
PerfectSense® Feelwood  
laklı levhalar

Duyulara hitap eden 
ürün yelpazesi



Müşterileriniz ahşabın doğallığını hissetmek istiyor ama laklı 
mat yüzeylerin avantajlarından da vazgeçemiyor mu? İşte tam 
da bu yüzden yeni PerfectSense Feelwood laklı levhalarımızı çok 
seveceksiniz. En kaliteli ürünlerimizin özellikleri tek bir üründe 
buluşuyor: PerfectSense Matt’ın mat, kadife dokulu ve parmak izi 
önleme özelliğine sahip, dekor görüntüsü ile senkronize Feelwood 
yüzeyler.

Mat laklı kaplamalar, PerfectSense Feelwood’u tüm dikey uygulamalar 
için uygun hale getiriyor. Bu yeni mat dokulu ürün, mobilya ve iç 
donanımların neme ve ısıya dayanıklı olması gerektiği yerlerde, yani 
banyo ve mutfaklarda kullanım için idealdir.

  Daha fazla bilgi için lütfen www.egger.com/perfectsense-feelwood 
adresini ziyaret edin.
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 3

Bu inovasyon ile EGGER, ahşap bazlı ürünlerinin doğal görünüm 
ve hissini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Bu başarı iki ödül ile 
taçlandırıldı bile: PerfectSense Feelwood laklı levhalar Red Dot 
Award: Product Design 2021 ödülüne layık görülerek aynı zamanda 
German Innovation Awards 2021’de “Winner” ilan edilmiştir.

Mükemmel bir ürün inovasyonu

Videoyu izleyin

Bu ürün inovasyonumuz mat, yağlı 

gerçek ahşap yüzey trendine yönelik 

olarak tasarlanmıştır. Başka hiçbir 

sürdürülebilir ahşap tabanlı kontrplak 

ile elde edilemeyen bir doğallık sunar.
Klaus Monhoff EGGER Grubu Dekor ve Tasarım Yönetimi Başkanı

“
”

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 3

https://youtu.be/z_HC60KrG6w


Duyulara hitap eden  
 ürün yelpazemizi keşfedin

Ürün çeşitliliğimiz, uyumlu kenar bantlara sahip altı özel trend dekorla dikkat çekiyor.

H1760 TM28
Gri Noble Kestane

Gösterilen ve bahsi geçen  
tüm dekorlar imitasyondur.

Özellikle H1760 TM28 Gri Noble Kestane 
ürününün zarafeti, sedef pigmentleriyle 

vurgulanmıştır. 

»
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H1186 TM37
Koyu Kahve Garonne Meşe
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H3180 TM37
Kahve Halifax Meşe

Siyah gözenekler ve çatlaklar 
H1186 TM37 Koyu Kahve Garonne 

Meşeye karakter katar.

Özgün rüzgar çatlakları H3180 TM37 
Kahve Halifax Meşeye bambaşka ve 
çarpıcı bir doğallık kazandırır.
»

»
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H3149 TM37 
Dumanlı Riffian Meşe

Ahşap düz görünüme ve belli belirsiz 
kabuk altı tabakası parçalara sahip 

H3311 TM28 Beyazlatılmış Cuneo Meşe, 
tüm doğallıyla her odada İskandinavya 

rüzgarı estiriyor.

Doğal özellikleri sayesinde H3149 TM37 Dumanlı 
Riffian Meşe, PureNature trendine ayak uydurur.

»

»
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H3311 TM28
Beyazlatılmış Cuneo Meşe

U999 TM28
Siyah

U999 TM28 Siyah otantik görünümlü masif ahşap 
dokusuyla yalnızca zarif vurgular yaratmakla kalmaz, 
aynı zamanda tüm dikkatleri üzerine çeker.»

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 7



AVANTAJLARINIZ

Doku ve görüntü
 � Kadife mat laklı kaplamanın yanında 

senkronize Feelwood dokuları
 � Çok düşük parlaklık seviyesi
 � Daha yüksek kontrast ve derinlik ile daha 

doğal renkler 
 � Doğaya bir adım daha yakın

Yüzey özellikleri
 � ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 

antibakteriyel yüzey özelliği
 � Sıradan lekelerden etkilenmez
 � Birçok temizlik maddesine karşı dayanıklı
 � Isı ve neme karşı dayanıklı

Parmak izi bırakmama özelliği
 � Parmak izi kalıntısı bırakmaz
 � Kolayca temizlenir
 � Özellikle koyu renkli dekorlar  

için büyük avantaj sağlar

Mevcut dokular
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

  Daha fazla bilgi için lütfen www.egger.com/
perfectsense-feelwood-product adresini 
ziyaret edin.

Bir bakışta  
 ürün özellikleri

8 Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

→ EGGER Dekoratif Koleksiyonuna eşlik eden stok ürünleri

→  6 yeni dekor, PerfectSense Feelwood laklı levhalara 
özel olarak satışta

→ Standart ölçüler 2800 × 2070 mm

→ Standart kalınlık 18 mm

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Ürün yapısı Koruyucu folyo

Primer

UV üst kaplama

Emprenyeli dekoratif kağıt

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Soda kraft kağıdı

Soda kraft kağıdı

Emprenyeli dekoratif kağıt

Daha ayrıntılı bilgi için: www.egger.com/ecofacts

Daha fazla şeffaflık: 

% 29’u geri dönüştürülmüş malzemelerden 
% 42’si kereste endüstrisi yan ürünleri  
ve tüketici öncesi geri dönüştürülmüş ahşaptan 
% 29’u taze kaynaklardan

% 89’u yenilenebilir kaynaklardan 
% 11’i fosil kaynaklardan

% 100’ü onaylı yasal ağaç kaynaklarından 
% 61’i ise sertifikalı

% 68’i bölgesel ağaç kaynaklarından

Uyumlu kaplama

Tüm PerfectSense Feelwood dekorlarımız için 
23 × 1 mm ABS kenar bantlarımız stokta mevcut 
olup dekor, doku ve parlaklık seviyesi olarak 
uyumludurlar.
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Beyaz renge mahkum kalmadan açık renkli banyonuzun tadını çıkarın. H1760 TM28 Gri Noble 
Kestanenin mat görüntüsü, burada kullanılan lavabo ile mükemmel uyum içindedir. Sedef ışıltıları 
paha biçilmezliğini yansıtıyor. U705 ST9 Gri Angoranın gövdesi doğal bir görünüme sahipken 
lavabo koyu F121 ST87 Antrasit Metal Kayadan yapılmıştır. EPL166 Açık Gri Chicago Beton zemin, 
odanın açık renkli görünümünü destekler.

Odanın zamana meydan okuyan görünümü, otantik 
H3311 TM28 Beyazlatılmış Cuneo Meşe ile artırılmıştır. 
Mat ve yüksek parlaklıktaki U961 PM/PG Grafit, tezatlı 
vurgular sunar. EPC015 Waldeck Açık Meşe parkeler açık 
doğal tonda tamamlanmış bir görünüm sunar.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166

10 Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur.

http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
http://www.egger.com/epl166


H3149 TM37 Dumanlı Riffian Meşenin 
sunduğu yüksek kalite yaşam atmosferi 
ile rustik düz ahşap görünümü, ancak 
“Doğal Konfor” olarak tanımlanabilir. 
Doğal tonu sayesinde U717 ST9 Dakar 
Gri gibi yeşil odaklı düz renklerle birlikte 
kullanılabilir. U999 PM Siyah, modernlik 
ve yüksek kaliteyi sonuna kadar 
hissetmenizi sağlıyor. EPL127 Santino 
Koyu Taş parkeler de koyu zarafet 
trendini yakalıyor.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/epc015
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u717-st9
http://www.egger.com/h3149-tm37
http://www.egger.com/epl127


Boş vaktinizin tadını çıkarmak ve dünyadan soyutlanmak 
istendiğinizde, görselliğin azaltılması ve dengeli tezatlıkların 
yakalanması hoşunuza gidecektir. Tam da böyle zamanlar için 
U999 TM28 Siyahın şaşırtıcı bir etkisi vardır. Belirli mesafelerde 
yüzey sanki düz renkmiş gibi görünür. Yakından bakıldığındaysa 
bu açık renkli ahşap görünüm, doğa ile zarafet arasında 
mükemmel bir etkileşim yakalayarak farkını gözler önüne serer; 
üstelik parmak izi bırakmama özelliğine sahiptir. U999 Siyah 
tonundaki PerfectSense Premium Mat ve Premium Gloss 
sayesinde odanızın atmosferi oldukça klas görünür. Buna tezat 
oluşturan H1714 ST19 Lincoln Ceviz de aynı EPL175 Koyu Bedollo 
Ceviz parkeler gibi sıcak ve doğal rengiyle doğallık ile modernlik 
arasında mükemmel bir harman oluşturur.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/h1714-st19
http://www.egger.com/epl175


Bu odadaki kombinasyonlar doğal tezatlıklar oluşturuyor. H1186 TM37 Koyu Kahve Garonne 
Meşe, mat laklı kaplaması sayesinde muhteşem bir derinlik sağlıyor. Fonda açık, damarlarda 
koyu renk kullanılarak, koyu renkli ahşaplarda asla elde edilemeyen bir doğallık oluşturuluyor. 
Bu dekor özellikle açık renk F416 ST10 Bej Tekstil ile kendini ortaya çıkarırken U399 ST9 Lal 
Kırmızı ile de güzel bir tezat yakalar. Son olarak, doğal renkli EPD034 Doğal Berdal Meşe 
parkeler, tüm mekanda uyumlu bir görünüm elde etmenizi sağlar.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 13

http://www.egger.com/u399-st9
http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


 EPL127

 F206 PT
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http://www.egger.com/epl127
http://www.egger.com/f206-pt


Modern mutfaklar, daha geniş alanlar olarak 
tasarlanır. Her evde yemek, oturma ve çalışma 
odaları gibi diğer odaları birleştiren merkezi bir 
buluşma noktası vazifesi görürler. Bu cömert 
doğası nedeniyle, İtalyan tasarımına yakın olan 
koyu renkler giderek daha fazla kullanılmaya 
başlanmıştır.

Burada H3180 TM37 Kahve Halifax Meşe 
kullanılmıştır. Mat yüzey siyah çatlakları ve 
düğümleri imite ederek kapsamlı bir renk etkisi 
oluşturur. U999 PM Siyah ile birbirini mükemmel 
şekilde tamamlar. Bu mutfağa hakim olan 
duyguyu, diğer pek çok şeyle birlikte F206 PT 
Siyah Pietra Grigia mat tezgah oluşturur. Bunca 
zarafetin arasında, zemin için tek seçenek 
EPL127 Santino Koyu Taş olabilir.

  PerfectSense laklı levhalarla ilgili daha detaylı 
bilgi için www.egger.com/perfectsense adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

 U999 PM

 H3180 TM37

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. 15

http://www.egger.com/perfectsense
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/h3180-tm37


www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH ve Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann, Tirol

Avusturya

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Almanya

t +49 2961 770 - 0

info-bri@egger.com

EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB

41400 Gebze / Kocaeli

Türkiye

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlar imitasyondur. Baskı işlemindeki değişkenlerden dolayı renkler gerçek üründen farklı olabilir.
Renk eşleştirme yoluyla dekor seçimi, yalnızca orijinal numune üzerinden yapılabilir. Tüm dekorlar 1:2 ölçeğinde gösterilir. Teknik değişiklikler ve baskı hataları olabilir.
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