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Prodlužujeme EGGER kolekci dekorativních materiálů do konce roku 2023 a nabízíme vám tak více 
klidu při plánování a ještě větší tvůrčí svobodu, abyste mohli realizovat své nápady díky dalším 
variantám výrobků a optimalizované dostupnosti. 

Vylepšení: Lakované desky  
PerfectSense® Premium Matt a  
Premium Gloss
Vylepšili jsme kvalitu našich lakovaných desek PerfectSense. Vy tak můžete nyní ve svých 
projektech používat vylepšené matné a vysoce lesklé povrchy pro horizontální aplikace.  
V kombinaci se známými vlastnostmi, jako je ochrana proti otiskům prstů a antibakteriální  
povrch, nabízejí nyní lakované desky PerfectSense vašim zákazníkům celou řadu výhod.

Další výhody:
 � Snadné zpracování
 � Vylepšená odolnost proti mikroškrábancům a poškrábání
 � Bezpečné pro styk s potravinami
 � Lakované desky Premium Matt (PM) jsou vhodné pro horizontální aplikace
 � Lakované desky Premium Gloss (PG) jsou vhodné pro méně zatěžované aplikace

 
  Více informací naleznete na www.egger.com/perfectsense-premium

Lakované desky  
PerfectSense Premium Matt 
U999 PM Černá

Lakované desky  
PerfectSense Premium Gloss

U999 PG Černá
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http://www.egger.com/perfectsense-premium


Nový výrobek: Laminát PerfectSense® 
Topmatt s barevným jádrem
Tento nový výrobek spojuje výhody, které přináší super matný, sametově teplý lakovaný 
povrch chráněný proti otiskům prstů, s výhodami charakteristickými pro laminát s 
barevným jádrem. Přechody hran a plochy jsou téměř neviditelné, aby se dosáhlo 
maximálního účinku. Lakovaný povrch tvrzený elektronovými paprsky je odolný proti 
opotřebení, nárazu a poškrábání.

Dostupné dekory:
 � W1101 PT Solid alpská bílá
 � U9991 PT Solid černá

  Více informací naleznete na www.egger.com/laminaty-pt-barevne-jadro

U9991 PT
Solid černá

Lamináty PerfectSense Topmatt  
s barevným jádrem

W1101 PT
Solid alpská bílá
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Všechny zobrazované a uvedené 
dekory jsou reprodukce.

www.egger.com/laminates-pt-coloured-core
https://www.egger.com/shop/cs_CZ/interior/product-detail/laminatepstopmattcoloured


Eurodekor Flammex 
H1334 ST9 
Dub Sorano světlý

Nový výrobní postup:  
Eurodekor® Flammex 
Nově vyvinutý výrobní proces nám umožňuje integrovat úpravu zpomalující hoření přímo do 
povrchové struktury. Intumescentní činidlo uvnitř zábranového papíru spouští vícestupňovou 
chemickou reakci. Tím se vytvoří vrstva uhlíkové pěny, která má izolační účinek na desku na 
bázi dřeva. Vy máte k dispozici širší nabídku nosných desek, a tedy více možností pro své 
projekty.

Vlastnosti nového výrobku:
 � Zvýšení tloušťky o 0,6 mm díky vícevrstvé konstrukci na obou stranách
 � Úprava zpomalující hoření bez ohledu na nosnou desku 
 � Dřevotřísková deska již není zbarvena červeně
 � Klasifikace B-s2,d0 dle normy EN 13501-1

  Podívejte se na video, jak to funguje
  Více informací naleznete na www.egger.com/flammex
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https://youtu.be/qD0DsyrMIVw
http://www.egger.com/flammex


H1714 ST19
Ořech Lincoln F206 ST9

Pietra Grigia černá

Kompaktní pracovní desky 
F206 ST9 
Pietra Grigia černá

Nabídka nových dekorů:  
Kompaktní pracovní desky
12 mm tenkou a robustní kompaktní pracovní desku dodáváme s 
frézovaným zkosením 1 x 1 mm na horní i spodní části hrany ze všech 
stran. To umocňuje její moderní vzhled stejně jako barevné jádro v černé, 
bílé, světle a tmavě šedé barvě.

V nabídce kompaktních pracovních desek jsou tři nové varianty:
 � F186 ST9 Beton Chicago světle šedý
 � F206 ST9 Pietra Grigia černá

  Více informací naleznete na  
www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky

F186 ST9
Beton Chicago světle 
šedý 

F206 ST9
Pietra Grigia černá 
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Všechny zobrazované a uvedené 
dekory jsou reprodukce.

https://www.egger.com/shop/cs_CZ/interior/product-detail/COMPACTLAMWORKTOP


Přehled všech novinek a změn v přehledu

Změna

Výrobky

Eurodekor
Eurodekor 
Flammex

Eurodekor 
MDF Flammex

Eurodekor 
Plus

Laminátem 
potažené 

desky

OSB 
Combiline

Výběh tloušťky 32 mm X X X X

Rozšíření nabídky tlouštěk 
desek Eurospan P2 a MDF

X X

Nově dostupné v kvalitě P3 X

Změny v dostupnosti struktur pro 
(ML) Nedostupné struktury: 
 ST16, 19, 20, 87

X X X

Sjednocení minimálního množství 
pro objednávku (24 ks)

X X X

Výběh OSB Combiline  
→  Alternativa: Eurodekor Plus ML06

X

Dřevotřísková deska Flammex již 
není k dispozici  
→  Výběh laminátem potažené desky 

Flammex
X

Optimalizace
Lakované desky  

PerfectSense Premium Matt a 
Premium Gloss

Lamináty PerfectSense 
Topmatt s barevným jádrem

Kompaktní pracovní desky

Vylepšení kvality PerfectSense X

Nabídka nových výrobků W1101 PT  
a U9991 PT

X

2 nové dekory v rozměrech 
4 100 x 650 x 12 mm a  
4 100 x 920 x 12 mm

X
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www.egger.com
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Egger CZ s.r.o.

Čechova 498

CZ-500 02 Hradec Králové

T +420 495 531 531

F +420 495 531 534

info-cz@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

T +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

T +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com
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