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Plasarea de accente prin culori 

Pardoselile EGGER completează în cel mai frumos mod temele moderne 
de culoare 

Ce legătură au culorile în tendințe ale anului 2022 cu pardoseala? Răspunsul este: foarte 

mare. EGGER, producătorul tirolez de materiale pe bază de lemn, își poartă clienții printr-

o lume a culorilor și a decorurilor pentru pardoseală. Oferă inspirație și combinații 

minunate pentru casa dvs. și un serviciu digital practic pentru a le încerca. 

Astăzi, și în materie de amenajări, la fel ca în modă, totul este posibil. Formele, culorile, 

materialele – opțiunile sunt aproape nelimitate. Numai EGGER oferă peste 200 de decoruri de 

pardoseală, în trei categorii de produse specializate pentru cele mai diverse cerințe: de la 

pardoseala Comfort, caracterizată prin senzația plăcută la atingere și izolația fonică integrată, la 

popularul laminat universal, disponibil și în varianta rezistentă la umiditate Aqua+, până la 

pardoseala Design GreenTec, deosebit de rezistentă care sfidează provocările exigente, aici 

veți găsi soluția potrivită pentru toate cerințele dvs. 

„Ne dorim să le oferim clienților noștri inspirație și îndrumare și să le arătăm care sunt tendințele 

în materie de design cu care se armonizează deosebit de bine produsele noastre de 

pardoseală”, a spus Ayla Schwarzmayr, specialist în cadrul departamentului de Decor 

Management în cadrul EGGER. De aceea, Ayla Schwarzmayr și echipa sa au selectat patru 

teme moderne de culoare și au creat combinații exclusive de produse și decoruri. 

 

Nuanțele naturale armonioase aduc în casă o parte din natură 

Casa este un loc de refugiu din lumea noastră agitată și palpitantă. Oferă siguranță și liniște.  

Aducem o parte din natură în casa dvs., cu decorurile ce imită lemnul autentic și cele cu aspect 

de piatră și culorile discrete. Nuanțele estompate de culoare sunt delicate, însă sunt foarte 

eficiente deoarece proporția mare de gri le face ușor de combinat. Caracterul individual al 

culorilor discrete este subliniat într-un mod captivant în decorurile asortate de pardoseală.   

Specialiștii EGGER în materie de decoruri au selectat patru teme de culoare din gama de nuanțe 

naturale și le-au combinat cu decorurile potrivite de pardoseală. Rezultatul este un spațiu de 

locuit care oferă inspirație și în care să vă simțiți bine. 
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Soft Green – tonuri de verde mat din natură. 

Stuful, eucaliptul sau bradul au reprezentat inspirația pentru această tendință de culoare cu 

tonuri de verde mat din natură. 

În industria construcțiilor și în arhitectură, conceptul îmbinării amenajărilor interioare și a naturii 

poartă numele de amenajare biofilică: spațiile intens luminate, cu elemente de apă și plante, 

creează o atmosferă aparte. Tehnologia modernă și materialele naturale reușesc să ajungă la 

un numitor comun. Pardoselile EGGER cu aspect de lemn natural, deschis, se potrivesc perfect: 

moderne și funcționale, au tot ce putem numi astăzi o pardoseală bună. 

Muted Earth Tones – tonurile pământii călduroase pentru o atmosferă de 
bunăstare. 

Tonurile pământii estompate ne acompaniază în diverse forme și structuri: acestea se regăsesc 

nu doar în decorurile uni actuale, dar sunt întâlnite și în nuanțe de lemn călduroase și materiale 

naturale, cum ar fi pielea, precum și textilele confecționate din cânepă și in. 

Accentul nu este pus aici pe contraste, ci pe combinația de nuanțe naturale și nuanțe pământii 

discrete. Nu piesele individuale de mobilier sau accesoriile de uz casnic sunt cele care domină 

încăperea; mai degrabă, efectul este creat de armonia cromatică a amenajării. Totul se 

amestecă într-un întreg armonios. 

Shaded Blue – tonuri albastre estompate pentru serenitate. 

Tonurile albastre captivează prin serenitatea pe care o emană. Ele conferă o senzație de spațiu 

locuințelor noastre, amintindu-ne de cer și de mare. Totodată, dau luminozitate și calm unui 

ambient elegant, fără să distragă. 

Nuanțele albastre discrete au un aspect deosebit de frumos împreună cu lemnul natural de 

stejar, pardoseli de culoare deschisă sau nuanțe de gri. Accentele de culoare închisă plasează 

note individuale de contrast. 

It's all about BLACK – noua nuanță de negru ca accent. 

Noua culoare neagră a dobândit un caracter natural: ni se prezintă cu structuri de lemn sau 

mate, ca accent. Detaliile de culoare neagră se combină cu lemnul natural pentru a crea un stil 

de design modern. 
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O pardoseală naturală aduce luminozitate în cameră și subliniază efectul elementelor negre. În 

schimb, pardoseala neagră creează un contrast elegant cu amenajările deschise la culoare. 

 

 

EGGER Floor Visualizer – un serviciu digital practic ce trebuie încercat 

EGGER are un instrument digital practic – EGGER Floor Visualizer, pentru toți cei care își doresc 

să știe cum va arăta noul decor de pardoseală ales în propria casă înainte de a-l cumpăra. 

Utilizarea acestuia este foarte simplă. Aplicația poate fi deschisă cu ușurință din 

www.egger.com/myfloor . Un meniu inteligent și intuitiv ghidează utilizatorul prin aplicație și, în 

același timp, oferă o prezentare generală a colecțiilor, a tipurilor de pardoseală și nu în cele din 

urmă, a varietății imense de decoruri.  

Clientul poate vizualiza decorurile pe o fotografie pe care o încarcă sau poate folosi fotografiile 

cu încăperi pre-definite. Legătura inteligentă cu magazinul de mostre și căutarea distribuitorilor 

însoțesc clientul din etapa de vizualizare (a încăperii) până la produsul real. Serviciul optimizat 

pentru utilizarea pe telefonul mobil, se potrivește în egală măsură clienților finali care doresc să 

aibă o primă impresie acasă, cât și distribuitorilor și editorilor, pentru crearea rapidă și facilă a 

vizualizării încăperii. 

Despre EGGER 

Compania de familie, înființată în 1961, are aproximativ 10.600 de angajați. În 20 fabrici din toată 

lumea, aceștia produc o gama vastă de materiale pe bază de lemn (PAL, OSB și MDF), precum 

și cherestea. Compania a avut o cifră de afaceri de 3,08 miliarde de euro în anul fiscal 2020/2021 

și are clienți în toată lumea în industria mobilei, în magazine din domeniul construcțiilor din lemn 

și domeniul pardoselilor, precum și magazine de bricolaj.  

Produsele EGGER se găsesc în nenumărate arii ale vieții private și publice, inclusiv în bucătării, 

băi, dormitoare, birouri, hoteluri și magazine. EGGER este furnizor al unei game complete de 

produse pentru industria mobilei, amenajări interioare, industriile construcțiilor din lemn și 

pardoselilor pe bază de lemn. 

 

 

 

 

 

 

http://www.egger.com/myfloor
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Casetă informativă  

 

→ EGGER oferă inspirație și combinații 

minunate pentru propria casă.  

→ Oferta distribuitorilor EGGER include 

pachete de decoruri asortate de 

pardoseală în patru teme de culoare 

populare. Informații suplimentare pe 

www.egger.com/colours-2022  

→ EGGER Floor Visualizer: un instrument 

digital practic pentru vizualizarea noii 

pardoseli în propria casă. Încercați-o acum 

pe www.egger.com/myfloor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egger.com/colours-2022
http://www.egger.com/myfloor
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Fotografii 

 

Stuful, eucaliptul sau bradul au 

reprezentat inspirația pentru tendința 

Soft Green cu tonuri de verde mat din 

natură.  Pardoselile laminate Terrazzo 

Triestino gri EPL207 cu format Kingsize 

al plăcii cu decorul cu aspect de piatră 

sunt o combinație frumoasă pentru 

culorile pereților din această paletă de 

culori.   
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IMAGINI: Materiale pe bază de lemn EGGER, reproducerea se face prin numirea deținătorului drepturilor de autor fără 

modificări.  

IMITAȚIE: Toate decorurile menționate sunt imitații. 

 

 

 

Efectul Muted Earth Tones este creat 

de armonia de culori a amenajărilor. 

Totul se contopește într-un întreg 

armonios. Pardoselile laminate Stejar 

Melba maro EPL191 cu format Classic 

al plăcii reflectă nuanțele predominant 

calde ale încăperii.  

 

Nuanțele de culoare Shaded Blue 

captivează prin serenitatea pe care o 

inspiră. Acestea arată deosebit de 

frumos împreună cu decorurile 

deschise, cum ar fi pardoseala Comfort 

Stejar Calenberg EPC029 cu aspect 

clasic al plăcii. 


