Produtos, Décors e Serviços
Inovamos juntos.
EGGER Coleção & Serviços 2020 – 22

Mais inspiração,
mais décors,
mais serviços,
para ainda mais possibilidades.
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Grupo EGGER
O Grupo EGGER é um dos líderes da indústria de
painéis à base de madeira.
Fundado em 1961, o Groupe é composto atualmente
por 19 unidades de produção e assegura a venda
dos seus produtos em 27 escritórios à escala
mundial.
Os produtos EGGER são utilizados em inúmeros
domínios particulares ou públicos, como as
cozinhas, casas de banhos, quartos, escritórios,
hotéis ou lojas.

	As nossas unidades
de produção
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

St. Johann in Tirol AT
Wörgl AT
Unterradlberg AT
Brilon DE
Bevern DE
Gifhorn DE
Bünde DE
Marienmünster DE
Wismar DE
Hexham UK
Barony UK
Rambervillers FR
Rion des Landes FR
Shuya RU
Gagarin RU
Rădăuţi RO
Gebze TR
Concordia AR
Biskupiec PL

Em planeamento/
construção
20 Lexington, NC US
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	As nossas agências
comerciais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
ŠenČur SI
Varaždin HR
Hradec Krălově CZ
Poznań PL
Budapest HU
Smederevo RS
Sofia BG
Bucureşti RO
Gebze TR
Vilnius LT
Minsk BY
Kiev UA
Moscow RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP
New Delhi IN
Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Lexington, NC US
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN

Muito mais do que mobiliário e criação/
remodelação de interiores
O nosso slogan “Muito mais do que madeira” remete para o nosso vasto leque de produtos: além do mobiliário e
da criação/remodelação de interiores, a EGGER desenvolve igualmente revestimentos de pavimento e produtos
de construção.
Os revestimentos de pavimentos devem apresentar determinadas
propriedades específicas em função da utilização da divisão. No
entanto, todos partilham características comuns: são fáceis e rápidos
de aplicar, sólidos, resistentes, ecológicos e de fácil manutenção.
Com três gamas diferentes, a EGGER cobre a totalidade das
necessidades dos clientes.
https://www.egger.com/flooring

Para uma construção em madeira mais ecológica, propomos uma
ampla seleção de painéis OSB, placas OSB, painéis de fibras de
madeira respirantes e resistentes à humidade e madeira de serração.
Além dos nossos materiais duradouros, desenvolvemos soluções
personalizadas de alta qualidade que permitem realizar os projetos
mais audaciosos graças à sua facilidade de aplicação.
https://www.egger.com/construcao

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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O nosso ciclo ambiental: o que significa o
desenvolvimento sustentável para a EGGER

Fabrico de produtos
derivados da madeira e acabamento
Com vista ao melhoramento contínuo
do nosso desempenho ambiental no
nosso processo de produção, baseamonos em sistemas de gestão ambiental e
energética certificados de acordo com
as normas internacionais ISO 50.001,
ISO 14.001 e EMAS.

Consumidor
As nossas declarações
ambientais de produtos
(EPD) são uma garantia de
transparência total.
Com efeito, fornecem ao cliente
um resumo do impacto ambiental
e sanitário de cada um dos
nossos produtos.

Reciclagem
A madeira de reciclagem,
composta por madeira
usada proveniente de
objetos transformados em
aparas e de mercadoria
não vendável, é preparada
e em seguida utilizada na
produção de painéis de
partículas.

Serração
Na nossa serração de Brilon
(Alemanha), produzimos anualmente
800.000 metros cúbicos de madeira
redonda de abeto e de pinho
proveniente da silvicultura sustentável.
Os subprodutos da serração são
imediatamente reutilizados no fabrico
de produtos derivados da madeira.

Florestas geridas de forma sustentável
Adotamos uma atitude responsável
para com as florestas e o ambiente
e, consoante a disponibilidade da
madeira próxima, possuímos as
certificações ISO38200 PEFC e FSC®.
Em conformidade com o regulamento
da UE relativo à madeira (EUTR),
compramos exclusivamente madeira
proveniente da região a fornecedores
controlados.
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Caldeira de biomassa
Os combustíveis biogénicos
que já não podem ser
valorizados enquanto
material servem para
produzir energia térmica e
eletricidade verde nas nossas
centrais de biomassa.

Os produtos EGGER contribuem para a
proteção do ambiente
Encontrará, para cada linha de produtos,
informações sobre a respetiva pegada de carbono
e o seu contributo para a economia circular e/ou
para a bioeconomia.
Estrutura do produto

–13.3 kg CO₂ / m2
27 % materiais reciclados
32 % produtos afins de serrações
41 % matérias-primas primárias
85 % materiais renováveis
15 % materiais de origem fóssil

A pegada de carbono*
A pegada de carbono, indicador do impacto de
um produto no clima, é muito baixa, ou mesmo
negativa, no caso dos produtos à base de madeira.
Com efeito, a madeira capta mais CO2 durante o
seu crescimento do que aquele que emite durante
a sua transformação e transporte.
Contributo para a economia circular**
A proteção dos recursos naturais passa pela
exploração dos materiais já disponíveis,
nomeadamente no caso dos painéis com mais de
50% de materiais provenientes da reciclagem ou
de subprodutos de outras indústrias.
Contributo para a bioeconomia**
Os recursos naturais têm o seu próprio ritmo de
renovação. A madeira regenera-se em algumas
dezenas de anos, ao passo que os recursos fósseis
necessitam de milhões de anos. Este indicador
permite realçar a parte de cada um desses
recursos num produto.

Transparência total da nossa parte e formalidades simplificadas para si
Poupe tempo e energia ao criar pastas para a certificação de edifícios sustentáveis ou concursos públicos. De modo a
permitirlhe responder aos critérios exigidos nas diligências de ecoconstrução, a EGGER disponibiliza-lhe as Declarações
Ambientais dos Produtos (DAP) e fichas recapitulativas úteis para as suas certificações (EHD, Environmental Health Datasheet).

*Cálculos verificados por um prestador de serviços externo em conformidade com a norma EN 15804 (ver EPD)
**Cálculos feitos de acordo com o nosso próprio método (percentagem em peso)

→ Para mais informações sobre a nossa política em matéria ambiental, aceda a www.egger.com/medioambiente.
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Uma experiência digital inédita
EGGER Coleção e Serviços
Aceda a soluções simples, práticas, ecológicas, saudáveis e disponíveis
em toda a Europa. Ao desenvolver a sua coleção e os respetivos serviços
associados, a EGGER fixou a meta de lhe oferecer a solução de cada
instante.
EGGER Coleção & Serviços
2020 – 22

Aplicação EGGER Coleção & Serviços

EGGER
Coleção e
Serviços
Painéis, termolaminados, orlas

Download a App EGGER Coleção e
Serviços

Beneficie de uma experiência digital
única:
1.	Transfira e inicie a aplicação EGGER Coleção &
Serviços no seu smartphone.
2.	Com o seu telemóvel, leia a referência de um
décor.
3.	Aceda à disponibilidade dos produtos
 Visualize os décors em 3D
 Encomende as suas amostras
 Identifique as sugestões de combinações
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Esta brochura apresenta toda a coleção dos
produtos às tendências, passando pelos décors e
texturas de superfície, como uma hiperligação com
a aplicação Egger e o sítio Web www.egger.com.
Com a nova aplicação EGGER, terá a Coleção
& Serviços EGGER 2020-22 sempre à sua
disposição. Esta aplicação irá ajudá-lo(a) a
tomar decisões rapidamente ao dar-lhe acesso a

todas as informações necessárias para dar vida
às suas ideias. Para ir ainda mais longe, esta
nova aplicação permite-lhe também encomendar
diretamente diferentes formatos de amostras.
Mais informações sobre a coleção em
www.egger.com/colecao2020

Mais informações sobre a coleção em
Com o Virtual Design Studio (VDS), teste os nossos
décors para a criação/remodelação de interiores
e os revestimentos de pavimentos numa grande
variedade de configurações. Graças ao modo

Comparação, compare dois décors na mesma
disposição. Integre gratuitamente o VDS Online
diretamente no seu sítio Web para que os seus
clientes também possam tirar partido do mesmo.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Produtos para mobiliário e criação/remodelação
de interiores
Nesta mesma brochura encontrará todas as respostas às suas perguntas para levar a bom termo os seus projetos de
criação/remodelação de interiores e mobiliário. Com os nossos décors acessíveis em praticamente todas as nossas
linhas de produtos, os nossos prazos de entrega curtos e as nossas quantidades mínimas de encomenda, tem total
liberdade para conceber a disposição de acordo com os seus desejos.

Painel compósito OSB
Combiline F205 ST9
Orla de ABS
H3349 ST19

Termolaminado
F205 ST9
Painel melamínico
Eurodekor H3349 ST19
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Tampo PerfectSense
TopMatt com orla reta
U999 PT

Painel compósito OSB
Combiline H3349 ST19
Orla de ABS
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor
H3349 ST19

Termolaminado
F205 ST9

Painel melamínico
Eurodekor F205 ST9

Revestimento de pavimento
termolaminado EPL001

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tablero melaminizado
multicapa Eurodekor
H3330 ST36

Orla de ABS
U660 ST9

Painel melamínico
Eurodekor U660 ST9

Termolaminado
U899 ST9

Painel melamínico
Eurodekor H1344 ST32

Termolaminado PerfectSense Top
F627 PT

Painel melamínico multi
Eurodekor H3408 ST38
Painel não inflamável Flammex
H3330 ST36

Termolaminado com núcleo colorido
U8991 ST9

Termolaminado com núcleo colorido
U7801 ST9

Revestimento de pavimento
termolaminado EPL014
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Painel melamínico
Eurodekor U600 ST9

Orla de ABS
H3330 ST36

pMatt

icamada

Orla de ABS
U600 ST9
Painel melamínico
multicamada Eurodekor
H1318 ST10

Termolaminado
U660 ST9

Painel alveolar
Eurolight com décor
H3330 ST36

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Soluções
coordenadas de
décor/ produto
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Aliar restrições técnicas, estéticas, económicas
e ambientais é, por vezes, um verdadeiro
desafio. Ao disponibilizar o mesmo décor
em várias linhas de produtos, a Coleção
EGGER permite-lhe escolher o material
mais adequado a cada aplicação, do painel
melamínico clássico ao nosso novo painel OSB
Combiline, passando pelos nossos painéis
termolaminados. Oferecemos-lhe igualmente
uma gama de orlas, a condizer na perfeição
com os nossas linhas de produtos. Já não
precisa de fazer cedências em termos de
design ou desempenho e pode permanecer
concentrado(a) nas necessidades dos seus
clientes e da sua atividade.

Faça um scan dos códigos dos décors das páginas
seguintes e consulte a aplicação EGGER para
obter mais informações sobre o produto e a
disponibilidade.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Painéis de partículas melamínico Eurodekor
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Numerosas aplicações
 A estética de uma madeira maciça, de um folheado
de madeira ou de metais e minerais por um custo
inferior
 Propriedades da superfície ideais para aplicações
duradouras (aprovado para o contacto com
alimentos)
 Fácil de transformar, manter e limpar
 Antibacteriano (testado de acordo com a norma
ISO22196:2011 – JIS Z 2801)
 Produto reciclável e amigo do ambiente
 Pronto a utilizar, não requer nenhuma intervenção
adicional para o revestimento (oleamento, aplicação
de um verniz protetor), exceto para o revestimento
das orlas
 Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER

O painel melamínico Eurodekor é um painel de
partículas em bruto revestido nas duas faces
com um papel decorativo impregnado de resina
melamínica. É ideal para uma grande variedade
de aplicações verticais ou horizontais para o
mobiliário e a criação/remodelação de interiores.
Pronto a utilizar, não requer mais nenhuma
intervenção além do revestimento das orlas.

F416 ST10

H1714 ST19

Mais informações em www.egger.com/eurodekor

Painéis de partículas melamínico Eurodekor
Papel decorativo impregnado de
resina melamínica
Painel de partículas em bruto
Eurospan

Papel decorativo impregnado de
resina melamínica
– 13,3 kg de CO₂ / m2
27 % de materiais reciclados
32% de produtos afins de serrações
41% de matérias-primas primárias
85% de materiais renováveis
15% de materiais de origem fóssil

16

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Painel Eurodekor MDF
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Tal como sucede com o painel de partículas
Eurodekor, trata-se de um painel melamínico
revestido nas duas faces, mas o seu suporte é em
fibras de média densidade (MDF).
Este painel Eurodekor MDF é a solução ideal para o
revestimento de paredes ou os painéis ranhurados
em espaços comerciais e hospitais.

 Superfície fina e regular
 Homogeneidade perfeita de superfície e solução ideal
para a perfilação graças à alta densidade da superfície
 Excelente resistência ao arrancamento de parafusos,
incluindo nas orlas
 Com comportamento em flexão
 Múltiplas combinações e texturas muito realistas
 Disponível em vários décors combinados com os outros
produtos EGGER

Mais informações em www.egger.com/eurodekor-mdf

–8.1kg CO₂ / m2

Painel de MDF Eurodekor
Papel decorativo impregnado de
resina melamínica

68 % de produtos afins de serrações
32 % de matérias-primas primárias

Painel de MDF em bruto
Papel decorativo impregnado de
resina melamínica

80 % de materiais renováveis
20 % de materiais de origem fóssil

H1714 ST19

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Painel alveolar Eurolight Décor
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Leve, logo mais manejável e mais fácil de transportar
 Robusto, ideal para os móveis de topo de gama de
espessura elevada a um preço acessível
 Flexão inferior nos apoios em longo alcance graças à
sua resistência elevada
 Amigo do ambiente e ecónomo em recursos
 Possibilidade de integração de iluminações LED e
cabos no núcleo alveolar com a máxima discrição
 Múltiplas combinações e texturas muito realistas
 Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER

O Eurolight possui uma estrutura em sanduíche constituída por
duas superfícies em painéis de partículas de 8 mm e um núcleo
alveolar em cartão reciclado. O seu aspeto de espessura elevada
e a sua leveza e robustez fazem dele a solução de eleição
para múltiplas aplicações: revestimento, contorno de móveis,
tampos de mesas, secretárias, estantes, portas de correr, portas
interiores e móveis.

 ais informações sobre os painéis alveolares Eurolight Décor
M
disponíveis em www.egger.com/eurolight

Painel alveolar Eurolight Décor
Superfície em painel de
partículas melamínico de 8 mm
de espessura
Núcleo alveolar em cartão
reciclado

Superfície em painel de
partículas melamínico de 8 mm
de espessura

–7.86 kg de CO₂ / m2
10 % de materiais reciclados
42% de produtos afins de serrações
48 % de matérias-primas primárias
82 % de materiais renováveis
18% de materiais de origem fóssil
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H3330 ST36

Painel multicamada Eurodekor Plus ML/MW
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Certos projetos requerem desempenhos superiores
em flexão e uma maior resistência aos impactos.
Os painéis multicamadas são a resposta do design
face às exigências.
Os painéis melamínicos multicamadas estão
disponíveis numa largura de 2070 mm.
Constituem, deste modo, uma alternativa aos
painéis revestidos a termolaminado nas duas
faces, os quais estão limitados a 1.310 mm de
largura. Estes painéis melamínicos multicamadas
são constituídos por um papel decorativo e
subcamadas de barreira (“underlay”) castanhas
(ML) ou brancas (MW).

 ara mais informações, aceda ao nosso sítio Web
P
www.egger.com/eurodekorplus








Garantia de resistência elevada ao impactos
Alta resistência ao arrancamento de parafusos
Reciclável e amigo do ambiente
Excelente resistência à flexão em todos os sentidos
Múltiplas combinações e texturas muito realistas
Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER

Painel multicamada Eurodekor Plus MW06
Papel decorativo

Subcamada constituída por uma ou
mais folhas brancas (MW)
Suporte do painel de partículas
Subcamada constituída por uma ou
mais folhas brancas (MW)
Papel decorativo

Painel multicamada Eurodekor Plus ML06
Papel decorativo
Subcamada constituída por uma ou
mais folhas castanhas (ML)
Suporte do painel de partículas
Subcamada constituída por uma ou
mais folhas castanhas (ML)

Digitalize o décor utilizando a sua aplicação EGGER

Papel decorativo

H3330 ST36
Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Painel compósito OSB Combiline
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Painéis lacados de MDF disponíveis nas versões
mate e ultrabrilhante (possibilidade de ter dois
lados lacados)
 Baixo teor de formaldeído
 Alta resistência à flexão
 Excelente resistência aos parafusos
 Reciclável
 Múltiplas combinações e texturas mais reais do que
a natureza
 Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER

Painel compósito OSB Combiline

Papel decorativo impregnado de
resina melamínica

O painel OSB Combiline é composto por um núcleo
OSB dotado de uma superfície de MDF fina em
cada face no formato ideal de 2800 x 2070 mm.
Este painel combina a excelente resistência à
flexão em todas as direções graças ao seu núcleo
de OSB com inúmeras opções de acabamento,
como a lacagem, o folheamento, o revestimento
melamínico e a fresagem de um painel de MDF. Os
cortes são otimizados graças à textura homogénea
e lisa das superfícies de MDF, que permite
trabalhá-las em todas as direções. Representa a
solução ideal para as aplicações exigentes, como
divisórias, estrados, stands ou bibliotecas, ou
qualquer outro fabrico sujeito a restrições elevadas
de flexão e cargas pesadas.
 btenha mais informações em
O
www.egger.com/eurodekor-osb-combiline

Superfície de MDF fina de 3 mm
Painel de OSB no núcleo

31 % de produtos afins de serrações
69 % de matérias-primas primárias

Superfície de MDF fina de 3 mm
Papel decorativo impregnado de
resina melamínica

91 % de materiais renováveis
9 % de materiais de origem fóssil

U999 ST9
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Termolaminado
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Os termolaminados EGGER são compostos por um
papel decorativo na superfície e várias camadas
de papel Kraft impregnado no núcleo. A folha
de termolaminado deve ser contracolada sobre
um suporte adequado (geralmente um painel de
partículas ou de MDF).
Devido à sua composição multicamada, o
termolaminado EGGER é ideal para as superfícies
de solicitação média a intensa ou quando é
necessária uma resistência elevada: tampos,
portas, balcões e outros arranjos interiores
residenciais ou comerciais. É também a
solução ideal para superfícies curvas e perfis
arredondados.

 Resistente, duradouro e de fácil manutenção
 Material de revestimento para produtos à base de
madeira e outros materiais de base
 Reproduções de madeira de qualidade com custos de
aplicação reduzidos
 Fácil de transformar
 Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER
 Oferta disponível em diferentes formatos e qualidade:
pós-formável, não inflamável, formato de porta,
núcleo colorido, certificados MED, etc.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

 ara mais informações, visite a nossa página
P
www.egger.com/termolaminados

Termolaminado
Overlay (para décors de
madeira e materiais)
Papel decorativo
Papéis Kraft
Papel de contrabalanço

57% de materiais renováveis
43% de materiais de origem fóssil

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

– 2.29 kg de CO₂ / m2

U600 ST9
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Termolaminado em formato XL
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Formato extragrande para reduzir a quantidade de
aparas de corte
 Aspeto de madeira maciça de custo reduzido graças à
qualidade de reprodução reconhecida dos décors de
madeiras
 Certificação MED (projetos marítimos)
 Décors unicolores disponíveis, nomeadamente para
portas extragrandes, por exemplo

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Os termolaminados no formato XL permitem reduzir as
aparas de corte As reproduções são mais autênticas
do que a própria natureza graças à sincronização da
textura de superfície com o décor: todos os nossos
décors Feelwood são criados desta forma a fim de
obter uma reprodução e um toque quase idênticos
aos de uma madeira maciça. Estão igualmente
disponíveis décors unicolores, nomeadamente
para responder a projetos de portas interiores
extragrandes, como as de hospitais ou hotéis.


Para
mais informações, visite a nossa página
www.egger.com/termolaminados-xl

H3408 ST38
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Termolaminado com núcleo colorido
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Os termolaminados com núcleo colorido são
compostos por várias camadas de papel da mesma
cor prensadas entre elas. Permitem conceber
móveis com ângulos sem juntas visíveis. Caso
pretenda um acabamento sem juntas visíveis e
a continuidade da cor entre a superfície e a orla,
privilegie este termolaminado com núcleo colorido.

 Reprodução homogénea
 Arestas invisíveis
 Elemento de design em associação com orlas de
madeira maciça
 Possibilidade de combinação com o painel
termolaminado interior de núcleo colorido
disponível nos mesmos décors e texturas de
superfície

 ara mais informações, visite a nossa página
P
www.egger.com/termolaminado-nucleo-colorido

U8991 ST9

U7081 ST9

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Termolaminado em formato de porta
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Otimização dos custos e perda reduzida de material
graças aos formatos desenvolvidos especificamente
para a realização de portas
 Portas harmonizadas com outros elementos da
divisão graças à combinação de décor/produto no
painel de partículas
 Resistente, duradouro e fácil de limpar

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Os termolaminados EGGER destinam-se a diversas
aplicações. Além dos formatos clássicos, a Coleção
prevê dois formatos especialmente concebidos para
portas. Evidentemente, as propriedades de superfície
dos termolaminados EGGER estão em conformidade com
os regulamentos e normas atuais. A sua alta resistência
à abrasão, aos impactos e aos riscos garante uma longa
vida útil das suas portas.
A quase totalidade dos 81 décors em formato de porta
estão igualmente disponíveis noutras linhas de produtos.
Isto assegura-lhe a combinação perfeita das suas portas
com o restante mobiliário da divisão.

Para
mais informações, visite a nossa página
www.egger.com/termolaminados-portas

H3158 ST19

24

Painéis revestidos de termolaminados nas duas faces
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Todos os termolaminados EGGER podem
ser entregues contracolados sobre todas as
qualidades de painéis de suporte disponíveis
(painel de MDF, OSB Combiline ou Eurolight).
Para evitar qualquer risco de arqueamento, é
obrigatória uma construção simétrica (mesma
espessura e/ou mesmo material, de acordo com o
tipo de termolaminado e a espessura do suporte).

 Extensa possibilidade de combinações de décors
e painéis em bruto
 Solução ignifuga Flammex disponível para
determinados décors

Painel revestido com termolaminado nas duas faces
Termolaminado de 0,8 mm (ou 0,6 mm
dependendo do décor)
Painel de suporte (partículas ou de MDF,
escolha consoante a utilização)
Termolaminado de 0,8 mm (ou 0,6 mm
dependendo do décor)

W1000 ST9
Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Orlas
As orlas EGGER estão concebidas para
revestir os bordos visíveis dos nossos painéis
derivados da madeira, conferindo-lhes um
acabamento cuidado e resistente.
Opte por uma orla combinada com o painel
ou faça da orla um elemento de design com as
nossas soluções criativas.

Mais informações em

www.egger.com/orlas

Faça um scan das referências dos décors das
páginas seguintes e consulte a aplicação
EGGER para obter mais informações sobre a
disponibilidade do produto e do décor.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Orlas termoplásticas de ABS
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Acabamento perfeito e aspeto harmonioso em
combinação plena com os painéis melamínicos e
termolaminados
 Aquisição de orlas e painéis a um único
fornecedor para poupar tempo e esforços
 Mais de 3.000 referências disponíveis em stock
 Disponíveis não coladas a partir de um rolo

Para acabamentos perfeitos, todos os nossos
décors dispõem de uma solução combinada de
orlas termoplásticas de ABS. A qualidade das
orlas termoplásticas EGGER distingue-se pelo
acabamento harmonioso e discreto nas arestas
devido a orlas tingidas na massa. Toda a nossa
gama está disponível em diferentes larguras e
espessuras.
Adapte facilmente as suas orlas:
Com o nosso configurador de orlas online, pode
encomendar orlas com larguras personalizadas
entre 12 e 100 mm, a fim de responder às suas
necessidades e exigências.

Mais
informações em
www.egger.com/configurador-orlas

Digitalize o décor com a nossa aplicação

H3158 ST19
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Orlas termoplásticas de ABS de “efeito de topo”
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
As orlas de “efeito de topo” reproduzem na
perfeição o corte transversal de um tronco de
árvore, fazendo aparecer os cernes anuais, para
resultados mais autênticos.

 Autenticidade das orlas que reproduzem o corte
transversal de um tronco de árvore
 Disponíveis em vários décors selecionados pelo seu
efeito de imitação do folheamento de madeira

 ais informações em
M
www.egger.com/orlas-efeito-topo

Q3408 RO
H3408 ST38

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Orlas criativas de ABS e PMMA
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Atraia o olhar graças a um meio fácil e de custo
reduzido
 Décors originais para um design moderno

Digitalize o décor com a nossa aplicação

F204 PM

F8922 C1
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As orlas criativas de ABS e PMMA realçam um
efeito de profundidade específico. O design de
mobiliário concentra-se cada vez na mistura de
materiais. A combinação de orlas criativas com
décors unicolores, imitações de madeira ou
imitações de materiais oferece uma criatividade
sem limite.

 ompare o décor de uma orla criativa com o
C
décor de um painel
www.egger.com/variedade-de-orlas

U599 PM

U8801 PM

Doppia:
Dê um efeito de sobre-espessura à superfície dos seus móveis
graças ao estilo Doppia quando a linha superior é combinada
com o décor da superfície do painel. Associada aos painéis
PerfectSense Matt e Gloss, esta orla cria a ilusão de uma orla de
vidro.
Duo:
Concebida para colocar dois décors de largura idêntica na
mesma orla, este série permite, entre outras coisas, criar efeitos
de nichos integrados quando as superfícies dos painéis são
realizadas no mesmo décor da orla.
Trio:
As orlas Trio reforçam o contraste visual entre dois materiais,
como sucede aqui entre a madeira e o metal.

Carbono:
O carácter forte do motivo Carbono realça a orla. No entanto,
associado a superfícies de alumínio ou pretas, o contraste
esfuma-se para oferecer um estilo pleno de harmonia.

Linea:
Motivo gráfico por excelência, cria um contraste com qualquer
tipo de décor. Emana uma certa harmonia, nomeadamente em
associação com décors de alumínio ou pretos. O motivo linear é
igualmente percetível a nível táctil.
Efeito Tricapa:
O estilo reproduz um painel ripado de 3 camadas para uma
representação autêntica. Combinado com superfícies unicolores,
confere uma dimensão contemporânea.

Multiplex:
A originalidade desta reprodução multicamada assenta na base
presta, que permite acentuar as arestas e linhas de união.

Metal usado:
Este décor confere às orlas um efeito de material mais ou menos
pronunciado, consoante as associações com os décors da
superfície. Mais marcado com o branco, o efeito é suavizado com
madeiras castanhas ou cores cinzentas.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Termolaminado
compacto

32

Imputrescíveis, são particularmente
adequados para os meios húmidos e sujeitos a
restrições de higiene elevadas, como casas de
banho, instalações sanitárias ou vestiários.
Para uma abordagem combinada, os décors
e texturas dos termolaminados compactos
podem ser conjugados com outros produtos
EGGER.

Mais informações disponíveis na nossa página

www.egger.com/termolaminados-compactos

Faça um scan das referências dos décors das
páginas seguintes e consulte a aplicação
EGGER para obter mais informações sobre a
disponibilidade do produto e do décor

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Termolaminado compacto
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Durabilidade elevada graças à sua robustez e
resistência aos impactos
 Imputrescível, higiénico e de fácil manutenção
 Resistente aos produtos químicos utilizados
habitualmente para a manutenção
 Revestimento da orla inútil
 Disponível em vários décors combinados com os
outros produtos EGGER
 Existe também em nucleo colorido coordenado
com o décor em superfície

Os termolaminados compactos são produtos de
design atraentes e com características excecionais.
Imputrescível e extremamente resistente aos
impactos e à humidade, é o produto ideal para os
locais de solicitação intensiva ou que requerem a
utilização de produtos de higiene e manutenção,
como cozinhas, casas de banho, hospitais ou
restaurantes. Os termolaminados compactos de
núcleo colorido (branco, cinzento-claro, cinzentoescuro) criam um contraste particular em matéria
de mobiliário e criação/remodelação de interiores.

Digitalize o décor com a nossa aplicação
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Estrutura do produto
Overlay (para décors de madeira e materiais)

Papel decorativo impregnado

Camadas de papéis Kraft impregnados de resina
fenólica (para núcleo preto)

Papel decorativo impregnado

Overlay (para décors de madeira e materiais)

63% de materiais renováveis
37% de materiais de origem fóssil

F204 ST9

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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PerfectSense
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O PerfectSense é uma categoria de painéis
lacados de topo de gama desdobrada em
mate intenso e ultrabrilhante em suporte de
MDF. Estes painéis lacados representam a
associação imaculada da perfeição visual e de
um toque incomparável, ideal para transmitir
conforto e elegância a qualquer projeto ou
muito simplesmente para criar uma sensação
de exclusividade. A eles vêm somarse os
décors unicolores mates e brilhantes já
sobejamente conhecidos de novos décors de
materiais.

Mais informações disponíveis no nosso sítio Web

www.egger.com/perfectsense

Faça um scan das referências dos décors das
páginas seguintes e consulte a aplicação
EGGER para obter mais informações sobre a
disponibilidade do produto e do décor

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Painéis lacados PerfectSense
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Painéis lacados de MDF disponíveis nas versões
mate e ultrabrilhante
 Possibilidade de ter dois lados lacados
 Entregue com uma película de proteção
 Largura ótima de 2.070 mm para uma facilidade de
utilização acrescida e perda de material reduzida
 Possibilidades de design infinitas graças aos décors
combinados e às combinações possíveis com os
produtos EGGER (termolaminados, orlas, etc.)

Os painéis lacados de topo de gama PerfectSense,
com uma superfície mate ou brilhante, assim como
o novo termolaminado PerfectSense TopMatt, são
notáveis, tanto visual como tactilmente. Estes
painéis são a solução ideal para acabamentos de
alta qualidade, exigida em determinados espaços
comerciais ou particulares mais sofisticados,
como lojas de luxo ou mobiliário de design. Esta
gama foi alargada: estão agora disponíveis 11
PerfectSense Gloss (PG) e 13 PerfectSense Matt
(PM). Descubra-os na página 81.

PerfectSense
Pelicula de proteção
Camada de lacagem de acabamento UV
Camada de base
Primário
Papel decorativo impregnado

67 % de produtos afins de serrações
33 % de matérias-primas primárias
80 % de materiais renováveis
20 % de materiais de origem fóssil

Painel MDF EGGER
Papel decorativo impregnado

Digitalize o décor com a nossa aplicação

H3349 ST19

F206 PG
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Painéis de MDF lacados PerfectSense Gloss
O PerfectSense Gloss (PG) cria um ambiente
requintado e oferece uma elegância rara que
se distingue das outras superfícies brilhantes
clássicas.

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Ideal para criar móveis modernos exclusivos
 Grau de reflexão intensa do PerfectSense Gloss
comparável a vidro ou acrílico, para um resultado
de topo de gama

 ara mais informações, visite a nossa página
P
www.egger.com/perfectsense-gloss

Painéis de MDF lacados PerfectSense Matt
O PerfectSense Matt (PM) revela uma superfície
extramate de toque sedoso com propriedade
antidedadas. Estão disponíveis termolaminado
PerfectSense TopMatt (PT).

FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Acabaram-se as manchas e a sujidade com as
propriedades antidedadas do PerfectSense Matt,
incluindo nas superfícies mais solicitadas, como
portas sem puxadores
 Limpeza fácil
 Efeito muito moderno da superfície extremamente
opaca

 ara mais informações, visite a nossa página
P
www.egger.com/perfectsense-matt

F206 PM

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

39

Termolaminado PerfectSense Topmatt
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
 Adequado para aplicações horizontais e verticais
 Superfície extramate de toque sedoso com
propriedade antidedadas
 Disponível nos mesmos décors dos painéis
PerfectSense Matt
 Alguns décors estão disponíveis em tampos e em
formato de porta

Os termolaminados PerfectSense TopMatt (PT)
são perfeitamente adequados para as superfícies
horizontais de elevada solicitação. Este produto é
ideal para as aplicações que combinam um design
mate e resistência aumentada.
 ara mais informações, visite a nossa página
P
www.egger.com/perfectsense-topmatt

Digitalize o décor com a nossa aplicação

F627 PT
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Em perfeita harmonia
As orlas de ABS correspondentes estão disponíveis
para todos os painéis lacados PerfectSense.
O termolaminado correspondente está igualmente
presente na gama de modo a facilitar as conceções
de divisões ou décors contínuos.
 Os termolaminados High Gloss são a solução
recomendada para a combinação com os
painéis de MDF lacados PerfectSense Gloss
Visto que se tratem de dois tratamentos de
superfície distintos o grau de brilho difere.
 Os termolaminados TopMatt condizem
de forma ideal com os painéis lacados
PerfectSense Matt.

Painel lacado PerfectSense Gloss
U999 PG

Termolaminado PerfectSense Matt
U999 PM

Orla de ABS PerfectSense Gloss
U999 PG

Orla de ABS PerfectSense Matt
U999 PM

Termolaminado High Gloss
U999 HG

Termolaminado PerfectSense
Topmatt U999 PT

Um toque criativo
A utilização da orla de PMMA da série bicolor
Doppia confere uma certa particularidade
aos móveis. Associada a um painel lacado
PerfectSense Matt ou Gloss, esta orla cria uma
ilusão de vidro autêntico.

Descubra nossas orlas na App EGGER
Coleção e Serviços

© Schwebius Gestaltung
Orla criativa
U8807 PM

PerfectSense Matt
U999 PM

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampo
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Novos décors, novos produtos, novas
espessuras: a nova gama alargada de tampos
EGGER oferece múltiplas possibilidade. Além
do modelo clássico com um revestimento
termolaminado e perfil pós-formado e a
reprodução excecional próxima de um
folheamento com os tampos Feelwood, a partir
de agora existem duas novas opções que
seguem a tendência de superfícies de trabalho
para cozinhas: o tampo supermate e resistente
PefectSense TopMatt e os tampos compactos
de 12 mm, que aliam delicadeza e robustez em
diferentes cores no núcleo.

Mais informações em

www.egger.com/tampos

Faça um scan das referências dos décors das
páginas seguintes e consulte a aplicação
EGGER para obter mais informações sobre a
disponibilidade do produto e do décor

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tampos termolaminados pós-formados
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS





Vasta seleção de décors disponíveis
Resistente aos riscos e impactos
Higiénico e aprovado para o contacto com alimentos
Resistente às manchas e fácil de limpar

O tampo pós-formado é a solução clássica
em matéria de tampos termolaminados. A
particularidade dos tampos pós-formados advém
do revestimento uniforme (sem uniões) da face e
do perfil.

 ais informações em
M
www.egger.com/tampos-postformados
Modelo pós-formado 300/3
Revestimento termolaminado

Painel de partículas,
suporte hidrofugo
Contrabalanço
Verniz UV de impermeabilização
Junta de impermeabilização
Camada adicional de alta
densidade

F121 ST87
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27 % de materiais reciclados
31 % de produtos afins de serrações
42 % de matérias-primas primárias
84 % de materiais renováveis
16 % de materiais de origem fóssil

Tampos Feelwood com orla reta
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Este tampo oferece uma reprodução excecional
próxima de um folheamento devido aos décors
de poros sincronizados (décor de textura e
cilindro da madeira coincidentes). A espessura de
1,5 mm das orlas de ABS é ideal para assegurar a
proteção do topo do tampo mantendo ao mesmo
tempo um ângulo de curvatura dos mais naturais.
Estão igualmente disponíveis orlas de topo, que
reproduzem o corte transversal de um tronco de
árvore a fim de sublinhar o aspeto autêntico e
natural deste tempo de grande qualidade.

 Reproduções de madeira autêntica
 Resistente aos riscos e impactos

Modelo de orla reta 100/1,5
Revestimento termolaminado
Feelwood
Painel de partículas, suporte P3
Contrabalanço

Orla de ABS de 1,5 mm de espessura

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Mais informações em www.egger.com/tampos-feelwood

H3176 ST37

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

45

Tampos PerfectSense TopMatt
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS





Carácter extramate de toque sedoso
Propriedade antidedadas
Resistente aos riscos e impactos
Design fino para uma reprodução moderna

O tampo PerfectSense TopMatt é a solução ideal
para um tampo robusto e de design. A espessura
de 1,5 mm das orlas de ABS permite assegurar a
proteção do topo do tampo mantendo ao mesmo
tempo um ângulo de curvatura dos mais naturais.
Graças a este produto, prolongue a tendência do
mate com os tampos.

Mais informações em
www.egger.com/tampos-topmatt

Modelo de orla reta 100/1,5
Revestimento termolaminado
PerfectSense TopMatt
Painel de partículas, suporte
hidrofugo
Termolaminado de contrabalanço

Orla de ABS de 1,5 mm de espessuraespesor

U999 PT
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Digitalize o décor com a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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U999 ST76
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Tampos termolaminados compactos
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Os tampos termolaminados compactos vêm
completar a nossa gama de tampos. Existem
chanfraduras de 1 x 1 mm nas duas faces e
quatro lados. Isto realça em particular o seu
lado moderno, assim como os núcleos de cor
preta, branca ou cinzento-clara. Os seus clientes
apreciarão esta solução robusta plena de
delicadeza.

 Robusto e resistente graças à sua textura homogénea
 Resistente à humidade e imputrescível, logo
adequado para a aplicação em cozinhas
 Design aperfeiçoado para uma reprodução moderna
 Entregues chanfrados, não requerem nenhum
tratamento específico para as orlas e a superfície

 ais informações em
M
www.egger.com/tampos-compact

Estrutura do produto

Overlay (para décors de madeira e
materiais)
Papel decorativo impregnado

Papéis Kraft impregnados de resina
fenólica (para núcleo preto) ou papéis
de resina melamínica (para núcleo
colorido)
Papel decorativo impregnado
Overlay (para décors de madeira e
materiais)

63% de materiais renováveis
37% de materiais de origem fóssil

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Flammex
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Solução ignífuga Flammex
FOCO NOS SEUS BENEFÍCIOS
Os vários projetos de criação/remodelação de
interiores, como escolas, hospitais, hotéis e quaisquer
outros locais que recebam público, devem respeitar as
condições rigorosas da segurança contra incêndio. Os
produtos não inflamáveis EGGER estão classificados
como Euroclasse B segundo a norma EN 13501-1.
A sua característica “dificilmente inflamável” não
retira nada ao aspeto de design dos seus projetos:
a qualidade Flammex desdobra-se no mesmo décor
em praticamente todas as linhas de produtos.
Com mais de 200 décors acessíveis em painéis de
partículas melamínicos Flammex Eurodekor, MDF
Flammex e termolaminados Flammex, conceba os seus
projetos com total liberdade. Descubra igualmente o
termolaminado compacto Flammex com núcleo preto,
disponível em mais de 180 décors.

 Abrandamento do tempo de desenvolvimento pleno
instantâneo do incêndio (“flash-over”), para permitir
uma reação atempada
 Baixa libertação de fumo e inexistência de gotículas
inflamadas durante o incêndio
 Testes regulares realizados por organismos externos

Mais informações em
www.egger.com/flammex

Digitalize o décor com a nossa aplicação

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Texturas de
superfície
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Ao associar a textura relevante a um décor,
o seu carácter é desdobrado. A Coleção
EGGER enquadra-se no design sensorial e na
autenticidade. Como tal, é dada uma atenção
muito especial não apenas ao seu aspeto
visual, mas também ao aspeto táctil, a fim de
conferir profundidade e realismo aos nossos
décors. De tal modo que se confundem com
os materiais de origem e lhe permitem, desta
forma, criar projetos de topo de gama.

Descubra as nossas texturas de superfície na
aplicação EGGER
1.	Download e inicie a aplicação EGGER no seu
smartphone.
2.	Com o seu telemóvel, escaneia a referência
de uma textura de superfície disponível na
Coleção.
3.	Aceda às informações relativas à textura
selecionada, bem como a todos os décors
disponíveis.
4.	Visualize os painéis inteiros em 3D.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Décors de madeiras
É necessária uma textura de superfície adequada para obter uma reprodução de madeira que se destaque. As nossas texturas
de fio de madeira são criadas com efeitos mates-brilhantes, poros ligeiramente escovados e ranhuras ligeiras para uma
reprodução extremamente natural.

ST10 

Deepskin Rough

Textura mate de rusticidade pronunciada para uma maior
autenticidade. Aplicada em décors de madeira, proporciona
uma sensação de madeira aplainada. Nos décors de tecidos,
confere uma sensação de fibras em bruto.

ST19 

Deepskin Excellent

Textura mate profunda, com um cilindro de fio irregular e
ligeiramente ondulado, pondo em destaque os décors de
madeiras sóbrias. Reprodução muito natural e elegante
utilizada tanto na vertical como na horizontal. Utilizada em
unicolores, esta textura dá a ilusão de uma madeira maciça
pintada ou lacada.

Digitalize a estrututa com a nossa App
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ST12 

Omnipore Matt

Textura de poros de madeira distribuídos de forma desigual
e com profundidades variadas que lhe conferem um carácter
natural e autêntico. Toque sedoso graças a uma ligeira
subestrutura.

ST22 

Deepskin Linear

Textura profunda, fortemente escovada, característica das
madeiras lineares. Efeito muito natural ao toque.

Feelwood
O próprio nome de Feelwood sugere por si só a experiência sensorial destas texturas de superfície de alto valor acrescido: foi
possível recriar os efeitos simultaneamente visuais e tácteis. Q qualidade Feelwood associa o melhor de dois produtos: graças à
combinação perfeita de superfície/décor, as nossas superfícies oferecem uma representação fiel do folheamento de madeira ou
da madeira maciça. Em paralelo, apresentam a vantagem de uma superfície melamínica.

ST28 

Feelwood Nature

Textura de poros sincronizados com o décor Gladstone Oak. Grão
de carvalho com um carácter forte e autêntico. Poros madeira
mate com profundidade suficiente para um aspecto de areia em
fase com tendências atuais.

ST33 

Feelwood Crafted

Textura de poros sincronizados com décor Olmo Tossini.
Cilindro de olmo com poros ligeiramente escovados e mates
e uma tonalização com tintas iridescentes para um efeito de
profundidade natural e elegante.

ST37 

Feelwood Rift

Textura de poros sincronizados com décor Carvalho Halifax.
Cilindro de carvalho de fissuras pronunciadas percetíveis
ao toque. Irregularidade dos motivos, que reforça o aspeto
natural do décor.

ST32 

Feelwood Vintage

Textura de poros sincronizados com décor Carvalho Sherman.
Cilindro de carvalho com marcas de desgaste sublinhadas
pela sincronização.

ST36 

Feelwood Brushed

Textura mate profunda e irregular, extremamente escovada.
Amplifica ao toque o carácter autêntico e natural dos décors
de madeira.

ST38 

Feelwood Pinegrain

Textura de poros sincronizados com décor Larício. Cilindro de
madeiras resinosas muito pronunciado com uma alternância
de elementos mates e brilhantes. Utilizada em unicolores,
esta textura dá a ilusão de uma madeira maciça pintada ou
lacada.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Materiais
As reproduções de pedra e metal são cada vez mais procuradas. A necessidade de autenticidade manifesta-se igualmente, o
que nos levou a enriquecer a nossa gama, a qual se torna cada vez mais autêntica com superfícies tácteis.

ST16 

Mineral Plaster

Aspeto de betão rebocado percetível ao toque. Jogos de
elementos profundos mates e ligeiramente brilhantes à
superfície. Confere materialidade aos unicolores.

ST76 

Mineral Rough Matt

Textura mate em relevo para reproduções de superfícies de
pedras do tipo de granito flamejado.
Apenas disponível em termolaminado.

ST89 

Mineral Rock

Superfície profunda que reproduz o granito reconstituído.
Ideal com unicolores.
Apenas disponível em termolaminado.
Digitalize a estrututa com a nossa App
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ST20 

Metal Brushed

Textura que imita as superfícies de metal finamente
escovadas, tanto a nível táctil como visual. Particularmente
adaptada aos décors iridescentes e unicolores.

ST87 

Mineral Ceramic

Textura de efeitos mates e brilhantes pronunciados, que
relembra o carácter particular do ladrilhamento.

Superfícies mates e brilhantes
Décors com o mais belo efeito graças a texturas de superfície adequadas.

HG 

HighGloss

Textura lisa e de alto brilho adaptada aos unicolores. Os
produtos são entregues com película.
Apenas disponível em termolaminado.

PM / PT

ST2 

Smoothtouch Pearl

Textura miniperlada resistente
com um grau de brilho médio.
Particularmente adaptada aos
décors metálicos e unicolores
básicos.

ST9 

PerfectSense Gloss

Superfície lacada de topo de gama. Perceção de profundidade
e reflexão próxima do espelho.
Apenas disponível em suporte de MDF.

PerfectSense Matt / Topmatt

Superfície lacada de topo de gama mate intenso com
propriedades antidedadas. Versão Matt disponível
em suporte MDF. Topmatt solamente disponível em
termolaminado.

PG 

SM 

Acetinado mate

Superfície lisa sem aspereza, próxima do aspeto lacado.
Principalmente utilizada no branco.

Smoothtouch Matt

Textura muito pouco profunda com uma
superfície mate de toque acetinado.
Confere aos unicolores uma textura muito
natural e um efeito de folheado verdadeiro
aos décors de madeira. Conserva seu
aspeto mate sem uso ao longo tempo.

ST15 

Smoothtouch Velvet

Superfície plana com efeito de
pergaminho lacado que se divide em
todos os tipos de décors. Confere
brilho às madeiras clássicas. De fácil
manutenção.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Tendências
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Não existe nenhum código claro em matéria
de design de interiores. Durante muitos anos,
o “Mix & Match”, ou seja, a mistura de estilos
ao gosto, parecia ser a regra de ouro, o que
permitiu criar uma grande variedade de
tendências.

Descubra todas as tendências

www.egger.com/tendencias

Leia os códigos dos décors das páginas seguintes
para obter mais informações a respeito do
produto e da disponibilidade do mesmo na nossa
aplicação.

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

59

ModernClassics
O estilo ModernClassics agrupa todos os décors
de madeiras de grande volume. Clássicos bem
estabelecidos em reproduções de áceres,
cerejeiras silvestres e carvalhos conservam a
sua popularidade, sob condição de um aspeto
natural simultaneamente moderno e intemporal.
São, aliás, selecionados frequentemente para
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projetos de longa duração. As tonalidades destes
décors foram revistas a fim de se associarem
harmoniosamente aos materiais e cores atuais.
Os décors desta matriz de estilo respondem aos
projetos que requerem a segurança do clássico
revisitada para uma maior modernidade.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

H3860 ST9

U325 ST9

H3157 ST12

U633 ST9

H1212 ST33

U399 ST9

H3171 ST12

W1000 ST19

H1636 ST12

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Future Retro
O futuro parece estar sempre ao alcance da mão.
Os desenvolvimentos técnicos, e em particular
digitais, conheceram progressos fulgurantes. Ao
mesmo tempo, a nostalgia dos valores reputados
do passado reemerge, nomeadamente o calor dos
anos 50 e 60. O estilo retro surge sob novas formas
decididamente mais viradas para o futuro. Esta
tendência ilustra-se pela integração de materiais
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clássicos como o mármore, o têxtil ou a nogueira
na nova Coleção & Serviços. Imitações modernas
e texturas de superfícies naturais como a última
ST19 Deepskin Excellent reencontram-se nesta
matriz de estilo FutureRetro. Estes décors clássicos
encontram em particular um eco moderno
através da sua combinação com preto ou efeitos
metalizados.

Digitalize o décor com a
nossa aplicação

H3349 ST19

F204 ST9

H1714 ST19

F416 ST10

H3158 ST19

H3710 ST12

H1253 ST19

F205 ST9

H3192 ST19

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Pure Nature
As imitações de tipos de madeira autênticas e
o charme dos produtos artesanais permanecem
elementos fundamentais na conceção de
divisões modernas. As texturas de superfície de
poros sincronizados Feelwood conferem uma
dimensão táctil suplementar à qualidade visual
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de reprodução. As fissuras são percetíveis e os
nós mais profundos. A nova textura ST32 Feelwood
Vintage joga igualmente com os efeitos mates e
brilhantes para dar ainda mais vida ao cilindro. Os
tons verdes naturais e de tendência encontram um
lugar natural na matriz de estilo PureNature.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

H1318 ST10

H3330 ST36

H1344 ST32

U660 ST9

H1180 ST37

U600 ST9

H2033 ST10

H3408 ST38

H3154 ST36

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Perfect Imperfection
A perfeição é muitas vezes alcançável mais
facilmente com as tecnologias mais recentes –
mas não é forçosamente o que se procura no
design. Em matéria de décors, as imperfeições
e irregularidades, como as fissuras, o espírito
artesanal e o desgaste do tempo são trabalhados
intencionalmente para transmitirem emoção
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e naturalidade à perfeição. A dimensão táctil
é particularmente importante aqui, visto que
o toque é o único sentido que não pode ser
reproduzido artificialmente. Na matriz de estilo
PerfectImperfection, os estilos “Used Look” e
industrial são combinados com motivos sóbrios e
lineares.

Digitalize o décor com a nossa
aplicação

H1336 ST37

F434 ST20

H1331 ST10

H1345 ST32

H3176 ST37

F313 ST10

H1330 ST10

F411 ST20

H1400 ST36

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Light Urban
A urbanização é uma megatendência que
influencia o design. Os espaços pequenos exigem
uma criação/remodelação não apenas ponderada,
mas também aligeirada. A influência do design
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escandinavo é extremamente percetível.
O estilo LightUrban agrupa os décors mais claros,
materiais como o betão ou metal e todas as
nuances de cinzentos-claros neutros.

Digitalize o décor com a nossa
aplicação

H1701 ST33

U705 ST9

F823 ST10

F637 ST16

H1312 ST10

H3146 ST19

H1710 ST10

F642 ST16

H1313 ST10

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Black Options
Com o slogan “Black is back”, o preto reencontra o
seu lugar na criação/remodelação de interiores e
no design, seja ao nível de acessórios, de torneiras
ou de armações metálicas. O preto divide-se
igualmente no revestimento de superfícies
e confere um contraste elegante no design
ultramoderno. No entanto, que quantidade de
preto pode uma divisão comportar? É aqui que
entra em jogo a noção de estilo BlackOptions. Uma
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superfície mate perfeita ou uma superfície de alto
brilho causa um impacto muito mais significativo
na perceção das cores escuras. A nova Coleção &
Serviços EGGER oferece múltiplas declinações de
tonalidades pretas, Soft Black e Reflexos pretos
em cores “nearly black”, mas também reproduções
de madeira elegantes a rústicas para responder a
numerosos projetos neste tema.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

U999 PM

U999 PG

U999 ST19

H3190 ST19

H1702 ST33

F242 ST10

H3178 ST37

H1346 ST32

U998 ST38

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Coloured Monochrome
As conceções monocromáticas são
simultaneamente minimalistas e harmoniosas
e enquadram-se perfeitamente num espírito
de elegância e modernidade. As pessoas
procuram locais onde possam descansar, porém
sem renunciarem à harmonia e à vivacidade.
O estilo ColouredMonochrome faz vibrar as
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emoções através da divisão de uma cor em
várias intensidade e níveis de claridade. Isto
está igualmente presente nas temáticas “Nearly
Black” e “Nearly White”. Atualmente, outras cores
de tipo Nude, cinzento e cinzento-azul, inclusive
determinados décors de madeira e materiais, dão
importância a esta matriz de estilo.

Digitalize o décor com a nossa
aplicação

U232 ST9

U740 ST9

U780 ST9

H1251 ST19

U201 ST19

H1252 ST19

U830 ST9

F417 ST10

U968 ST9

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Metal Fusion
Os produtos híbridos respondem às exigências de
soluções simples na tendência de simultaneidade.
A matriz de estilo MetalFusion agrupa os décors
que, por exemplo, transmitem simultaneamente o
carácter e metal e de pedra.
O efeito de metal puro é também utilizado cada
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vez mais no design. Traduz a ideia de inovação
e transmite uma frescura técnica nas criações/
remodelações. A nova textura de superfície ST20
Metallic Brushed confere agora um efeito metálico
simultaneamente visual e táctil.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

F500 ST20

F463 ST20

F628 ST16

F121 ST87

F461 ST10

F462 ST20

F784 ST20

F302 ST87

F629 ST16

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.

75

Matt Emotion
As superfícies mates seduzem pelas sensações
subtis que transmitem simultaneamente ao olhar
e ao toque. Conferem aos unicolores um carácter
muito natural. A nossa linha de produtos lacados
PerfectSense Matt (e Topmatt em termolaminados)
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confere uma dimensão de topo e gama aos
unicolores e, a partir de agora, também às
reproduções de materiais, tudo com um excelente
resistência no dia a dia. Estas variantes estão
agrupadas na matriz MattEmotion.

Digitalize o décor com a nossa aplicação

F812 PM

U708 PM

U732 PM

U702 PM

F120 PM

U727 PM

U599 PM

F627 PM

F206 PM

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Descubra a totalidade da

COLEÇÃO & SERVIÇOS EGGER
Décors e texturas de superfície na aplicação
1. Download e inicie a aplicação EGGER no seu smartphone.
2.	Com o seu telemóvel, leia a referência de um décor ou textura de
superfície disponível na Coleção.
3.	Aceda às informações relativas à textura selecionada, bem como a
todos os décors disponíveis.
4.	Visualize os painéis inteiros em 3D.

Unicolores com textura

W1000 ST19
Branco premium

U201 ST19
Gris piedra

U961 ST19
Gris grafito

W1000 ST38
Branco premium

U998 ST38
Reflexos pretos

U999 ST19
Preto

U999 ST12
Preto
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Nuances de brancos

W1300 ST9
Branco polar

W1100 ST9*
Branco alpino

W1000 ST9*
Branco premium

W1200 ST9
Branco porcelana

W980 ST2*
Branco caulino

W908 ST2*
Branco giz

W911 ST2*
Branco selenite

U705 ST9
Cinza angorá

U775 ST9
Cinza bruma

Cinzentos quentes

U702 ST9
Cinza caxemira

U727 ST9
Cinza argila

U748 ST9
Castanho sépia

U201 ST9
Cinza seixo

U740 ST9
Cinza argila escuro

U741 ST9
Castanho toupeira

U750 ST9
Cinza rato

U717 ST9
Cinza mástique

U767 ST9
Cinza cubanite

* Décors também disponível em otras estrutuas
superfícies

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Paleta de bege

U216 ST9
Branco creme

U222 ST9
Branco cru

U113 ST9
Bege areia

U104 ST9
Branco alabastro

U156 ST9
Bege rosado

U200 ST9
Bege

U961 ST2
Cinza grafite

U899 ST9
Soft Black

U999 ST2
Preto

U707 ST9
Seda cinza

U708 ST9
Cinza claro

U763 ST9
Cinza pérola

U788 ST9
Cinza ártico

U732 ST9
Cinza macadame

U780 ST9
Cinza céladon

U960 ST9
Cinza ónix

U963 ST9
Cinza sombra

U968 ST9
Cinza carbono

Cinzentos frios
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PerfectSense Matt

W1100 PM*
Branco alpino

W1000 PM*
Branco premium

U599 PM*
Azul índigo

U702 PM*
Cinza caxemira

U727 PM*
Cinza argila

U961 PM*
Cinza grafite

F812 PM* Mármore
Levanto branco

F120 PM* Pedra
metalizada cinza claro

U708 PM*
Cinza claro

U732 PM*
Cinza macadame

U999 PM*
Preto

F206 PM*
Pietra Grigia preta

F627 PM*
Aço escuro

PerfectSense Gloss

*Décors também disponível em otras estrutuas superfícies

W1100 PG*
Branco alpino

W1000 PG*
Branco premium

U323 PG*
Vermelho cereija

U702 PG*
Cinza caxemira

U727 PG*
Cinza argila

U961 PG*
Cinza grafite

F812 PG*
Mármore Levanto branco

U708 PG*
Cinza claro

U732 PG*
Cinza macadame

U999 PG*
Preto

F206 PG*
Pietra Grigia preta

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Núcleo colorido

W1101 ST9*
Branco alpino intégral

W1001 ST9 Branco
premium intégral

W1001 HG Branco
premium intégral

U7081 ST9*
Cinza claro intégral

U8991 ST9
Soft Black intégral

U9631 ST9 Cinza
sombra intégral

U7021 ST9
Cinza caxemira intégral

*Décors também disponível em otras estrutuas superfícies

Verdes naturais

U626 ST9
Verde kiwi

U636 ST9
Verde fiorde

U660 ST9
Verde amazona

U650 ST9
Verde feto

U608 ST9
Verde opala

U630 ST9
Verde maçã

U606 ST9
Verde abeto

U655 ST9
Verde esmeralda

U600 ST9
Verde primavera
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Amarelo vitamina

U107 ST9
Amarelo pastel

U146 ST9
Amarelo milho

U340 ST9
Laranja sorvete

U140 ST9
Amarelo açafrão

U108 ST9
Amarelo baunilha

U114 ST9
Amarelo girassol

U163 ST9
Amarelo caril

U617 ST9
Verde wasabi

U131 ST9
Amarelo limão

U332 ST9
Laranja

U350 ST9
Laranja de Siena

U818 ST9
Castanho escuro

U989 ST9
Castanho preto

U232 ST9
Nude alperce

U830 ST9
Nude terracota

U328 ST9
Vermelho lipstick

U390 ST9
Vermelho indiano

U807 ST9
Castanho conhaque

Laranja evasão

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Azuis Infinidade

U646 ST9
Verde Niagara

U507 ST9
Azul fumado

U525 ST9
Azul de Delft

U500 ST9
Azul glaciar

U533 ST9
Azul polar

U515 ST9
Azul de França

U633 ST9
Azul turquesa

U540 ST9
Azul denim

U522 ST9
Azul horizonte

Vermelhos intensos

U321 ST9
Vermelho

U323 ST9
Vermelho cereija

U337 ST9
Rosa fúcsia

U311 ST9
Vermelho bordéus

U313 ST9
Seda rosa

U363 ST9
Rosa flamingo

U325 ST9
Rosa antiga

U330 ST9
Violeta beringela

U399 ST9
Vermelho granate
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Púrpuras Meia-noite

U599 ST9
Azul índigo

U414 ST9
Violeta escuro

U404 ST9
Violeta púrpura

U420 ST9
Lilás

U400 ST9
Seda lilás

U430 ST9
Violeta

U560 ST9
Azul ultramar

U504 ST9
Azul cósmico

U570 ST9
Azul noite

Mármore & Têxtil

F204 ST9 Mármore de
Carrara branco

F812 ST9* Mármore
Levanto branco

F417 ST10
Têxtil cinza

F205 ST9
Pietra Grigia antracite

F424 ST10
Linho toupeira

F416 ST10
Têxtil bege

*Décors também disponível em otras estrutuas
superfícies
F206 ST9*
Pietra Grigia preta

F433 ST10
Linho antracite

F461 ST10
Fabric metal antracite
Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Betão & Minerais

F637 ST16
Chromix branco

F186 ST9 Betão
Chicago cinza claro

F274 ST9
Betão claro

F638 ST16
Chromix prata

F187 ST9 Betão Chicago
cinza escuro

F823 ST10 Betão
claro de Cefalù

F642 ST16
Chromix bronze

F121 ST87 Pedra
metalizada antracite

F242 ST10 Ardósia do
Jura antracite

F509 ST2
Alumínio

F501 ST2
Alumínio escovado

F784 ST20
Latão escovado

F500 ST20
Metallic inox

F463 ST20
Metallic cinza prateado

F462 ST20
Metallic azul índigo

Metallics

F434 ST20
Aço escovado cubanita
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Pinho natural

H1298 ST22
Freixo Lyon areia

H3451 ST22
Fleetwood champanhe

H1250 ST36
Freixo Navarra areia

H3470 ST22
Pinho atada natural

H3404 ST38
Lariço castanho

H3408 ST38
Lariço castanho termo

H1710 ST10 Castanheiro
do Kentucky areia

H1487 ST22
Epícea Bramberg

H1400 ST36
Madeira de sótão

H1424 ST22
Fineline creme

H3450 ST22
Fleetwood branco

H3453 ST22
Fleetwood castanho

H1401 ST22
Pinho Cascina

H1486 ST36
Pinho Pasadena

H3430 ST22
Pinho Aland branco

H3406 ST38
Lariço antracite

H3403 ST38
Lariço branco

H3433 ST22
Pinho Aland polar

Pinho colorido

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Madeiras exóticas

H1122 ST22
Whitewood

H3012 ST22
Coco bolo

H3090 ST22
Shorewood

H1123 ST22
Graphitewood

H3058 ST22
Wenge Mali

H1115 ST12
Bamenda cinza bege

Ácer, bétula & carvalho sóbrio

H3860 ST9 Maple
americano champanhe

H3349 ST19
Carvalho Kaisersberg

H1277 ST9 Acácia
Lakeland creme

H1733 ST9
Bétula Mainau

H3157 ST12
Carvalho Vicenza

H3158 ST19 Carvalho
Vicenza cinza

H3840 ST9
Maple Mandal natural

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

H1137 ST12 Carvalho
Sorano castanho preto
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Faia & Olmo

H1582 ST15
Faia Tirol

H1511 ST15
Faia Baviera

H1701 ST33
Olmo Tossini branco

H1251 ST19 Acácia
Branson conhaque

H1212 ST33
Olmo Tossini castanho

H1210 ST33 Olmo
Tossini cinza bege

H1252 ST19 Acácia
Branson cinza rola

H1253 ST19 Acácia
Branson trufa

H1702 ST33 Olmo
Tossini castanho escuro

Nogueira, Cerejeira & Fineline

H1615 ST9 Cerejeira
silvestre Verona

H1636 ST12
Cerejeira Locarno

H3734 ST9 Nogueira
Borgonha natural

H3700 ST10 Nogueira
Pacífico natural

H1714 ST19
Nogueira Lincoln

H3710 ST12 Nogueira
Carini natural

H3702 ST10 Nogueira
Pacífico tabaco

H3190 ST19 Fineline
Metallic antracite

H3192 ST19 Fineline
Metallic café
Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Carvalhos clássicos

H3131 ST12
Carvalho Davos natural

H3171 ST12 Carvalho
Kendal oleado

H3395 ST12 Carvalho
Corbridge natural

H3170 ST12
Carvalho Kendal natural

H3368 ST9 Carvalho
Lancaster natural

H3398 ST12 Carvalho
Kendal conhaque

H3156 ST12
Carvalho Corbridge cinza

H3133 ST12
Carvalho Davos antilope

H1199 ST12 Carvalho
termo preto

Carvalhos naturales

H3330 ST36 Carvalho
Anthor natural

H3730 ST10
Hickory natural

H3309 ST28 Carvalho
Gladstone areia

H1318 ST10 Carvalho
selvagem natural

H1113 ST10 Carvalho
Kansas castanho

H3326 ST28 Carvalho
Gladstone natural

H3154 ST36 Carvalho
H3303 ST10
Carvalho Hamilton natural Charleston castanho
escuro
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H3325 ST28 Carvalho
Gladstone tabaco

Carvalhos fendidos

H1176 ST37 Carvalho
Halifax branco

H1336 ST37 Carvalho
Halifax branqueado areia

H3331 ST10 Carvalho
Nebraska natural

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H3178 ST37 Carvalho
Halifax branqueado preto

H3332 ST10 Carvalho
Nebraska cinza

H1181 ST37 Carvalho
Halifax tabaco

H3176 ST37
Carvalho Halifax zinco

H2033 ST10
Carvalho Hunto escuro

Carvalhos atuais

H3335 ST28 Carvalho
Gladstone branco

H3146 ST19 Carvalho
Lorenzo areia

H1399 ST10 Carvalho
Denver antilope

H1312 ST10 Carvalho White- H1313 ST10 Carvalho White- H3342 ST28 Carvalho
River branqueado cinza
Gladstone lava
river branqueado areia

H1377 ST36 Carvalho
Orleães areia

H1379 ST36 Carvalho
Orleães toupeira

H1387 ST10 Carvalho
Denver grafite
Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Carvalhos Vintage

H1145 ST10 Carvalho
Bardolino natural

H1146 ST10 Carvalho
Bardolino cinza

H1345 ST32 Carvalho
Sherman cinza

H1150 ST10
Carvalho Arizona cinza

H1151 ST10
Carvalho Arizona
castanho

H1344 ST32 Carvalho
Sherman conhaque

H1331 ST10
Roble Santa Fé gris

H1330 ST10 Carvalho
Santa Fé vintage

H1346 ST32 Carvalho
Sherman antracite

F313 ST10 Ferro forjado
cinza titânio

F628 ST16 Ardósia
metálica prateada cinza

F411 ST20
Golden Patina

F302 ST87
Ferro bronze

F629 ST16 Ardósia
metálica preto dourado

Metal mix
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Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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Décors para tampos
Tampos PerfectSense Topmatt com orlas

W1100 PT
Branco alpino

U999 PT
Preto

F206 PT
Pietra Grigia preta

F627 PT
Aço escuro

F812 PT
Mármore Levanto branco

Tampos compactos

W1101 ST76
Branco premium intégral

U7081 ST76
Cinza claro intégral

U999 ST76
Preto

F222 ST76
Ceramic Tessina lava
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Tampos Feelwood com orlas

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H1181 ST37
Carvalho Halifax tabaco

H1336 ST37
Carvalho Halifax branqueado areia

H3176 ST37
Carvalho Halifax zinco

H1344 ST32
Carvalho Sherman conhaque

Tampos pós-formados

F121 ST87
Pedra metalizada antracite

F186 ST9
Betäo Chicago cinza claro

F205 ST9
Pletra Grigia antracite

F242 ST10
Ard6sia do Jura antracite

F274 ST9
Betäo claro

F275 ST9
Betäo escuro

F311 ST87
Ceramic antraclte

F484 ST87
Betäo areado ocre vermelho

F486 ST76
Betäo areado branco

F638 ST16
Chromix argent

F812 ST9
Marmore Levanto branco

H193 ST12
Carvalho lamelado

Todos os nossos décors são imitações de materiais e madeiras citadas.
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H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

H3303 ST10
Carvalho Hamillon natural

H3332 ST10
Castanho Nebraska clnza

U708 ST9
Cinzento claro

U999 ST89
Preto

W980 ST2
Branco caulino
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Notas
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