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Inovemos 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

→ Nova gama de tampos reformulada

→ 30% de modificação: os décors

→ Novos décors para a gama PerfectSense

apreciados são complementados por
novos décors de acordo com as
tendências

→ Uma nova aplicação para uma
informação atualizada sempre
disponível

→ 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

→ Texturas de superfícies exclusivas para
mais autenticidade

→ 9 novas tendências para descobrir sob
o tema “ConnectEmotion”

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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