm
Portas de
largura
grande

3050
×
1310
×
0,8
mm
Formato
standard do
termolaminado

2790
×
2060
×
0,8
mm
Formato XL

Para mais informações, clique aqui:
Descarregue a nossa ficha técnica sobre a comparação CPL/HPL

Alto nível de higiene
Papel decorativo
Papéis Kraft

Resistência à
descoloração

H3309 ST28

Compatibilidade
alimentar

Papel de contrabalanço
Overlay (para décors madeira /materiais)

Resistência às manchas

Transparência acrescida:

Resistência a numerosos
produtos químicos e
detergentes correntes

2,29 kg de CO₂ /m2
57 % de materiais provenientes de recursos
renováveis

43 % de materiais provenientes de recursos
fósseis

Propriedade antibacteriana
da superfície
de acordo com a norma ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Para mais informações sobre as características dos
termolaminados mencionados nesta brochura e as
normas relativas aos mesmos, consulte as fichas técnicas
na seção “Downloads” na página www.egger.com

Disponíveis em combinações
de décors/produtos
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Porta clássica

Porta com imposte

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

Porta alta
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Porta extralarga

Os Nossos formatos de porta
Mais de 80 décors EGGER Coleção & Serviços estão
disponíveis à unidade nos formatos para portas de
2150 × 950 × 0,8 mm e 2150 × 1020 × 0,8 mm. Graças
às combinações de décors/produtos, o mesmo décor
pode ser encontrado em diferentes linhas de produtos
para um design interior harmonioso desde a porta até ao
mobiliário.
 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/termolaminados-portas

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Formatos fáceis de cortar disponíveis em stock e
à unidade
 Combinações de décors/texturas com
outros produtos EGGER

A nossa oferta decorativa

Disponibilidade

Termolaminados formato de porta
PerfectSense® Topmatt (PT)
Os termolaminados PerfectSense Topmatt criam um
contraste tanto visual como táctil. A sua reprodução
mate intensa é quente e aveludada e a superfície
resiste às dedadas. A sua camada de verniz
endurecida por feixe de eletrões confere-lhes uma
grande resistência à abrasão, impactos e riscos.
São propostas três unicolores em stock nos formatos
otimizados para portas. A EGGER Coleção & Serviços
compreende outros décors PerfectSense Topmatt no
formato Standard.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS

 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/perfectsense-topmatt

 Superfície envernizada mate intensa e aveludada com
propriedades antidedadas
 Décors disponíveis em painéis de MDF PerfectSense
Premium Matt para décors coordenados.

A nossa oferta decorativa
Disponibilidade

Termolaminado de núcleo
colorido
O termolaminado de nucleo colorido Branco é
composto por varias camadas do mesmo papel
decorativo impregnado e combina na perfeicao com as
molduras em madeira maciça. Esta a sua disposição
nos dois formatos para portas. Este decor, e muitos
otros, estão igualmente disponiveis em stock no
formato Standard e fazem parte da Coleção e Serviços
EGGER.
 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/laminado-nucleo-colorido

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Reprodução harmoniosa e homogénea
 Pode ser utilizado como elemento de design em
associação com uma moldura em madeira maciça

Termolaminados XL
Os termolaminados XL correspondem ao formato de
2.790 × 2.060 × 0,8 mm. Para as reproduções de madeira,
a textura de superfície coincide com o veio da madeira do
décor. Resultado: estas superfícies são difíceis de distinguir
da madeira maciça ou do folheado de madeira, tanto no
plano estético como ao toque.
Para o fabrico de portas interiores extralargas, como as
de um hospital, estão igualmente disponíveis décors
unicolores em stock no formato XL.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS

 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/termolaminados-xl

A nossa oferta decorativa

Termoaminados XL unicolores

Disponibilidade

Termolaminados XL reprodução em madeira

 Sem uniões verticais graças ao formato extralargo
 Representação visual e táctil realista
 Com uma largura de 2060 mm, é possível utilizar o
termolaminado horizontalmente para portas inferior à
2 m de altura.

Disponibilidade
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Termolaminados formato standard

Orlas ABS

Todos os termolaminados nos formatos para portas
mencionados nesta brochura estão igualmente disponíveis
no formato Standard de 2.800 × 1.310 × 0,8 mm em stock. Se
optar por este formato para o fabrico das suas portas, poderá
selecionar o seu décor na gama Coleção & Serviços EGGER.
Para divisões harmoniosas, opte pelas combinações de
décors/produtos, por exemplo com os painéis de partículas
melamínicos Eurodekor, painéis lacados PerfectSense,
termolaminados compactos e orlas de ABS.

Para o folheamento, propomos orlas combinadas para
todos os termolaminados EGGER. Disponíveis em
rolos de 75 ml de comprimento, existem em diferentes
larguras e/ou espessuras. Crie portas cortadas numa
peça única ou de design marcado combinando a cor, a
textura e o brilho do painel da porta e das orlas. Graças
à grande seleção de orlas EGGER Coleção & Serviços,
existe uma solução para todos os seus projetos de
criação/remodelação.

Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/termolaminados

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS

 Para visualizar todos os termolaminados
Coleção & Serviços EGGER, consulte a página
www.egger.com/disponibilidade

 Grande seleção de décors para um design
verdadeiramente personalizado
 Combinações de décors/texturas com
outros produtos EGGER

Obtenha facilmente a largura de orla ideal
Com o configurador de orlas, o nosso serviço online,
pode encomendar orlas cortadas por nós à largura
que pretende entre 12 e 100 mm, em função das suas
necessidades. As orlas cortadas são entregues sob a
forma de rolos MiniJumbo.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 A cor e a textura são perfeitamente combinadas com o
décor termolaminado.
 As orlas estão disponíveis em stock rapidamente a
partir da quantidade de um rolo.
 Orlas cortadas à medida e entregues
sob a forma de rolos MiniJumbo

 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/orlas

Termolaminados ignífugos
Flammex
Os termolaminados Flammex são classificados
tipo F (reação ao fogo amelhorada). São compatíveis para
locais e divisões com exigências elevadas em materia de
comportamento ao fogo. Os termolaminados Flammex
estão disponiveis no fabrico a partir de 260 m2 - o que
representa 66 folhas no formato 3050 × 1310 × 0,8 mm
(outros tamanhos a pedido).

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS

 Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/flammex

 Dificilmente inflamáveis
 Fabrico por encomenda (comprimento e largura
personalizados) a partir de uma quantidade mínima
de 260 m²

Disponibilidade
H1180 ST37
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Décors
Termolaminados nos formatos para portas
Unicolores neutros claros

W1100 ST9

W1000 ST9

W1000 ST19

W980 ST15

U775 ST9

U707 ST9

U323 ST9
U788 ST9

W911 ST15

Unicolores cinzas frios

U216 ST9

U113 ST9

Unicolores cinzas quentes

Unicolores coloridos intensos
Para mais informações, clique aqui:
Termolaminados formato de porta
Disponibilidade

U708 ST9

U763 ST9

U788 ST9

U702 ST9

U156 ST9

U727 ST9

U131 ST9

U630 ST9

U522 ST9

U321 ST9

U732 ST9

U960 ST9

U963 ST9

U750 ST9

U201 ST9

U767 ST9

U114 ST9

U626 ST9

U525

ST9

U323 ST9

U961 ST2

U999 ST2

U741 ST9

U899 ST9

U163 ST9

U646 ST9

U599 ST9

U311 ST9

30

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

31

U330 ST9

Termolaminados nos formatos para portas
Reproduções de madeiras Feelwood

Reproduções de madeiras cinzas

H1180 ST37

H1150 ST10

H3158 ST19

H3156 ST12

H3453 ST22

H3190 ST19

H1387 ST10

H3090 ST22

H3332 ST10

H1115 ST12

H3058 ST22

H1253 ST19

H3192 ST19

H3309 ST28

Reproduções de madeiras escuras

H3309 ST28

Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados formato de porta
Disponibilidade

Reproduções de madeiras naturais

Reproduções de madeiras claras

Reproduções de madeiras com efeitos do mel ao conhaque

Reproduções de metal, betão e pedra

H3433 ST22

H3450 ST22

H3430 ST22

H3840 ST9

H1334 ST9

H3157 ST12

H1582 ST15

H3395 ST12

H1251 ST19

F509 ST2

F500 ST20

F638 ST16

H1250 ST36

H1277 ST9

H3451 ST22

H1318 ST10

H3730 ST10

H3170 ST12

H3700 ST10

H1714 ST19

H3734 ST9

F274 ST9

F187 ST9

F629 ST16

Para mais informações, clique aqui:

Termolaminados formato de porta
Disponibilidade
H1145 ST10

H1615

H3303 ST10

ST9
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Laminados nos formatos para portas
Laminado de núcleo colorido

W1001 ST9

Para mais informações, clique aqui:

W1001 ST9

Laminados formarto porta de núcleo colorido

Disponibilidade

H176 ST10

 Parra mais informações, consulte a página
www.egger.com/laminado-nucleo-colorido

Laminados
PerfectSense Topmatt (PT)

W1100 PT

U999 PT
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Reproduções de madeira de décor transversal (igualmente disponíveis com o mesmo décor na vertical)

U961 PT

H433 ST86

H877 ST86*

H176

ST10*

H180 ST10*

H357 STG4*

U999 PT

H430 ST86

H834 ST9*

H1133 ST9*

H376 ST10*

H358 STG4

Para mais informações, clique aqui:

Para mais informações, clique aqui:

H815

H181 ST10*

H853 ST86

Termolaminados PerfectSense Topmatt

Termolaminados formato de porta

Disponibilidade

Disponibilidade

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

ST86
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Termolaminados XL
Feelwood de poros sincronizados
Unicolores
Para mais informações, clique aqui:
Termolaminados XL

Disponibilidade

W1100 ST9

W1000 ST9

W1000 ST38

H1180 ST37

W980 ST2

H3309 ST28

H1180 ST37

U222 ST9

U775 ST9

U702 ST9

U727 ST9

Para mais informações, clique aqui:
U708 ST9

U963 ST9

U961 ST2

Termolaminados XL

U998 ST38

Disponibilidade

U963 ST9
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Texturas de superfície
É acima de tudo a textura que confere a uma superfície
a sua reprodução final. Seja ela mate, rústica ou de
poros sincronizados, com os termolaminados EGGER,
a textura completa o décor na perfeição para criar um
acabamento autêntico tanto à vista como ao toque.

Superfícies mates
Com a sua reprodução luxuosa de alta
qualidade, conferem modernidade ao
mobiliário. Sabem convencer pela sua
estética e a sua textura particulares. As
nossas texturas mates atraem a partir de
agora o olhar também para as portas
PT
PerfectSense Topmatt
Superfície lacada de topo de gama mate intenso com
propriedades antidedadas.

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

ST15
Smoothtouch Velvet

Estrutura mini perlada com
um grau de brilho médio.
Particularmente adaptada
aos décors metálicos e
unicolores básicos.

Textura muito pouco profunda com uma
superfície mate de toque acetinado.
Confere aos unicolores e décors de
madeira uma textura muito natural.
Conserva o seu aspeto mate sem
vestígios de polimento ao longo do
tempo.

Superfície plana com efeito de
pergaminho lacado que se
divide em todas as decorações. Confere
brilho às madeiras clássicas. De fácil
manutenção.

Efeitos de materiais e
texturas metálicas

As reproduções de pedra e metal são cada vez mais
procuradas. Com a textura combinada, estes décors oferecem
a autenticidade procurada e ganham em carácter.

Visualizar as texturas e superfícies na aplicação
1.	
Inicie a aplicação EGGER Coleção
& Serviços no seu smartphone.
2. Com a função de leitura, leia o código da textura
(por exemplo, ST37) que pretende consultar.
3.	
Terá acesso a um visual realista e detalhado, bem como
à toda nossa oferta de décors disponíveis.
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ST16
Mineral Plaster
Aspeto de betão rebocado percetível ao toque.
Jogos de elementos profundos mates e ligeiramente
brilhantes à superfície.

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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Texturas de madeira

É acima de tudo a textura que confere a uma reprodução de
madeira a sua reprodução final. Os efeitos mates e brilhantes
judiciosamente posicionados, os poros ligeiramente
escovados, os veios pouco profundos ou ainda um aspeto
natural vivo fazem sobressair as nossas texturas de madeira.

Feelwood

Estas texturas vão buscar o seu nome ao efeito táctil e visual
que criam e do qual retiram o seu valor acrescido.
Através da combinação perfeita entre a textura e o décor,
reproduzem na perfeição a estética e a textura de uma madeira maciça ou de um folheado.

ST10
Deepskin Rough

ST12
Omnipore Matt

ST28
Feelwood Nature

ST37
Feelwood Rift

Textura mate de rusticidade pronunciada
para uma maior autenticidade. Aplicada em
décors de madeira, proporciona uma sensação de madeira aplainada. Nos décors
de tecidos,confere uma sensação de fibras
em bruto.

Textura de poros de madeira distribuídos de forma desigual
e com profundidades variadas que lhe conferem um carácter
natural e autêntico. Toque sedoso graças a uma ligeira
subestrutura.

Textura de poros sincronizados com décor
Carvalho Halifax. Cilindro de carvalho de carácter
marcado e autêntico. Poros de madeira mates
muito profundos para conferir um aspeto areento
em sintonia com as tendências atuais.

Textura de poros sincronizados com décor
Carvalho Halifax). Cilindro de carvalho de fissuras
pronunciadas percetíveis ao toque. Irregularidade dos
motivos, que reforça o aspeto natural do décor.

ST19
Deepskin Excellent
STG4
Deepskin Excellent transversal
Textura mate profunda, com um cilindro de fio irregular e
ligeiramente ondulado, pondo em destaque os décors de
madeiras sóbrias. Reprodução muito natural e elegante utilizada
tanto na vertical como na horizontal. Utilizada em unicolores, esta
textura dá a ilusão de uma madeira maciça pintada ou lacada.

ST86
Deepskin Linear transversal

Estrutura profunda, fortemente escovada, característica das madeiras
lineares. Sensação muito natural.
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Serviços
Graças à nova aplicação EGGER
Coleção & Serviços, tem toda a gama
de décors e produtos para portas na palma da
sua mão. Desta forma,pode tomar decisões
mais rapidamente, concretizar as suas ideias de
forma judiciosa e obter facilmente aquilo de que

EGGER Virtual Design Studio

realmente necessita. E para um aconselhamento
ao cliente ainda mais completo, pode encomendar
amostras em diferentes décors e formatos através
da aplicação, com uma facilidade e uma rapidez
desconcertantes.

O EGGER Virtual Design Studio é uma ferramenta que ajuda a
escolher entre diferentes designs. Recorra ao nosso serviço
online para fornecer aos seus clientes todos os conselhos
pertinentes na ponta da tendência. Em poucos cliques, pode
consultar todos os décors da gama EGGER Coleção & Serviços,
assim como todos os décors de pavimentos aplicados em
diferentes exemplos de criação/remodelação. Graças ao modo
Comparação, visualize dois designs lado a lado na mesma
configuração de divisão. Além disso, a vista detalhada permitelhe visualizar o efeito do décor na textura correspondente, em
3D. Todas as funções podem ser integradas facilmente e de
forma gratuita no seu sítio Web.

Décors termolaminados e aplicação EGGER Coleção & Serviços

Visualize as suas ideias aqui www.egger.com/vds

Serviço de amostras
Descarregue a aplicação
EGGER Coleção & Serviços

Para aconselhar os seus clientes, recorra às numerosas variantes de amostras da
loja online EGGER. Encontrará lá amostras de termolaminado de 85 × 85 mm para
uma primeira seleção e amostras no formato DIN A4 para a decisão final.

Para encomendar uma amostra, visite o seguinte endereço: www.egger.com/shop

A partir de agora,
leve a coleção consigo
para toda a parte

Tendências
Muito frequentemente, as tendências de criação/remodelação atuais
criam uma certa delicadeza. Durante muitos anos, o modo foi no estilo
Mix & Match. Deste modo nasceram correntes de criação/remodelação
cada vez mais numerosas. É destes novos universos que extraímos os
nossos novos décors. Para descobrir toda a diversidade das tendências
atuais, clique na hiperligação abaixo.

1.	
Inicie a aplicação EGGER Coleção
& Serviços no seu smartphone.
2.	
Com a função de leitura,
leia o código do décor que
pretende consultar na brochura.

Para se deixar inspirar, é aqui: www.egger.com/tendencias

3.	
Pode aceder em seguida
 ao décor que escolheu, a um painel
completo em 3D
 a associações de décors
 às disponibilidades
 à função de encomenda rápida de amostras
42

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

43

O nosso ciclo ambiental

Fabrico de produtos
derivados da madeira
Com vista ao melhoramento
contínuo do nosso desempenho
ambiental no nosso processo
de produção, baseamo-nos em
sistemas de gestão ambiental e
energética certificados de acordo
com as normas internacionais ISO
50001, ISO 14001 e EMAS.

Consumidor
As nossas declarações ambientais
de produtos (DOP) são uma prova
de transparência total. Fornecem
aos profissionais informações
importantes sobre o impacto
ambiental e sanitário de cada um
dos nossos produtos de base e
estão igualmente à disposição do
cliente final.

Reciclagem
A nossa produção de
produtos derivados da
madeira utiliza madeira
usada, que é desta forma
reciclada. Esta madeira
provém de artigos
transformados em aparas,
como mobiliário, paletes
ou ainda materiais de
embalagem. Este processo
preserva os recursos
naturais e prolonga a
duração de armazenamento
do CO₂ na madeira.

... do qual pode desde já ficar com uma ideia precisa.
Os dados de desempenhos ambientais dos produtos
apresentados nesta brochura são públicos:cette brochure
sont publiques :
Estrutura do produto

Pegada de carbono*
A pegada de carbono permite quantificar a marca deixada por
um produto no ambiente. No caso dos painéis de partículas
revestidos, é baixa, chegando mesmo a situar-se abaixo de
zero. Porquê? Durante o seu crescimento, a madeira absorveu
mais CO₂ do que aquele que é expulso durante o transporte e
os processos de produção.

Exemplo: painel de partículas melamínico Eurodekor

Contributo para a bioeconomia**
Os recursos naturais não têm todos a mesma duração de
regeneração. A madeira desenvolve-se em algumas dezenas
de anos, ao passo que os recursos fósseis necessitam
de milhões de anos. É este indicador que utilizamos
para comparar os componentes dos produtos: qual é a
percentagem de matérias-primas renováveis e qual é a
percentagem de materiais provenientes de recursos fósseis?

– 13,3 kg de CO₂ / m2

85% de materiais provenientes de recursos
renováveis
15% de materiais provenientes de recursos fósseis
27% de materiais reciclados
32% de subprodutos da indústria da serração
41% de matérias-primas primárias

Serração
Compramos de preferência
subprodutos provenientes de
serrações locais e certificadas.
Através da utilização destes
subprodutos, preservamos os
recursos do planeta.

Contributo para a economia circular**
A fim de preservar os recursos naturais, devemos valorizar
ao máximo os materiais disponíveis. Este indicador mostra
o nosso nível de revalorização na prática. Um painel de
partículas revestido é composto por mais de 50% de materiais
reciclados ou subprodutos de outras indústrias valorizados

Para informações mais detalhadas
sobre os nossos indicadores de
desenvolvimento sustentável,
consulte a seguinte página:
www.egger.com/ecofacts.

Caldeira de biomassa
A biomassa e as aparas
geradas pela produção e que
já não podem ser valorizadas
enquanto material servem
para a produção de energia
térmica e eletricidade verde
nas nossas centrais de
biomassa.

Florestas geridas de forma sustentável
Apoiamos os objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU. Com o objetivo
de desenvolvimento sustentável 15,
empenhamo-nos na preservação e
restauração dos ecossistemas terrestres
através da promoção da gestão sustentável
das florestas. A nossa madeira provém
100% de origens legais e controladas, em
conformidade com a norma ISO 38200.
Compramos preferencialmente madeira
redonda proveniente de florestas com as
certificações FSC®, PEFC ou SFI.
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Com os nossos produtos derivados da
madeira, damos o nosso contributo para a
preservação do ambiente…

* Cálculo controlado por um organismo externo de acordo com a
norma EN 15804, cf. DAP

Versão 2020. Para conhecer os números
mais atualizados, consulte as nossas
páginas dos produtos no endereço
www.egger.com/products-interior

** Cálculo não controlado por um organismo externo, realizado
de acordo com um método interno; teor em função do peso em
seco. Os valores são calculados para uma estrutura de produto
média e podem variar ligeiramente em função da espessura e
do revestimento escolhido.

Transparência total, sem a habitual papelada
Para os seus projetos de construção certificados sustentáveis
ou os seus contratos públicos, poupe tempo e facilite a
sua tarefa entregando os documentos certos. Todas as
informações sobre os aspetos ambientais e sanitários já
estão reunidas, graças a produtos EGGER “completamente
declarados”.

Para mais informações, clique aqui:
Descarregue a brochura ambiental

Para mais informações, consulte a página
www.egger.com/medioambiente

44

Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.

45

45

Coleção de Termolaminados em Formato de Portas

Fábricas e agências comerciais EGGER

Tabela de disponibilidade válida a partir do 09/2021
Todos os décors disponíveis em termolaminados em formato de porta estão também disponíveis em coordenados melamínicos
e orlas em ABS, excepto para décors de madeira de sentido horizontal, para os quais o coordenado só está disponível na direção
vertical (detalhes na tabela).Os termolaminados PerfectSense Topmatt são coordenados com os painéis lacados PerfectSense
Premium Matt (PM).
Todas as superfícies e texturas decorativas são certificadas anti-bacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (JIS Z 2801)
Todos os nossos termolaminados standard são classificados A+ (emissão COV) e M2 (reação ao fogo)
Os termolaminados PerfectSense Topmatt são classificados A e M3
Caso especial:
Outros décors da Coleção & Serviços: formato de porta a pedido mini 200 m².
Propriedade ignífuga possível em produção especial (260 m²) - excepto para termolaminado com núcleo colorido e termolaminado
PerfectSense Topmatt.

Necessita de um parceiro fiável presente no mundo inteiro para os seus
projetos de dimensão internacional? Com as nossas 20 fábricas,
27 agências comerciais, uma rede de parceiros de distribuição regionais
e a EGGER Coleção & Serviços,estamos ao seu lado para o(a) apoiar
sejam quais forem as suas necessidades.
Para mais informações, visite o seguinte sítio Web: www.egger.com
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Décor

ST

F187
F274
F500

ST9 Betão Chicago cinza escuro
ST9 Betão claro
ST20 Metallic inox

Nome do décor

F509

ST2

F629
F638

ST16 Ardósia metalizada preta dourada
ST16 Chromix prata

Combinação

Termolaminados

Melamínicos + orlas
ABS

Alumínio
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3050 × 1310 × 0,8 mm

Presentes no mundo inteiro

Formatos

2790 × 1310 × 0,8 mm

Disponível à unidade com prazo de entrega

Para consultar a nossa oferta completa de termolaminados,
nomeadamente de superfície mate ou núcleo colorido, assim
como os nossos formatos de orlas,consulte a página e
www.egger.com/disponibillidade

2800 × 1310 × 0,8 mm

Disponível à unidade imediatamente

»
2150 × 1020 × 0,8 mm

Agências comerciais

Lista dos produtos
disponíveis

2150 × 950 × 0,8 mm

Locais de produção

Mais informações

STG4 Carvalho Vicenza cinza transversal

H376

ST10 Carvalho Halifax zinco transversal

H430

ST86 Pinho Aland branco transversal

H433

ST86 Pinho Aland polar transversal

H815

ST9

Cerejeira silvestre Verona
transversal

H834

ST9

Carvalho Sorano claro transversal

H853

ST86 Fleetwood castanho transversal

H877

ST86 Acácia Lakeland creme transversal

H1115

ST12 Bamenda cinza bege

H1133

ST9

H1145

Carvalho Hamilton natural
transversal
ST10 Carvalho Bardolino natural

H1150
H1180
H1250
H1251
H1253
H1277
H1318
H1334
H1387
H1582
H1615
H1714
H3058
H3090
H3156
H3157
H3158
H3170
H3190
H3192
H3303

ST10
ST37
ST36
ST19
ST19
ST9
ST10
ST9
ST10
ST15
ST9
ST19
ST22
ST22
ST12
ST12
ST19
ST12
ST19
ST19
ST10

H3309

ST28 Castanho Gladstone areia

H3332
H3395
H3430
H3433
H3450
H3451
H3453
H3700
H3730

ST10
ST12
ST22
ST22
ST22
ST22
ST22
ST10
ST10

Castanho Nebraska cinza
Carvalho Corbridge natural
Pinho Aland branco
Pinho Aland polar
Fleetwood branco
Fleetwood champanhe
Fleetwood castanho
Nogueira natural do Pacífico
Hickory natural

H3734

ST9

Nogueira Borgonha natural

H3840

ST9

Ácer Mandal natural

sentido vertical H3303 diferença (ST10 em sentido vertical, ST9 para termolaminado
em sentido horizontal)
ST10

Carvalho Arizona cinza
Carvalho Halifax natural
Freixo Navarra areia
Acácia Branson conhaque
Acácia Branson trufa
Acácia de Lakeland creme
Carvalho selvagem natural
Carvalho Sorano claro
Carvalho Denver grafite
Faia do Tirol
Cerejeira silvestre Verona
Nogueira Lincoln
Wenge do Mali
Shorewood
Carvalho Corbridge cinza
Carvalho Vicenza
Carvalho Vicenza cinza
Carvalho Kendal natural
Fineline Metallic antracite
Fineline Metallic café
Carvalho Hamilton natural

Poros sincronizados

Poros sincronizados

Nom de décor

ST15
ST15
ST9
ST19
ST38

Branco selenite
Branco caulino
Branco premium
Branco premium
Branco premium

W1001

ST9

Branco premium intégral S0500-N

W1100

ST9

Branco alpino

S0502-R50B 9003 –

W1100

PT

Branco alpino

S0300-N

9003 –

U113
U114
U131
U156
U163
U201
U216
U222
U311
U321
U323
U330
U522
U525
U599
U626
U630
U646
U702
U707
U708
U727
U732
U741
U750
U763
U767
U775
U788
U899
U960

ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9

Bege areia
Amarelo girassol
Amarelo limão
Bege rosado
Amarelo caril
Cinza seixo
Branco creme
Branco cru
Vermelho bordéus
Vermelho
Vermelho cereja
Violeta beringela
Azul horizonte
Azul de Delft
Azul indigo
Verde kiwi
Maçã verde
Verde Niagara
Cinza caxemira
Seda cinza
Cinza claro
Cinza Argila
Cinza Macadame
Castanho toupeira
Cinza rato
Cinza pérola
Cinza cubanite
Cinza bruma
Cinza ártico
Soft Black
Cinza ónix

S0907-Y30R
S1060-Y10R
S0560-G90Y
S1505-Y50R
S2060-Y10R
S3502-Y
S0502-Y50R
S0505-Y40R
S5040-R
S1580-Y90R
S3060-R
S7010-R30B
S1030-R80B
S3060-R90B
S8505-R80B
S3050-G40Y
S1060-G40Y
S5030-B30G
S2005-Y60R
S1500-N
S2000-N
S4005-Y50R
S5000-N
S7005-Y20R
S2005-Y20R
S2500-N
S6005-Y20R
S1000-N
S4500-N
S8500-N
S6500-N

1015
1023
1016
–
1032
7044
9001
–
–
3020
3003
–
–
–
5004
–
–
–
–
7047
7047
–
7037
7013
7044
–
7048
9002
–
–
7012

U961

ST2

Cinza grafite

S8000-N

7021 433U

U961

PT

Cinza grafite

S7500-N

–

U963
U998
U999

ST9 Cinza sombra
ST38 Reflexos pretos
ST2 Preto

S7500-N
7024 426U
S9000-N 49 9005 3C2X
S9000-N
9005 3C2X

U999

PT

S9000-N

Preto

Mais informações

3050 x 1310 x 0,8 mm

H358

9010
9016
9003
9003
9003

ST

W911
W980
W1000
W1000
W1000

2790 × 2060 × 0,8 mm

STG4 Carvalho Vicenza transversal

S0502-G50Y
S0300-N
S0500-N
S0500-N
S0500-N

Décor

Melamínicos + orlas ABS

2800 × 1 310 × 0,8 mm

H357

sentido vertical H1176
Painéis melamÍnicos em ST37 (Poros sincronizados)
Termolaminados em combinação em 2790 x 2060 x 0,8 mm
ST37
sentido vertical H1180
Painéis melamÍnicos em ST37 (Poros sincronizados)
Termolaminados em combinação em 2790 x 2060 x 0,8 mm
ST37
sentido vertical H1181
Painéis melamÍnicos em ST37 (Poros sincronizados)
Termolaminados em combinação em 2790 x 2060 x 0,8 mm
ST37
sentido vertical H3157
diferença (ST12 em fio vertical, STG4 para laminado em
sentido horizontal)
ST12
sentido vertical H3158
ST G4 (sentido horizontal) ST19 (sentido vertical)
ST19
sentido vertical H1376
Painéis melamÍnicos em (Poros sincronizados)
Laminados en 2790 x 2060 x 0,8 mm
ST37
sentido vertical H3430
ST 86 (sentido horizontal) ST22 (sentido vertical)
ST22
sentido vertical H3433
ST 86 (sentido horizontal) ST22 (sentido vertical)
ST22
sentido vertical H1615
ST9
sentido vertical H1334
ST9
sentido vertical H3453
ST 86 (sentido horizontal) ST22 (sentido vertical)
ST22
sentido vertical H1277 diferença (ST9 em sentido vertical, ST86 para termolaminado
em sentido horizontal)
ST9

Combinação

Termolaminados
2150 × 1 020 × 0,8 mm

ST10 Carvalho Halifax tabaco transversal

Disponível à unidade com prazo de entrega

Para consultar a nossa oferta completa de termolaminados,
nomeadamente de superfície mate ou núcleo colorido, assim
como os nossos formatos de orlas,consulte a página e
www.egger.com/disponibillidade

Formatos
2150 × 950 × 0,8 mm

H181

Componentes tricromáticos(1)

Pantone

H180

Carvalho Halifax natural
ST10
transversal

Disponível à unidade imediatamente

RAL

Nome do décor

»

Lista dos produtos
disponíveis

3050 × 1310 × 0,8 mm

ST10 Carvalho Halifax branco transversal

2790 × 1310 × 0,8 mm

ST

H176

2800 × 1310 × 0,8 mm

Décor

Mais informações

Combinação
Melamínicos + orlas
ABS

Termolaminados
2150 × 1020 × 0,8 mm

Disponível à unidade com prazo de entrega

Formatos

2150 × 950 × 0,8 mm

Disponível à unidade imediatamente

Para consultar a nossa oferta completa de termolaminados,
nomeadamente de superfície mate ou núcleo colorido, assim
como os nossos formatos de orlas,consulte a página e
www.egger.com/disponibillidade

NCS

»

Lista dos produtos
disponíveis

–
–
–
–
–

formato XL disponivel com textura ST2

x (MW06)

9003 –

Termolaminado de núcleo colorido.
Painel melaminico multicapa (MW06)

Painéislacados
Termolaminado lacado PerfectSense
PerfectSensePremiumMatt
Topmatt

–
114U
101U
–
–
402U
–
–
–
–
187C
–
2708U
300U
–
377U
381U
3165U
406U
–
420C
407C
423U
405C
Gris
–
–
–
Cinza frio
Preto 3U 2X
–
Painéislacados
PerfectSensePremiumMatt

–

Termolaminado lacado PerfectSense
Topmatt

Painéislacados
Termolaminado lacado PerfectSense
PerfectSensePremiumMatt
Topmatt

9005 3C2X

Nota: os valores indicados são os que estão mais próximo dos sistemas de cores mencionados e não têm em conta efeitos de textura de
superficie. Antes de utilizar estes valores, é conveniente alinhá-los com as amostras originais.
(1)
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Todos os décors ilustrados e mencionados são
imitações de materiais e espécies de madeira.
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www.egger.com
Egger Assistência
T 00 800 4000 8800

Amostras
F +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

Disponibilidade dos produtos
Toda a informação sobre a disponibilidade dos nossos
produtos pode ser encontrada em
www.egger.com/disponibillidade
e na App EGGER Coleção & Serviços.
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Todos os décors apresentados são reproduções. Poderá haver diferenças de tonalidade relativamente às amostras de origem, as quais estão associadas às
técnicas de impressão. Sob reserva de alterações técnicas ou erros de impressão.

