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Поставяне на акценти с цветове 

Подовите настилки на EGGER са най-красивото допълнение към 
модерните цветови теми 

Какво общо имат актуалните цветове на 2022 г. с подовите настилки? Отговорът е: 

много общо. Тиролският производител на материали от дървесина EGGER  отвежда 

своите клиенти в свят на цветове и декори за подови настилки. Той предоставя 

вдъхновение, красиви комбинации за вашия дом и практична цифрова услуга да ги 

изпробвате. 

В модата, както и при обзавеждането, днес всичко е възможно. Форми, цветове, 

материали - изборът е почти неограничен. Само EGGER предлага над 200 декора за 

подови настилки в три специализирани продуктови категории, отговаряйки на най-

разнообразни изисквания: от подовата настилка Comfort, която се характеризира с 

приятни релеф и акустика, популярния универсален ламинат, който се предлага и като 

водоустойчив ламиниран паркет Aqua+, до особено издръжливата подова настилка Design 

GreenTec, която се справя с трудни предизвикателства, при нас ще намерите правилния 

дървесен продукт за всички ваши изисквания. 

„Искаме да вдъхновим и ориентираме нашите клиенти, да им покажем с кои тенденции в 

интериорния дизайн на дома хармонират особено красиво нашите подови настилки“, 

казва Айла Шварцмайр, специалист по управление на декори в EGGER. Ето защо Айла 

Шварцмайр и нейният екип избраха четири модерни цветови теми и създадха ексклузивни 

пакети с продукти и декори. 

 

Хармоничните естествени цветове внасят частица от природата 
вътре в дома 

Вашият дом е място за ужеище в нашия забързан и вълнуващ свят. Той предлага 

сигурност и спокойствие.  

С автентични дървесни и каменни декори и приглушени цветове ние внасяме частица от 

природата в дома. Приглушените нюанси са меки и променливи и същевременно много 

ефектни. Благодарение на високото държание на сиво те се комбинират лесно. В 

комбинация с подходящи декори за подови настилки индивидуалният характер на 

приглушените цветове се подчертава по очарователен начин.   
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Специалистите по декори на EGGER избраха четири цветови теми от палитрата на 

естествените нюанси и ги комбинираха с подходящи декори за подови настилки. 

Резултатът е вдъхновяващи модерни жилищни пространства, в които се чувствате добре. 

Soft Green – Матови зелени тонове от природата. 

Тази цветова тенденция с матови зелени тонове от природата е вдъхновена от тръстика, 

евкалипт и ела. 

В строителната промишленост и архитектурата концепцията за свързване на интериорния 

дизайн и природата е известна като биофилен дизайн: Светлите стаи с водни елементи и 

растения създават неповторима атмосфера. Съвременните технологии и естествените 

материали успешно работят заедно. Подовите настилки на EGGER с визия на светла, 

естествена дървесина са идеалното съчетание: те са модерни и функционални и 

притежават всичко, което е необходимо за една добра подова настилка днес. 

Muted Earth Tones – Топли земни тонове създават приятна 
атмосфера. 

Приглушените земни тонове ни съпътстват в различни форми и структури: Те не само 

формират посоката на актуалните Фийлууд Елеганс цветове, но ги срещаме и в топли 

дървесни тонове и естествени материали като кожа, както и текстил от коноп и лен. 

Фокусът тук не е върху контрастите, а върху комбинацията от приглушени земни и 

естествени тонове. В помещението доминират не отделни мебели или аксесоари; ефектът 

по-скоро се постига чрез цветовата хармония при обзавеждането. Всичко се слива в едно 

хармонично цяло. 

Shaded Blue – Приглушени сини тонове за успокояваща яснота. 

Сините тонове завладяват със своята успокояваща яснота. Те внасят пространство в 

домовете ни, като ни напомнят за небето и морето. Със своята изтънченост и 

универсалност те придават светлина и спокойствие на елегантната атмосфера, без да се 

натрапват. 

Приглушените сини тонове изглеждат особено красиви с естествени дъбови декори, 

светли подови дъски или сиви тонове. Тъмните акценти създават отделни контрасти. 

It's all about BLACK – Новото черно като акцент. 
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Новото черно се отличава с естественост: Идва при нас с дървесни структури или мат 

като акцент. Черните детайли се комбинират с автентични дървесни декори, създавайки 

модерен интериорен стил. 

Естествената подова настилка внася светлина в помещението и подчертава ефекта на 

черните елементи. И обратно, черните подови настилки създават елегантен контраст със 

светлите мебели. 

Визуализаторът на подови настилки на EGGER – практична цифрова 
услуга, с която да изпробвате декорите 

За всички, които желаят да видят как ще изглежда избраният от тях декор за подова 

настилка в дома им, преди да го купят, EGGER предлага практичен цифров инструмент – 

EGGER Визуализатор на подови настилки. Използването от потребителя е много лесно. 

Приложението може да се стартира от www.egger.com/myfloor . Умно интуитивно меню 

напътства потребителя през приложението и в същото време предоставя преглед на 

колекциите, видовете подови настилки и не на последно място голямото разнообразие от 

декори.  

Клиентът може да изпробва избраните декори върху качена от самия него снимка или да 

използва предоставените предварително снимки на помещения. Умна връзка с магазина 

за мостри и търсенето на търговци придружава клиента от визуализацията (на стаята) до 

действителния продукт. Услугата, която е оптимизирана за мобилно използване, е 

еднакво подходяща както за крайни клиенти, които искат да придобият първо впечатление 

у дома, така и за търговци и издатели за създаване на визуализации на помещения бързо 

и лесно. 

За EGGER 

В основаната през 1961 г. семейна компания са заети около 10 600 души. В 20 завода по 

целия свят те произвеждат широк асортимент от материали от дървесина (ПДЧ, OSB и 

MDF), както и дървен материал. През финансова 2020/2021 година компанията генерира 

оборот от 3,08 млрд. евро. Тя има клиенти в цял свят в мебелната промишленост, при 

търговците на дървесни продукти и подови настилки, както и на пазарите от типа „направи 

си сам“.  

Продукти на EGGER се използват в безброй области на частния и обществения живот, 

включително кухни, бани, спални, офиси, хотели и магазини. EGGER е доставчик на пълна 

гама от продукти за мебелната промишленост и интериорния дизайн, строителството с 

дърво и за подови настилки на базата на дървесина. 

http://www.egger.com/myfloor
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Факти  

 

→ EGGER предлага вдъхновение и 

красиви комбинации за вашия дом.  

→ За търговците на продукти на 

EGGER предлагаме пакети със 

съгласувани декори за подови 

настилки в четири популярни 

цветови теми. Повече информация 

на www.egger.com/colours-2022  

→ EGGER Визуализатор на подови 

настилки: практичен цифров инструмент 

за виртуално полагане на новата 

подова настилка във вашия дом. 

Изпробвайте го на 

www.egger.com/myfloor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egger.com/colours-2022
http://www.egger.com/myfloor
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Picture caption 

 

Тази цветова тенденция Soft Green 

с матови зелени тонове от 

природата е вдъхновена от 

тръстика, евкалипт и ела.  

Ламинираният паркет Террано 

Триестино Сиво EPL 207 във 

формат Kingsize със своя 

изразителен каменен декор създава 

красива комбинация със стени в тази 

цветова палитра.   

 

Ефектът на приглушените земни 

тонове Muted Earth Tones се 

постига чрез цветовата хармония на 

обзавеждането. Всичко се слива в 

едно хармонично цяло. 

Ламинираният паркет Дъб Мелба 

кафяв EPL191 в класически формат 

на дъската отразява 

преобладаващите топли тонове на 

помещението.  
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СНИМКИ: EGGER материали от дървесина, репродукция с името на притежателя на авторските права е 

безплатно.  

РЕПРОДУКЦИЯ: Всички споменати декори са имитации. 

 

 

Приглушените сини тонове на 

Shaded Blue завладяват със своята 

успокояваща яснота. Те изглеждат 

особено красиви със светли декори, 

като подовата настилка Comfort Дъб 

Каленберг EPC029 с класическа 

визия на дървени дъски. 


