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Não siga apenas as tendências, defina os seus próprios
acentos com a Trend Selection da EGGER.
Seleção Premium para ambientes inspiradores para viver e trabalhar
Com a seleção Premium e a Trend Selection da Coleção de Pavimentos EGGER PRO
2021+, a EGGER evidencia mais uma vez a sua competência no design e noção de
tendências, oferecendo aos seus clientes pacotes de décors e produtos particularmente
combinados. O conceito de design inovador permite acentos individuais e abre
possibilidades fascinantes no design de pavimentos interiores.
No que respeita a tendências, existem duas opções: pode segui-las ou defini-las para si próprio,
especialmente no âmbito do design de divisões. O pavimento representa as bases da
individualidade e da personalidade. Deixa as divisões ganharem vida e provocarem o efeito
desejado. Molda a perceção através de acentos colocados deliberadamente. Combina materiais
de elevada qualidade com visuais, formas e cores que evidenciam os ambientes. Criam
ambientes e emoções.
Com a Trend Selection da EGGER, a equipa liderada por Klaus-Dieter Monhoff, Responsável
de Design e Gestão de Decoração, definiu uma nova etapa. A implementação de destaques
individuais e de conceitos globais harmoniosos é a mais simples das tarefas. Seja para
ambientes recatados em casa, para uma combinação elegante de privacidade e escritório em
casa ou para uma utilização comercial sofisticada: a Seleção Premium da EGGER inspira novas
ideias, cuja implementação define os seus próprios padrões com a mais elevada qualidade e
um design intemporal de grande beleza.
A Trend Selection da EGGER consiste em três pacotes de décors e produtos que abrem
possibilidades fascinantes: Pure Solids, Creative Functions e Interior Match.

Feitos para durar: Pure Solids
Os visuais em madeira sólida e parquet estão na moda. O Pure Solids vai um passo mais além
e combina o design natural de elevada qualidade com as propriedades valiosas do pavimento
laminado. O Pavimento Laminado EGGER é robusto e fácil de limpar, flexível, rápido de instalar
e oferece uma excelente relação custo-benefício. Os visuais de instalação inovadores
encontram aqui o seu espaço ideal, tal como os soalhos clássicos de casa de campo.
O Pure Solids contém dez décors autênticos, que satisfazem todos os desejos em termos de
estilo, desde os reduzidos-elegantes aos fortemente impactantes. Além disso, reproduzem os
visuais de parquet clássicos. Com diferentes formatos de pranchas – Classic, Medium, Large,
Kingsize e Long – tanto as divisões pequenas como as grandes podem ser organizadas nas
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mais perfeitas condições. Graças ao conceito de décor fácil de compreender, os clientes podem
rapidamente fazer a sua escolha.

Boa combinação: Creative Functions
Espaços abertos e transições fluidas: Num contexto em que existe uma aproximação sem
precedentes entre vida e trabalho, a variedade e a separação estão a ser muito procuradas.
Particularmente numa divisão cuja delimitação de áreas definidas não faz justiça a todas as
funções. Combinar, contrastar e corresponder décors e pavimentos para criar designs de interior
entusiasmantes e vibrantes.
Com 9 décors e 17 variantes de artigos, o Creative Functions compreende três conceitos de
estilo abrangentes que se aplicam a todos os tipos de pavimentos EGGER: o tema Nogueira
Bedollo inclui 4 décors com combinação de cores nas categorias de produtos de Pavimento
Laminado, Comfort e Design GreenTec. O tema Mármore Berdal combina o carvalho clássico
com o mármore branco.
A gama de produtos é complementada por décors de carvalho natural da Coleção de
Pavimentos EGGER PRO 2021+, que está disponível nas opções de Pavimento Laminado,
Comfort e Design GreenTec. Desta forma, os pavimentos adequados à aplicação,
nomeadamente o pavimento Comfort acolhedor e suave no quarto e o pavimento Laminado
resistente na sala de estar, podem ser combinados para criar um todo harmonioso.
Os Pavimentos Design, Comfort e Laminado podem ser perfeitamente combinados a nível visual
e instalados diretamente uns nos outros. Isso possibilita a criação de divisões e áreas com
personalidade própria. Apresentam uma combinação de cores e décors, completos com
características de variação e variabilidade, e contando cada um com propriedades pretendidas:
desde resistentes à água, a acolhedores e silenciosos, a resistentes e duradouros.

Interior Match aproxima o que deve estar junto
A temática “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 formam a harmonia visual pretendida”, afirma Klaus
Monhoff, Responsável de Design e Gestão de 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 oferta altamente abrangente. Arquitetos, fabricantes e
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também clientes finais têm assim a oportunidade de criar designs contemporâneos e
harmoniosos sem esforço.
No Interior Match, é feita a distinção entre as mesmas soluções de décors e as que apresentam
uma combinação de cores. No Decor Match, 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 Colour Match
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.

Acerca da 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.

Trend Selection, a seleção Premium
→ Trend Selection EGGER – a seleção → Creative Functions: Conceitos de divisões
Premium para o design de ambientes
habitacionais e de trabalho
inspiradores, com pavimentos da
Coleção de Pavimentos EGGER PRO
2021+.

→ Interior Match: décors combinados
da Coleção e Serviços 2020-22 para
design interior e de mobiliário e da
Coleção de Pavimentos PRO 2021+.

e habitação com visuais claros, texturados
e atrativos. Com 9 décors e 3 conceitos de
estilo.

→ Pure Solids: Visuais em madeira sólida e
parquet combinados com as propriedades
valiosas do laminado. Com 10 décors
autênticos e 5 formatos de painel de
pavimento.
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Com 23 décors Decor Match e 7
Colour Match.

→ Mais informações em
www.egger.com/trend-selection
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Legendas
No Interior Match, estão disponíveis produtos
adequados para todas as áreas de aplicação
no mesmo décor ou com combinação de
cores.
Décor em destaque:
Mobiliário: H1345 ST32 Carvalho Sherman cinza
Pavimentos: EPL185 Carvalho Sherman cinza

Tampo e pavimento no mesmo décor?
Facilmente alcançável com o Interior Match.
Décor em destaque:
Tampo: H1344 ST32 Carvalho Sherman conhaque
Pisos: EPL184 Carvalho Sherman conhaque
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Diferentes requisitos, diferentes pavimentos,
um só visual? Isso não é problema para os
décors Creative Functions. Foi instalado na
sala de estar o Pavimento Comfort, acolhedor
e silencioso. O pavimento na sala de jantar
apresenta o mesmo décor – mas na versão
Laminado robusto.
Décor em destaque:
Sala de estar: EPC001 Carvalho Waltham natural
Sala de jantar: EPL122 Carvalho Waltham natural

O Creative Functions torna possível a
combinação de 2 pavimentos diferentes de um
tema de décor, criando dessa forma uma
demarcação harmoniosa nas áreas de
habitação. A área de descanso foi projetada
com um pavimento Comfort num visual de
nogueira claro, a área no primeiro plano
apresenta o mesmo décor num tom mais
cinzento em pavimento Laminado.
Décor em destaque:
Área de descanso: EPC030 Nogueira Bedollo claro
Área frontal: EPL175 Nogueira Bedollo escuro
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Os Pavimentos Design, Comfort e Laminado
do conceito Creative Functions podem ser
perfeitamente combinados e instalados
diretamente uns nos outros. Combinar,
contrastar e corresponder décors e pavimentos
para criar designs de interior entusiasmantes e
vibrantes.
Décor em destaque:
Primeiro plano: EPD034 Carvalho Berdal natural
Área de banho: EPD035 Carvalho Berdal criativo

Pure Solids. Visuais em madeira sólida e
parquet combinados com as propriedades
valiosas do laminado.

Décor em destaque:
Sala de estar: EPL011 Carvalho Rillington claro

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.
PICTURE DOWNLOAD: HTTPS://CELUM.EGGER.COM/PINACCESS/SHOWPIN.DO?PINCODE=FQBFDFDKE7UM
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Para esclarecimento de dúvidas:

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & CO.KG
Ulrike Brosius
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar

Telefone: +49 3841 301 21284
Fax: +49 3841 301 61284
ulrike.brosius@egger.com
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