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EGGER Interior Match : Criados para ser combinados 

O fabricante de produtos derivados da madeira combina pela primeira vez 

décors de mobiliário e design de interior, assim como de pavimentos, 

tornando o processo de design ainda mais fácil para os seus clientes. 

Com Interior Match, a EGGER mostra o que pode ser alcançado através da combinação 

de mobiliário e pavimentos. A seleção de décors combina décors da Coleção e Serviços 

2020-22 de mobiliário e design interior com a Coleção de Pavimentos PRO 2021+. 

A tendência “Mix & Match” já domina há algum tempo os designs de interior. A combinação de 

cores, materiais e superfícies dá espaço à criatividade e individualidade. Isso pode ser 

particularmente bem alcançado nos modernos espaços residenciais amplos e de habitação e 

trabalho. Com fronteiras indefinidas e a falta de demarcação espacial das áreas funcionais, são 

colocadas novas exigências aos pavimentos e ao design interior. “Com toda a liberdade de 

design, os pontos fixos coordenados contribuem para a harmonia visual pretendida”, afirma 

Klaus Monhoff, Responsável de Design e Decoração do Grupo EGGER. A EGGER responde 

com o seu novo conceito de design Interior Match. Pela primeira vez, é combinada a Coleção 

e Serviços com a Coleção de Pavimentos PRO 2021+. 

Com uma seleção de 30 décors, o fabricante de materiais à base de madeira está a implementar 

esta temática pela primeira vez numa gama altamente abrangente. Arquitetos, fabricantes e 

também clientes finais têm assim a oportunidade de criar designs contemporâneos e 

harmoniosos sem esforço.  

Harmonia nos designs 

O tema Interior Match distingue entre o conceito de "décors  coordenados" e "cores 

coordenadas”. No conceito de “Décors  coordenados”, os produtos de pavimentos, mobiliário 

e design interior encontram-se disponível no mesmo décor, com diferentes texturas de 

superfícies. Os clientes podem escolher o mesmo décor para pavimentos, portas, tampos de 

cozinha ou mobiliário completo, acrescentando harmonia aos seus designs. Por outro lado, o 

conceito de “Cores coordenadas” apresenta décors com combinação de cores. “O total de 30 

décors inclui uma grande quantidade de novas introduções de ambas as coleções. Foram 

selecionadas para poderem ser utilizadas das mais diversas formas. Áreas frontais, tampos ou 

peças completas de mobiliário podem ser facilmente combinadas com o pavimento. 

Impressionantes ou discretos, há algo para todos os estilos no “Interior Match”, explica Ayla 

Schwarzmayr, Especialista Sénior de Gestão de Decoração e Pavimentos. 

Os décors autênticos são atualmente muito populares. Tal aplica-se tanto a reproduções de 

madeira, que são extraordinariamente próximas do original em termos de visual e sensação, 

como a padrões de instalação clássicos, nomeadamente os visuais parquet ou de soalho. As 

reproduções de madeira no “Interior Match” vão desde visuais naturais e simples a visuais 

rústicos e impactantes. 
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São também muito solicitados os décors vintage com inclusões de cor que definem acentos. 

“Com o Carvalho Sherman, estamos também a apresentar duas superfícies de poros 

sincronizados que foram desenvolvidas no mesmo décor e  que podem ser encontradas na 

coleção de mobiliário e design interior e na coleção de pavimentos. “Isto significa que foi usado 

o mesmo material como modelo para o desenvolvimento de décors. Tal resulta no «Décors  

coordenados» entre mobiliário e pavimentos com superfícies aplicadas de forma síncrona”, 

explica Klaus Monhoff. É oferecida pedra em visuais contemporâneos na seleção de décors do 

“Interior Match”, assim como o terrazzo, o betão e as reproduções de mármore. 

Com os produtos no Interior Match, os arquitetos e fabricantes não são apenas convincentes 

nas suas ideias, mas também nos produtos duráveis e sustentáveis que apresentam. A 

EGGER opera de forma sustentável, preserva recursos e preocupa-se com as alterações 

climáticas, sublinhando o seu compromisso: Mais da madeira. 

Sobre a EGGER 

A empresa familiar, fundada em 1961, emprega aproximadamente 10 100 pessoas. Em 20 

fábricas no mundo inteiro, produz uma extensa gama de produtos de materiais à base de 

madeira (painéis de partículas, painéis OSB e painéis de MDF), assim como madeira. A 

empresa gerou um volume de negócios de 2,83 mil milhões de euros no exercício 2019/2020. 

A EGGER possui clientes globais na indústria do mobiliário, construção em madeira e retalho 

de pavimentos, assim como mercados de bricolagem. Os produtos EGGER estão presentes 

nas mais diversas áreas da vida pública e privada, incluindo casas de banho, escritórios, salas 

de estar e quartos. A EGGER é um fornecedor completo para a indústria do mobiliário e design 

de interiores, e para as indústrias da construção em madeira e de pavimentos à base de 

madeira. 

 

 

EGGER Interior Match: Criados para ser combinados 

 

→ No “Interior Match”, a EGGER 

combina pela primeira vez a Coleção 

e Serviços 2020-22 (destinada a 

mobiliário e design interior) com a 

Coleção PRO Pavimentos 2021+. 

→ O conceito de «Décors  

coordenados» inclui 23 décors  

combinados com diferentes texturas 

de superfícies e o conceito de 

«Cores coordenadas» oferece 7 

décors  com cores variadas. 

→ Arquitetos, fabricantes e clientes finais 

podem assim criar facilmente designs 

contemporâneos e harmoniosos. 

→ A seleção de décors está orientada para 

novos produtos e a tendência segue 

visuais e sensações autênticos.  

→ Mais informações em 

www.egger.com/interior-match 
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Legendas 

 

No “Interior Match”, estão disponíveis 

produtos adequados para todas as 

áreas de aplicação com cores e décors 

coordenados. 

Décor: 

Mobiliário: H1345 ST32 Carvalho Sherman cinza 

Pavimento: EPL185 Carvalho Sherman cinza 

 

Ao utilizar décors coordenados para 

pavimentos e mobiliário, são criados 

espaços únicos repletos de caráter e 

emoção, mesmo em aplicações 

públicas em que é exigida maior 

resistência às superfícies. 

Décor: 

Design de paredes e receção: F812 ST9 

Mármore Levanto branco 

Pavimento: EPL005 Mármore Levanto claro 
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Tampo e pavimento no mesmo décor? 

Facilmente alcançável com o Interior 

Match! 

Décor: 

Tampo: H1344 ST32 Carvalho Sherman 

conhaque 

Pavimento: EPL184 Carvalho Sherman 

conhaque 

 

O conceito de «Cores coordenadas» 

apresenta décors com combinação de 

cores. A correspondência de 

pavimento e mobiliário cria harmonia 

segundo a temática “Mix & Match”. 

Décor: 

Mobiliário: H3326 ST28 Carvalho Gladstone 

natural  

Pisos: EPL202 Carvalho Arcani cinza 
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FOTOGRAFIAS: EGGER Holzwerkstoffe; as reimpressões com o titular dos direitos de autor são gratuitas 

REPRODUÇÃO: Todos os nossos décors mencionados são reproduções. Existe a possibilidade de se verificarem 

ligeiros desvios entre os décors de pavimentos e mobiliário devido a diferentes acabamentos de superfície. 

DOWNLOAD DE IMAGENS: https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx 

 

Para esclarecimento de dúvidas: 

 

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe 

Karin Mumelter 

Weiberndorf 20 

6380 St. Johann in Tirol 

Áustria 

T +43 5 0600-10691 

F +43 5 0600-90691 

karin.mumelter@egger.com 

 

Com o “Interior Match”, o design da 

porta é igualmente integrado no quarto. 

Décor: 

Porta e armário: F638 ST16 Chromix prata 

Pavimento: EPD046 Chromix prata 

https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx
mailto:karin.mumelter@egger.com

