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Bem-vindos a este novo número do InBook da EGGER. Atribuímos desde sempre uma 
grande importância de acompanhá-los, a vocês, profissionais da criação, no universo 
apaixonante e variado do design, a quem temos o maior prazer de reencontrar para 
partilhar os últimos projetos deste quarto número do nosso Inspiration Book.

O estilo, os gostos, as preferências, cada um deseja projetar o seu universo ou a sua 
visão da criatividade através dos seus próprios conceitos. Além do aspeto, a escolha 
dos materiais reveste-se atualmente de uma importância ainda maior e não se detém 
unicamente em necessidades estilísticas ou técnicas, sendo igualmente objeto de 
problemáticas ambientais ou restrições normativas. Encontrarão esta variedade na 
utilização dos nossos produtos e décors EGGER no seio dos projetos selecionados 
para este novo número. 

www.egger.com/inbook

The InBook
by EGGER

Obter mais informações sobre 
os décors e encomendar as suas 
amostras.

O InBook permite-vos diretamente: 

https://www.egger.com/shop/pt_PT/inspiration/inbook
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H3303 ST10
Carvalho Hamilton natural

EPL103 
Carvalho Hamilton

U999 ST19
Preto

Um ar de  
galeria de arte 
Cartório Notarial  
Rafael Navarro Millán 
Cádis, Espanha

Créditos das fotografias: Manuel Esteves  
Arquiteto: Pedro Asencio, ESTUDIO EEBA
Decoradores: Maderas Nebreda

Natureza

Materiais 

urbana

autênticos

       Luz 
natural

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H3303_10
https://www.egger.com/shop/pt_PT/flooring/decor-detail/EPL103/1468371
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U999_19
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Entrevista sem estereótipos 
Projeto Cartório Notarial Rafael Navarro Millán 

Convidado: Pedro Asencio, Estudio EEBA
Porque escolheram a EGGER como 
fornecedor?
Acabámos por escolher a EGGER 
porque o apoio de Sandra Muñoz, 
a nossa responsável da prescrição 
EGGER, foi formidável. Desde as 
primeiras imagens do projeto, ela 
aconselhou-nos sobre a escolha 
dos décors, do pavimento, dos 
acabamentos e da combinação dos 
dois. Ela forneceu-nos amostras, 
que recebemos rapidamente e que 
facilitaram a visão do resultado final por 
parte do cliente e por nós próprios.

Levais em consideração o aspeto 
ecológico quando realizam um 
projeto?
Com certeza, o aspeto térmico, o 
consumo de energia, a utilização de 
materiais de baixa pegada ecológica e a 
gestão dos resíduos de construção são 
considerações essenciais. Do mesmo 
modo que o conforto dos espaços está 
diretamente ligado à máxima utilização 
da luz natural e à renovação passiva 
do ar, os clientes estão conscientes 

deste aspeto. Por exemplo, no átrio do 
gabinete do notário é possível ver como 
a iluminação e a climatização estão 
integradas em finas linhas pretas no 
teto.

O que vos levou a escolherem 
estes décors EGGER para o vosso 
projeto?
Escolhemos estes décors EGGER por 
várias razões. A madeira enquanto 
matéria principal para a parte do 
revestimento do projeto confere ritmo 
aos espaços e transmite o calor que 
pretendemos. Procurávamos um 
acabamento de madeira de carvalho 
único para as paredes e os pavimentos 
que tivesse personalidade, as cores 
contrastadas dos veios e os nós do 
décor Carvalho Hamilton natural nos 
deram essa possibilidade. Além disso, 
este décor existe no formato XL, o que 
nos permitiu cobrir grandes superfícies 
sem uma repetição percetível do 
motivo. O pavimento combinado no 
formato Kingsize é muito original e 
elegante, ao mesmo tempo que confere 
uma sensação de espaço.

Por outro lado, o acabamento 
conferido pela textura de superfície 
ST19 Deepskin Excellent sobre o décor 
Preto cria efeitos de veios contrastados 
muito interessantes, sobretudo quando 

exposto à luz. O resultado é elegante e 
pleno de carácter.
Escolhemos igualmente o acabamento 
extramate PM PerfectSense Matt para 
o balcão da receção, que oferece 
um grande conforto e uma grande 
elegância aos utilizadores, e com o qual 
estamos muito satisfeitos.
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Com a crise sanitária, o nosso 
modo de vida está mudando 
observam igualmente esta 
evolução na vossa profissão?
Achamos que a situação atual será 
temporária e tiraremos daí as devidas 
lições: adotaremos certamente as 
coisas que constituem verdadeiramente 
um progresso em relação ao passado, 
nomeadamente para a saúde, a vida 
familiar e as novas formas de pensar os 
espaços de trabalho. Somos animais 
gregários e temos necessidade de 
socializar de forma física: a sinergia 
produzida num espaço de trabalho não 

pode ser substituída por um espaço 
virtual. Neste aspeto, veremos como 
os escritórios passarão a ser cada 
vez menos escritórios e parecer mais 
como outros espaços: mais locais 
de vida, mais parques, mais espaços 
de convívio, mais espaços verde, etc. 
As empresas oferecerão locais de 
trabalho com espaços de reunião 
mais diversificados que reforçarão as 
interações entre os membros da equipa, 
pondo totalmente de lado o escritório 
enquanto elemento de trabalho.

Levais em consideração as 
tendências atuais na realização 
dos vossos projetos? No seio 
da nossa agência Estudio EEBA, 
não vemos o interesse de seguir 
as tendências atuais custe o que 
custar, sem ter em conta a tipologia 
do projeto ou o seu programa. A 
prioridade é a mesma em todos os 
casos: criar espaços que funcionam e 
que respondem às necessidades vitais 
dos seus utilizadores graças ao apoio 
oferecido pela empresa que realiza a 
encomenda. Dialogamos abertamente 
com os nossos clientes desde o início 
de cada projeto, envolvemos as suas 
equipas na conceção do espaço e 
damo-nos conta de que isso gera um 
sentimento importante de empatia e 
identidade com a empresa. Daí resultam 
benefícios em termos de eficiência 
dos trabalhadores, mas também de 
posicionamento e pertinência da marca.
Mais do que uma tendência, pode dizer-
se que nos esforçamos por criar uma 
linguagem diferente para cada projeto, 
que seja fiel ao ADN da marca e que 
gere as sensações desejadas pelos 
utilizadores em cada caso.
No caso do Cartório Notarial Rafael 
Navarro que ilustra estas páginas, 
utilizamos materiais naturais, como o 
mármore ou a madeira, em referência 
à honestidade do seu trabalho, 
espaços cúbicos, que representam 

a durabilidade das assinaturas, e 
materiais fabricados, como a rede de 
vime, em referência à componente 
artesanal dos registos.
A natureza é integrada no projeto 
por meio de um jardim que ocupa 
as traseiras do espaço, assim como 
uma jardineira linear que ladeia a 
fachada oeste face ao mar. As espécies 
escolhidas são autóctones e mudam de 
aspeto ao longo do ano, enriquecendo 
desta forma a experiência da equipa e 
dos clientes.

Consideram que existem 
tendências intemporais?
A bela arquitetura é intemporal, e no 
seio da nossa agência Estudio EEBA 
tomamos como referência os grandes 
nomes do design e da arquitetura, 
como Bauhaus, Aalto ou Mies, e 
casas americanas que nos inspiraram, 
nomeadamente para este projeto do 
Cartório Notarial Rafael Navarro, como 
podem ver graças ao moodboard ao 
lado.

Descubram todos os projetos da 
agência Estudio EEBA no seu sítio Web:  
https://eeba.es/
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Purificado

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

U702 ST9 
Cinza caxemira

Um interior 
contemporâneo 
Apartamento particular 
Soisy-sur-Seine, França

Créditos das fotografias: Alain Delange  
Arquiteta: Eva Ivos
Decorador: Jerem Bois Concept & 
Construction Rénovation Services Groupe

Acolhedor

Elegante

W980 SM 
Branco caulino

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/W980_SM
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U702_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1145_10
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No coração de 
um guarda-
joias
Flagship Victoria Cruz 
Valência, Espanha

Créditos das fotografias: Blanca 
Perezcarro  
Arquiteta de interiores: Rosa Sánchez
Decorador: Hnos Morell

Luminoso

Sensação
de sonho

W1000 ST9 
Branco premium

U156 ST9
Bege rosado

Vanguardista

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U156_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/W1000_9
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Uma onda de 
suavidade
Bangalôs do camping Stel 
Puigcerdà, Espanha

Créditos das fotografias: Oscar Mata 
Martos  
Arquitetos: Borrós Interiorisme
Decorador: Mobil Bages

Caloroso

H3332 ST10 
Carvalho Nebraska cinza

Confortável

U717 ST9
Cinza mástique

U767 ST9
Cinza cubanite

Acolhedor

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U767_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U717_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H3332_10
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Fashion Week
Loja Première Avenue l’Homme 
Grenoble, França

Créditos das fotografias: Michel Lafleur
Arquiteta: MDLRZ, Maud Laronze
Decoradores: Linéart Entreprise

Elegância

U222 ST9
Branco cru

Boudoir

Concept store
U606 ST9 
Verde abeto

W1000 ST9 
Branco premium

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/W1000_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U606_9
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U222_9
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Silêncio, 
estamos 
a filmar!
Camião de produção Millenium 
6 da AMP Visual TV, França

Créditos das fotografias: David Fugère
Arquitetos: Stadler Design Studio

Tecnologia

Modernidade
H3451 ST22 
Fleetwood champanhe

U999 PM
Preto

U702 PM 
Cinza caxemira

Design

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H3451_22
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U702_PM
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U999_PM
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Um templo  
da moda
Loja Jade 
Zarauz, Espanha

Créditos das fotografias: Iñigo Echave 
Decoracion
Arquitetos: Iñigo Echave Bengoechea, 
Iñigo Echave Decoracion

Luminoso

Elegante

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

Natural

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1180_37


Todos os nossos décors são imitações das madeiras e dos materiais citados. 13

Black Nature
Cozinha particular 
Trévoux, França

Créditos das fotografias: Sevan 
Yamanjian
Decorador: Sevan Yamanjian

Moderno

Singular

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

U999 PM
Preto

Caloroso

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U999_PM
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Um conceito feel 
good
Restaurante Green sur mesure – 
Nantes, França 

Créditos das fotografias: Fabrice Rimblot
Carta arquitetónica: Green sur mesure, 
Fabrice Rimblot

Rústico

H1487 ST22
Abeto Bramberg

Autêntico

F628 ST16
Ardósia metalizada prata antracite

Caloroso

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1487_22
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/F628_16
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Está na hora 
de uma 
pausa!
Cafetaria de empresa 
Gijón, Espanha

Créditos das fotografias: María Díaz 
Leguina
Arquiteta: María Díaz Leguina 

Agradável
U732 PM
Cinza macadame

H1210 ST33
Olmo Tossini cinza bege

Moderno

Funcional

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1210_33
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U732_PM
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Floresta Urbana
Boutique Kenzo Kids 

Miami, Estados Unidos

Créditos das fotografias: KENZO KIDS
Conceito geral: RD RETAIL DESIGN 

Tropical

U998 ST38
Reflexo preto

Aventura

Exótico

https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/U998_38
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Estetismo

H3734 ST9
Nogueira Borgonha natural

Frescura

Arte
de

viver

Devolver às plantas a sua 
nobreza
Boutique de plantas e catos By Charlot 
Paris, França

Créditos das fotografias: Perrier LI
Arquiteta: Camille CHASSERIAU
Decorador:  Retailpartners e Isospace 

http://www.retail-partners.eu
http://www.isospace.fr/
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H3734_9
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Referências

www.egger.com

Um ar de galeria de arte
Cartório Notarial Rafael Navarro Millán – Cádiz – Espanha
Décors + texturas:
H3303 ST10 Carvalho Hamilton natural
U999 ST19 Preto
EPL103 Carvalho Hamilton
Crédito das fotografias: Manuel Esteves
Arquiteto: Pedro Asencio, ESTUDIO EEBA
Decoradores: Maderas Nebreda

Um interior contemporâneo
Apartamento particular – Soisy-sur-Seine – França
Décors + texturas:
H1145 ST10 Carvalho Bardolino Natural
W980 SM Branco caulino
U702 ST9 Cinza caxemira
Crédito das fotografias: Alain Delange
Arquiteta: Eva Ivos
Decoradores: Jerem Bois Concept & Construction Rénovation Services Groupe

No coração de um guarda-joias
Flagship Victoria Cruz – Valência – Espanha
Décors + texturas:
W1000 ST9 Branco premium
U156 ST9 Bege rosado
Crédito das fotografias: Blanca Perezcarro
Arquiteta de interiores: Rosa Sánchez
Decoradores: Hnos Morell

Uma onda de suavidade
Bangalôs do camping Stel – Puigcerdà – Espanha
Décors + texturas:
H3332 ST10 Carvalho Nebraska cinza
U767 ST9 Cinza cubanite
U717 ST9 Cinza mástique
Crédito das fotografias: Oscar Mata Martos
Arquitetos: Borrós Interiorisme
Decoradores: Mobil Bages

Fashion Week
Loja Première Avenue l’Homme – Grenoble – França
Décors + texturas:
W1000 ST9 Branco premium
U606 ST9 Verde abeto
Crédito das fotografias: Michel Lafleur
Arquiteta: Maud Laronze, MDLRZ
Decoradores: Linéart Entreprise

Silêncio, estamos a filmar!
Camião de produção Millenium 6 da AMP Visual TV – França
Décors + texturas:
H3451 ST22 Fleetwood champanhe
U702 PM Cinza caxemir
U999 PM Preto
Crédito das fotografias: David Fugère
Arquitetos: Stadler Design Studio

Um templo da moda
Loja Jade – Zarauz – Espanha
Décor + textura:
H1180 ST37 Carvalho Halifax Natural
Crédito das fotografias: Iñigo Echave Decoracion
Arquitetos: Iñigo Echave Bengoechea, Iñigo Echave Decoracion

Black Nature
Cozinha particular – Trévoux – França 
Décors + texturas:
H1180 ST37 Carvalho Halifax Natural
U999 PM Preto
Crédito das fotografias: Sevan Yamanjian
Decorador: Sevan Yamanjian

Um conceito feel good
Restaurant Green sur mesure – Nantes – França 
Décors + texturas:
H1487 ST22 Epícea Bramberg
F628 ST16 Ardósia metalizada prata antracite
Crédito das fotografias: Fabrice Rimblot
Carta arquitetónica: Green sur mesure, Fabrice Rimblot 

Está na hora de uma pausa!
Cafetaria de empresa – Gijón – Espanha
Décors + texturas:
H1210 ST33 Olmo Tossini cinza bege
U732 PM Cinza macadame
Crédito das fotografias: María Díaz Leguina
Arquiteta: María Díaz Leguina

Floresta Urbana
Boutique Kenzo Kids – Miami – Estados Unidos 
Décor + textura:
U998 ST38 Reflexos pretos
Crédito das fotografias: KENZO KIDS
Conceito geral: RD RETAIL DESIGN

Devolver às plantas à sua nobreza
Boutique de plantas e catos By Charlot – Paris – França 
Décor + textura:
H3734 ST9 Nogueira Borgonha natural
Crédito das fotografias: Perrier LI
Arquiteta: Camille CHASSERIAU
Decoradores: Retailpartners e Isospace

Agora é sua vez de 
integrar o InBook

www.egger.com/
inbook

EGGER Assistência 
t 00 800 4000 8800 

AMOSTRAS 
t 33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

https://www.egger.com/shop/pt_PT/inspiration/inbook

