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Renklerle vurgular yaratmak 

EGGER parkeler, modern renk temalarının en güzel tamamlayıcısıdır 

Peki 2022'nin trend renklerinin parke ile ne alakası var? Çok alakası var. Tirol merkezli 

ahşap bazlı malzeme üreticisi EGGER, müşterilerini bir renk ve parke dekorları dünyasına 

götürüyor. EGGER size ilham veriyor, eviniz için güzel kombinasyonlar sunuyor ve 

bunları denemeniz için pratik bir dijital araç sağlıyor. 

Mobilyada olduğu gibi modada da bugün her şey mümkün. Şekiller, renkler, malzemelerle 

neredeyse sınırsız seçeneklere sahibiz. EGGER tek başına çok çeşitli gereksinimler için üç özel 

ürün kategorisinde 200'den fazla parke dekoru sunuyor: Hoş dokunma hissiyatı ve akustiğiyle 

öne çıkan Comfort parkelerden sudan etkilenmez Aqua+ Laminat Parke seçeneği de bulunan 

çok yönlü, popüler Laminatlara ve zorlu talepleri karşılayabilen sağlam, son derece dayanıklı 

Design Parke GreenTec modeline kadar çeşitlilik gösteren ürünlerimizle, aradığınız ahşap bazlı 

çözümü EGGER'de bulacaksınız. 

EGGER Dekor Yönetimi Uzmanı Ayla Schwarzmayr, "Müşterilerimize ilham olmak ve yön 

vermek, ayrıca parke ürünlerimizin hangi ev trendleriyle güzel bir şekilde uyum sağladığını 

göstermek istiyoruz" diyor. Bu nedenle Ayla Schwarzmayr ve ekibi dört modern renk teması 

seçtikten sonra özel ürün ve dekor paketlerini bir araya getirdi. 

 

Uyumlu doğal tonlar doğayı evinize taşır 

Evimiz, hızlı ve heyecan verici dünyamızda bir inziva yeridir. Güvenlik ve sakinlik sunar.  

Otantik ahşap ve taş dekorların yanı sıra yumuşak renklerle doğadan bir parçayı evinize 

taşıyoruz. Sessiz renk tonları yumuşak ve uyumlu fakat yine de çok etkilidir. Yüksek oranda gri 

içermesiyle kombinasyonu kolaylaştırır. Uyumlu parke dekorları ile birlikte, yumuşak renklerin 

kendine has karakteri büyüleyici bir şekilde vurgulanır.   

EGGER Dekor Uzmanları, doğal tonlar paletinden dört renk teması seçti ve bunları uyumlu parke 

dekorlarıyla birleştirdi. Sonuç: İyi hissettiren, ilham verici, modern yaşam alanları. 
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Soft Green: Doğadan gelen mat yeşil tonlar. 

Sazlık, okaliptus veya köknar, doğadan gelen mat yeşil tonlarıyla bu renk trendine ilham kaynağı 

oluyor. 

İnşaat sektöründe ve mimaride iç mekan tasarımını doğayla birleştirme konseptine "biyofilik 

tasarım" adı verilir: Açık renkli parkelerin su öğeleri ve bitkilerle birleştiği odalar kendilerine has 

bir atmosfer yaratır. Modern teknoloji ve doğal malzemeler başarılı bir iş birliği sergiler. Hafif, 

doğal ahşap görünümlü EGGER parkeler mükemmel uyum sağlar. Modern ve işlevsel 

parkelerimiz, iyi bir zemin için gereken her özelliği sunar. 

Muted Earth Tones: Sıcak toprak tonları keyifli bir ortam yaratıyor. 

Yumuşak Toprak Tonları çeşitli şekil ve dokularla bize eşlik ediyor: Bu tonlar bizi sadece mevcut 

düz renklere yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sıcak ahşap tonlarında ve derinin yanı sıra 

kenevir ve keten kumaşlar gibi doğal materyallerde de karşımıza çıkar. 

Buradaki temel odak noktası kontrast yerine yumuşak toprak ve doğal renk tonlarının birleşimidir. 

Odada mobilya parçaları veya ev aksesuarları yerine döşemelerdeki renk harmonisinin yarattığı 

etki ön plana çıkar. Her unsur birbiriyle uyum içinde bir bütün oluşturur. 

Shaded Blue: Yatıştırıcı bir sakinlik etkisi için yumuşak mavi tonları. 

Mavinin tonları, yatıştırıcı sakinlik etkisiyle cezbedicidir. Gökyüzünü ve denizi anımsatarak 

evlerimize ferahlık getirir. Bu marifetleri eşliğinde, şık bir ortama zarif ve göz yormayan şekilde 

rahatlık ve dinginlik katar. 

Yumuşak mavi tonları özellikle doğal meşe ahşaplar, açık renkli döşemelik yonga levhalar veya 

gri tonları ile güzel bir görünüm yakalar. Koyu vurgular, bağımsız kontrast etkileri oluşturur. 

It's all about BLACK: Vurgu için yeni siyah. 

Yeni siyah doğal bir görünüm kazandı: Artık vurgu şeklinde, ahşap dokular veya mat tonlarda 

karşımıza çıkıyor. Modern bir iç mekan stili yaratmak için siyah detaylar otantik ahşapla 

birleşiyor. 

Doğal parke odaya aydınlık katarak siyah öğelerin etkisini öne çıkarıyor. Buna karşılık siyah 

parke, açık renkli mobilyalarla zarif bir kontrast oluşturuyor. 
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Fikirlerinizi denemeniz için pratik dijital hizmetimiz EGGER Floor 

Visualizer 

Seçtiği yeni parke dekorunu satın almadan önce kendi evinde nasıl görüneceğini merak edenler 

için şimdi EGGER'in pratik bir dijital aracı var: EGGER Floor Visualizer. Üstelik kullanımı da son 

derece kolay. Uygulamayı kolayca başlatmak için: www.egger.com/myfloor . Akıllı sezgisel 

menü, kullanıcılara hem uygulama boyunca yol gösteriyor hem de koleksiyonlar, parke türleri ve 

en önemlisi de birbirinden çeşitli dekorlar için genel bir bakış sağlıyor.  

Müşterilerimiz kendi yükledikleri bir fotoğrafta istedikleri dekorları deneyebilir veya önceden 

verilen oda resimlerini kullanabilir. Numune mağazası ve bayi aramayı da içeren akıllı bir 

bağlantı, müşterilerimize (oda) görüntüsünden gerçek ürüne kadar eşlik eder. Mobil kullanım için 

optimize edilen hizmetimiz, hem bayi ve yayıncıların oda görselleştirmelerini hızlı ve kolay bir 

şekilde oluşturabilmesini sağlar hem de ürünlerin evlerinde nasıl duracağını önceden görmek 

isteyen nihai müşteriler için uygundur. 

EGGER hakkında 

1961'de kurulan aile şirketi bugün yaklaşık 10.600 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya genelindeki 

20 tesisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip ahşap bazlı malzemeler (yonga levhalar, OSB ve 

MDF levhalar) ve aynı zamanda kereste üretiyor. 2020/2021 mali yılında 3,08 milyar Euro ciro 

elde eden şirket, Kendin Yap (DIY) pazarında olduğu kadar perakende mobilya sanayisi, ahşap 

ve parke sektöründe de dünya genelinde müşterilere sahiptir.  

EGGER ürünleri; mutfaklar, banyolar, yatak odaları, ofisler, oteller ve mağazalar gibi pek çok 

kamu ve özel yaşam alanında yerini bulmaktadır. EGGER; mobilya ve iç tasarım, ahşap 

konstrüksiyon ve ahşap bazlı parke sektörleri için gerekli olan tüm ürünleri bünyesinde 

barındırmaktadır. 
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Bilgi kutusu  

 

→ EGGER, size ilham verir ve eviniz 

için güzel kombinasyonlar sunar.  

→ EGGER bayilerine yönelik teklif, dört 

popüler renk temasında uyumlu parke 

dekoru paketlerini içerir. Daha fazla 

bilgi için: www.egger.com/colours-

2022  

→ EGGER Floor Visualizer: Pratik dijital 

aracımız yeni parkenizi kendi evinize sanal 

olarak yerleştirebilmenizi sağlar. Şimdi 

deneyin: www.egger.com/myfloor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egger.com/colours-2022
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Resim yazıları 

 

Sazlık, okaliptus veya köknar, doğadan 

gelen mat yeşil tonlarıyla Soft Green 

renk trendine ilham kaynağı oluyor.  

Kingsize boyutlu levha formatındaki Gri 

Triestino Terrazzo EPL 207 Laminat 

Parke, canlı taş dekor ile bu renk 

paletinde duvar renkleri için güzel bir 

kombinasyon ortağıdır.   

 

Muted Earth Tones efekti döşemelerin 

renk uyumu ile ortaya çıkar. Her unsur 

birbiriyle uyum içinde bir bütün 

oluşturur.  Klasik levha formatlı Kahve 

Melba Meşe EPL191 Laminat Parke 

odanın baskın sıcak tonlarını yansıtır.  
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RESİMLER: EGGER Ahşap Bazlı Malzemeler, telif hakkı sahibi belirtilerek çoğaltılabilir.  

İMİTASYON: Bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 

GÖRSEL İNDİRME: https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=6REh8Sus3tmh  

 

 

Shaded Blue renk tonları, yatıştırıcı 

sakinlik etkisiyle cezbedicidir. Klasik 

ahşap levha görünümündeki Comfort 

Parke Calenberg Meşe EPC029 gibi 

açık renkli dekorlarla özellikle güzel 

görünür. 

https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=6REh8Sus3tmh

