
Painéis lacados 
PerfectSense® Feelwood

Uma variedade para despertar  
os seus sentidos



Os seus clientes procuram a naturalidade e o toque da madeira, mas 
mesmo assim não querem abdicar das vantagens de uma superfície 
lacada mate? Estes são precisamente os motivos pelos quais ficará 
encantado(a) com os nossos novos painéis lacados PerfectSense 
Feelwood. Ele combinam as propriedades dos nossos produtos de 
maior qualidade: a superfície mate antidedadas aveludada quente do 
PerfectSense Matt com texturas Feelwood sincronizadas com a imagem 
do décor.

O acabamento lacado mate permite-lhe utilizar o PerfectSense Feelwood 
para todas as aplicações verticais. O novo produto de textura mate 
marca pontos na cozinha ou na casa de banho, onde o mobiliário e os 
acessórios de interior têm de resistir ao vapor de água e ao calor.

  Para mais informações visite 
www.egger.com/perfectsense-feelwood

Painéis lacados 
PerfectSense® Feelwood

Uma gama para os sentidos
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Todos os nossos décors são imitações dos materiais e espécies de madeira mencionados. 3

Com esta inovação, a EGGER transporta o aspeto e o toque naturais 
dos produtos à base de madeira para um nível completamente 
novo. Isto já foi sustentado por dois prémios: os painéis lacados 
PerfectSense Feelwood receberam o Prémio Red Dot: Design de 
Produto 2021, bem como o Prémio da Inovação Alemã 2021.

Uma inovação premiada

Ir para o vídeo

A nossa inovação reflete a tendência de 

superfícies de madeira real mates oleadas. 

Exibe uma naturalidade nunca antes alcançada 

num painel à base de madeira sustentável.

Klaus Monhoff Chefe da Gestão de Décors e Design do Grupo EGGER

“
”

Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. 3

https://youtu.be/KFnesnc2LT4


Explorar a gama para 
despertar os seus sentidos

Deixe-se seduzir pelos nossos seis decors exclusivos, também disponíveis com orlas coordenadas.

H1760 TM28
Castanheiro nobre cinzento

Todos os décors mostrados e 
mencionados são reproduções.

A elegância do H1760 TM28 Castanheiro nobre cinzento 
é particularmente realçada através da utilização de 

pigmentos de madrepérola 

»
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H1186 TM37
Carvalho Garonne castanho-escuro
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H3180 TM37
Carvalho Halifax castanho

Os poros e fendas pretos conferem 
ao H1186 TM37 Carvalho Garonne 

castanho-escuro o seu carácter.

As fendas muito realistas e marcadasconferem 
ao H3180 TM37 Carvalho Halifax castanho o seu 
carácter autêntico.

  Encomende as suas amostras em 
www.egger.com

»

»
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H3149 TM37 
Carvalho Riffian fumado

Com o seu aspeto pranchado e a porção discreta de alburno, 
o H3311 TM28 Carvalho Cuneo branqueado acrescenta uma 

aura de naturalidade escandinava a qualquer divisão.

Com a presença de fendas e lajes, o décor 
H3149 TM37 Carvalho Riffian fumado entra 

perfeitamente na tendência PureNature.

  Encomende as suas amostras em www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Carvalho Cuneo branqueado

U999 TM28
Preto

O U999 TM28 Preto numa textura de madeira sólida 
de aspeto autêntico não só cria notas elegantes, 
como também se torna o centro das atenções.»

Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. 7



AS SUAS VANTAGENS

Aparência e toque
 � Acabamento lacado mate aveludado combinado 

com texturas Feelwood sincronizadas
 � Nível de reflexão muito reduzido
 � Cores de aspecto natural com mais contraste 

e profundidade
 � Ainda mais próximo do modelo do natural

Propriedades da superfície
 � Propriedade antibacteriana da superfície em 

conformidade com a norma ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Insensível às manchas convencionais
 � Resistente a um grande número de agentes de 

limpeza
 � Resistente ao calor e ao vapor de água

Propriedade antidedadas
 � Virtualmente sem marcas de dedadas
 � Fácil de limpar
 � Particularmente vantajoso para décors escuros

Texturas disponíveis
 � TM28 Feelwood Nature Matt (contracara ST28)
 � TM37 Feelwood Rift Matt (contracara ST37) 

(O acabemento em ambos lados é posível sob 
encomenda especial.)

  Para mais informações visite  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Propriedades dos produtos  
 com uma vista de olhos

8 Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções.

→ Artigos complementares para a EGGER Coleção e Serviços

→  6 novos décors, disponíveis exclusivamente como painéis lacados 
PerfectSense Feelwood e orlas coordenadas

→ Dimensões padrões: 2.800 × 2.070 mm

→ Espessura padrão: 19 mm

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


Estrutura do produto Película de proteção

Primário

Camada lacada superior UV

Papel decorativo impregnado

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Papel Kraft

Papel Kraft

Papel decorativo impregnado

Mais informações disponíveis em www.egger.com/ecofacts

Maior transparência: 

29% de material reciclado 
42% de produtos derivados da indústria da serração  
e madeira reciclado pré-consumo 
29% de recursos novos

89% de materiais provenientes de recursos renováveis 
11% de materiais provenientes de recursos fósseis

100% de madeira de origem legal verificada 
61% da qual está certificada

68% de madeira de origem regional

O acabamento a condizer

Para todos os nossos décors PerfectSense 
Feelwood, estão disponíveis em rolo 
orlas de ABS de 23 × 1 mm ABS, as quais 
condizem na perfeição em termos de 
décor, textura e nível de brilho.

9



As casas de banho permanecem iluminadas, mas não necessariamente brancas. O aspeto mate do 
H1760 TM28 Castanheiro nobre cinzento combina na perfeição com o lavatório cinzento utilizado 
aqui. O seu reflexo iridescente transmite valor. O corpo em U705 ST9 Cinza serve como uma ligação 
natural entre a frente e o tampo realizados com o F121 ST87 Pedra metalizada antracite. O pavimento 
EPL166 Betão Chicago cinza claro sustenta o aspeto claro da divisão.

O aspeto intemporal da divisão é otimizado pelo H3311 TM28 
Carvalho Cuneo branqueado de aspeto autêntico. O décor U961 Cinza 
grafite mate (PM) e de alto brilho (PG) confere notas contrastantes. 
A tonalidade luminosa do pavimento EPC015 Carvalho Waldeck claro 
completa o conjunto de uma maneira impecável.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166

10 Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções.

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


A interação de um ambiente de estar de 
alta qualidade com o aspeto de tábuas 
rústicas do H3149 TM37 Carvalho Riffian 
fumado pode ser descrito como “Luxo 
Rústico”. O seu sombreado natural 
permite combinações com unicolores 
orientados para o verde, como o 
U717 ST9 Cinza mástique. O U999 
PM Preto empresta uma sensação de 
modernidade e alta qualidade. O EPL127 
Pedra Santino escura retoma a tendência 
de visuais escuros e elegantes.

 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
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Quando se trata de desfrutar de tempo de lazer e relaxar, a ótica 
reduzida e os contrastes equilibrados são muito procurados. 
Pelo meio, o U999 TM28 Preto fornece um efeito muito 
surpreendente. Vista à distância, a superfície assemelha-se a um 
unicolor. Apenas numa inspeção mais perto é que o aspeto de 
madeira autêntica fica visível, criando uma interação perfeita de 
natureza e elegância – e com a prática propriedade antidedadas. 
O ambiente também parece ser de grande classe graças ao 
U999 Preto em PerfectSense Premium Matt e Premium Gloss. 
O único contraste com isto é o H1714 ST19 Nogueira Lincoln, 
o qual, com a sua cor natural quente, oferece a mistura perfeita 
entre natureza e modernidade, tal como o pavimento EPL175 
Nogueira Bedollo escura utilizado.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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A combinação nesta divisão mostra contrastes naturais. O H1186 TM37 Carvalho Garonne 
castanho-escuro consegue uma excelente profundidade graças ao acabamento lacado mate. 
É criada uma naturalidade jamais alcançada para madeiras escuras que é clara na base e 
escura ao longo do cilindro. O décor é exibido com um efeito particularmente bom pelo F416 
ST10 Têxtil bege claro e o precioso contraste do U399 ST9 Vermelho granate. Finalmente, 
o pavimento de cor natural EPD034 Carvalho Berdal natural assegura um aspeto global 
harmonioso.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034

Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. 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
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As cozinhas contemporâneas são concebidas para 
serem espaçosas. Formam o ponto de encontro 
central em qualquer casa, estendendo-se em 
seguida a outras divisões, como a sala de jantar, 
sala de estar e gabinete de estudo. Devido a esta 
generosidade, são cada vez mais utilizadas cores 
escuras próximas do design italiano.

O H3180 TM37 Carvalho Halifax castanho é 
utilizado aqui. A superfície mate em particular 
realça o realismo das fendas e nós pretos. 
Combina na perfeição com o U999 PM Preto. 
A emoção nesta cozinha é criada, entre outras 
coisas, pelo tampo mate em F206 PT Pietra Grigia 
preta. O pavimento escuro EPL127 é um par 
perfeito para a elegância do conjunto.

  Informações adicionais relativas a todos os 
painéis lacados PerfectSense estão disponíveis 
em www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37

Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. 15
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www.egger.com
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Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. Devido às variáveis no processo de impressão, as cores poderão variar ligeiramente do produto real.  
A seleção de décors com correspondência de cores apenas é possível na amostra original. Ilustrações de décors à escala de 1:2. Sujeito a modificações técnicas e erros de 
impressão.

EGGER Panneaux & Décors

Avenue d’Albret

40370 Rion-des-Landes

France

t +33 (0)5 58 56 81 81

doc@egger.com

EGGER Assistência

t 00 800 4000 8800

Chamada gratuita segundo 

a tabela do seu operador

Amostras

f +33 (0) 5 58 57 03 42

doc@egger.com

www.egger.com/shop

http://www.egger.com
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