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2 FACT BOOK 

7 200 zamestnancov firmy EGGER z 50 národov pracuje v 17 
závodoch a 23 odbytových kanceláriách skupiny EGGER po 
celom svete. Našu spoločnosť formujú svojim zanietením, 
svojou odhodlanosťou a skúsenosťami ako aj lojalitou.

Jedna spOlOčnOsť, 
mnOhO tvárí
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UzAMKNUTIe/SPOJeNIe Bez NÁRADIA.

Keď je pozdĺžna strana vložená pod uhlom, tak sa čelná strana  

„zaklikne“ ľahkým stlačením. Systém pokládky UNI fit! signalizu-

je počuteľne a citeľne, keď je všetko pevne uzamknuté/spojené.

4 FACT BOOK 

JednOdUChO presvedčIvÉ 
Ušetriť čas a peniaze so systémom, pomocou patentovaného klik 
systému UNI fit!. Pomocou neho sa dá laminátová podlaha položiť 
nie len ľahko a rýchlo, ale stane sa aj veľmi stabilnou.

→  Patentovaný systém uzamykania, 
vyvinutý v spolupráci s Unilin

→  40 prcentná úspora času oproti 
PRO clic! (čistý čas pokládky)

→   Pri pokládke dvoma osobami až do  
50 percent rýchlejšie ako JUST clic!  
(čistý čas pokládky)

→  Pohodlná pokládka prvok po prvku 

→  Posunutím pracovnej činnosti môže via-
cero osôb naraz pokladať viacero radov

→   zatlačenie z čelnej strany pomocou 
systému „Fold Down“

→  Demontáž je možná bez problémov rad 
po rade

FACTBOX 
1 SYSTÉM. 3 SPôSOBY SPOJeNIA 

Patentovaný systém uzamykania UNI fit! umožňuje tri rôzne 

spôsoby: Popri zatlačení z čelnej strany (1) možno obrobky pod 

dverovými zárubňami alebo vykurovacími telesami zasunúť nie 

len z pozdĺžnej strany (2) ale taktiež vkladať pod uhlom (3). Tým 

sa podlaha položí až o 40 percent rýchlejšie.

1

2

3

www.egger.com/qr-installation-unifit
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FACT BOOK 5

Stále lepší: Patentovaný systém 

UNI fit! je dôsledné zdokonalenie 

predchádzajúceho systému  

PRO clic!. 

PReHľADNÉ POROVNANIe

 
vlastnosti

profil

Uzamknutie profilu

technika pokládky

jednodielny 
(len HDF)

spoj  
s tvarovaným stykom

Uhol/ 
uhlový systém

prvok po prvku

postupná, flexibilná 
pokládka

spätná pokládka

rýchlosť

Komfort pri pokládke

pevnosť profilu

demontáž prvkov

dvojdielny  
(HDF & plastové pero)

eGGeR UNI fit!eGGeR JUST clic!

spoj  
s tvarovým & silovým stykom

Uhol/  
systém Fold Down

patent

o 
40

 %
 rý

chlejšia pokládka

Produced by eGGeR under license of 
Flooring Industries™
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pOUžIteľnÉ aJ v KúpeľnIaCh
Vlhkosti odolná laminátová podlaha aqua+ spája hygienu  
s pohodou a útulnosťou. Je ľahko ošetrovateľnou a nízkonákladovou 
alternatívou k dlažbe aj vo vlhkých a prevádzkových priestoroch.

→  Nové, dodatočné oblasti použitia,  
či už v súkromí alebo v prevádzke

→   Špeciálne vyvinuté nosné dosky HDF 
(vysoká objemová hmotnosť!) trvale 
zvyšujú spoľahlivosť použitia  

→  Päťnásobne menšie napučiavanie:  
Špeciálne chránená nosná doska 
zabraňuje napučiavaniu hrán

→  V porovnaní s bežnými laminátovými 
podlahami je podstatne odolnejšia proti 
nastriekanej vode a vlhkosti

→  Plávajúca a bezpečná pokládka pomocou 
UNI fit!, bez utesnenia lepením (pozri 
stranu 4 – 5)

→  Nižšie náklady v porovnaní s lepenou 
keramickou dlažbou

→  zosúladený podlahový systém aqua+

→  Doživotná záruka pri súkromnom a 
5ročná záruka pri komerčnom použití 

FACTBOX 

eGGeR aqua+ – PODLAHOVý SYSTÉM.

Program s príslušenstvom eGGeR poskytuje 

zosúladené vybavenie pre komfortnú pokládku a 

trvalo krásne podlahy vo vlhkých a prevádzkových 

priestoroch: aqua+ Aluflex parozábrana (1), aqua+ 

tesniaca páska (2), podložka SILeNzIO easy (3), 

laminátová podlaha aqua+ (4), aqua+ soklová lišta 

do vlhkých priestorov (5) a tesniaci prostriedok 

aqua+ Clic Sealer (6).

1

5

2

6

3

4

6 FACT BOOK 

1245.indd   6 06.10.14   17:17



NeČISTOTY POD PAROU. 

Laminátové podlahy s technológiou aqua+ je 

možné čistiť parou; bodový kontakt s parou 

by pritom nemal trvať dlhšie ako 30 sekúnd. 

V prevádzkových priestoroch sa môžu spolu s 

čistiacim prostriedkom na podlahy CLeAN IT! 

použiť aj stroje na čistenie a odsávanie až do 

100 kg. Musia byť len stále v pohybe.

FACT BOOK 7
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→  Nová dlhá podlahová doska „LONG“ je  
najdlhším formátom aktuálnej  
kolekcie (2,05 m)

→  Ideálna pre architektonické a veľkoploš-
né riešenie priestoru (galéria)

→  Perfektná pre vidiecky štýl interiéru

→  Synchrónne pórovité štruktúry dodávajú  
výrazný a prirodzený charakter

→  Rýchla a jednoduchá inštalácia  
pomocou systému uzamykania UNI fit! 
(pozri str. 4 – 5)

Takto sa stane aj továrenské podlažie útulným: Pre 

veľké priestory vyvinul EGGER „LONG“, laminátovú 

dosku s dĺžkou viac ako 2 metre. Je hodnotnou 

imitáciou dreva s prirodzeným, synchrónnym 

povrchom a autentickým dekórom, ktorý sa po 

celej dĺžke neopakuje. Podlahová doska „LONG“ 

nielenže dobre vyzerá, ale taktiež umožňuje 

výhodnú, jednoduchú a rýchlu pokládku.

Či už so vzorom dlažby alebo vo vidieckom štýle – extra dlhé a  
 široké podlahové dosky zodpovedajú aktuálnym trendom 
zariaďovania. Výhoda pre pokladača: Ušetríte čas pri kladení. 

lOnG – pre veľKÉ prIestOrY 

FACTBOX 

8 FACT BOOK 

MeDIUM LARGeCLASSIC
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FACT BOOK 9

long

FORMÁTY

produkty

large

Classic 1 291 × 193 mm

medium 1 291 × 135 mm

1 291 × 246 mm

Kingsize 1 291 × 327 mm

lOnG 2 052 × 248 mm

Krycie rozmery

ROzSAH VĎAKA DLHýM FORMÁTOM. 

Priestory bývania a varenia sú v dnešnej dobe v mnohých bytoch zlúčené do 

obývacej kuchyne. Sem sa hodia dlhé, prebiehajúce formáty podlahových 

dosiek, ktoré veľkým plochám dodávajú pokoj a rozsah. Priebeh spojov 

zachytáva vzory klasických vidieckych podlahových dosiek a tým dodávajú 

najdôležitejšiemu miestu  rodinného života útulnú a pohodlnú atmosféru. 

LONG

KINGSIze

nový formát2052 × 248 mm

1245.indd   9 06.10.14   17:17



Laminátové podlahy EGGER sú vybavené antistatickou  
technológiou. Tá je účinná aj pri gumových podošvách. 
Takto bolo možné znížiť elektrické výboje na minimum. 

Pre obytné a prevádzkové priestory síce neplatia 

žiadne prísne predpisy proti elektrostatickým 

výbojom, ale pre pokojný pocit z bývania by sa na 

antistatickej krytine šetriť nemalo. Náhly výboj 

pri veľmi nízkej intenzite prúdu nepredstavuje 

takmer žiadne nebezpečenstvo pre zdravie, ale 

pravidelné ľaknutie spôsobené nábojmi a výbojmi 

negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Laminátové 

podlahy EGGER sú preto vybavené technológiou, 

ktorá v značnej miere znižuje vytváranie rozdielu 

potenciálov. Operačné sály, výpočtové strediská 

a priestory vysokofrekvenčnej chirurgie musia 

byť dokonca vybavené podlahovými krytinami so 

schopnosťou odvádzania výbojov. 

→  Antistatická podlahová krytina zabraňu-
je zásahu elektrickým prúdom a stará sa 
o nepriamy efekt dobrého pocitu 

→  Podlahy eGGeR tlmia náboj na ľudskom 
tele do takej miery, že namerané napätie 
zostáva pod 2 000 Voltov – výrazná pri-
daná hodnota, ktorá potvrdzuje vysokú 
kvalitu

→  Pri teste chodenia po podlahe podľa    
eN 1815 sa napätie v ľudskom tele meria 
v skúšobnej komore, ktorá bola vybudo-
vaná len pre tento účel

→  Klasifikácia ako antistatická podlahová 
krytina je v súlade s eN 14041 (Ce)

→  Vzhľadom na antistatiku majú lamináto-
vé podlahy firmy eGGeR navyše vlast-
nosti, ktoré požiadavky v súlade s eN 
13329 prekračujú 

→  Antistatika laminátových podláh eGGeR 
nespĺňa špeciálne požiadavky, ktoré sú 
platné pre operačné sály a výpočtové 
strediská

FACTBOX 

nebYť pOd prúdOm

Pomocou ručnej elektródy sa zaznamenáva a vyhodnocuje 

nameraná hodnota. Skúšobná plocha je odizolovaná a 

uzemnená. 
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TeST CHODeNIA PO PODLAHe V SKÚŠOBNeJ KOMORe. 

Len podlahová krytina, ktorej elektrostatické vlastnos-

ti boli odskúšané podľa eN 1815 (Stanovenie napätia 

na ľudskom tele v teste chodenia po podlahe), a na 

ktorej bolo namerané napätie na ľudskom tele menšie 

ako 2 kV, sa považuje za vyhovujúcu eN 14041 ako 

„antistatická podlahová krytina“ a smie sa ako taká 

aj označovať. 

Žiaden náboj na ľudskom teleŽiaden citeľný výboj

Náboj na ľudskom tele pri chôdziCiteľné vybitie

podlahy bez antistatického vybavenia

Trenie medzi podlahou a obuvou môže 

spôsobiť vytvorenie rozdielu potenciálov. 

Ak sa nositeľ priblíži k vodivému predmetu, 

tak pocíti zásah elektrickým prúdom.

1

antistatická podlahová krytina

Laminátové podlahy eGGeR s antistatickou 

technológiou zmenšujú náboj pri chôdzi. 

Tam kde nevzniká napätie, tak tam 

nedochádza ani k vybitiu.

2

FACT BOOK 11

1245.indd   11 06.10.14   17:17



Výrazné povrchové štruktúry dodávajú podlahám nielen autentický 
charakter. EGGER taktiež zaručuje odskúšané a certifikované 
protišmykové vlastnosti.

Podlahy od firmy EGGER nemajú len nášľapnú a 

pochôdznu bezpečnosť, ale predčia s ohľadom na 

protišmykové vlastnosti aj štandardné požiadavky. 

A tak sa laminátové podlahy rozdeľujú v závislos-

ti od oblasti nasadenia a stupňa namáhania do 

záťažových tried (EN 13329). Triedou R-10 ležia nad 

normálnymi požiadavkami pre súkromné priestory 

a tým v nich zaručujú zvýšenú potrebu bezpečnosti. 

Navyše trieda R-10 dovoľuje použitie v hoteloch a 

reštauráciách ako aj na pracoviskách s vysokým 

nebezpečenstvom pošmyknutia. Synchrónna póro-

vitosť „Barrique“ doplňuje druh produktov R10  

„Authentic“, „Vintage“ a „Grand Canyon“.

→  Povrchy eGGeR s klasifikáciou triedy R10 
ponúkajú koncovému spotrebiteľovi  
viac bezpečnosti ako aj väčší komfort  
bývania a chôdze 

→  Napriek špeciálnym povrchom sa dajú 
laminátové podlahy eGGeR jednoducho 
a ľahko čistiť

→  Skúšobnou metódou protišmykových 
vlastností je spôsob chôdze po šikmej 
ploche

→  Podrobné priradenie pracovných priesto-
rov a oblastí do skupín vyhodnotenia 
(triedy R) je uvedené na liste BGR 181 
(BGR = pravidlá profesného združenia)

→  Klasifikácia triedy R10: Uhol sklonu/ 
akceptačný uhol leží medzi 10 a 19 
stupňami

FACTBOX 

beZpečnÝ KrOK 

SKUPINY VYHODNOTeNIA PODľA DIN 51130

 
Uhol sklonu / akceptačný uhol

od 6 – 10° R 9

> 10 – 19° R 10

> 27 – 35° R 12

> 19 – 27° R 11

> 35° R 13

Skupina vyhodnotenia

Skúška protišmykových vlastností na 

šikmej ploche: Uhol sklonu pred pádom 

rozhoduje o klasifikácii a triede R.
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FACT BOOK 13

Laminátové podlahy eGGeR s povrchom triedy 

R10 Grand Canyon

POVRCHY R10 PODľA DIN 51130

povrch

Grand Canyon

vintage

authentic 

barrique

Piktogram Protišmykové vlastnosti  
Trieda R
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Slnečné svetlo obsahuje obzvlášť veľa ultrafialového 

svetla, ktoré má na farebný pigment ničivé účinky. 

Existujú ale metódy, ktoré tento proces zastavujú. 

EGGER pravidelne skúma podlahy svojich kolekcií, 

aby vylepšil reakciu proti pôsobeniu svetla. Všetky 

podlahové krytiny aktuálnej kolekcie vyhovujú 

podľa modrej stupnici stupňu 6. V tejto skúšobnej 

metóde podľa EN 20105-B02 sú podlahy spolu s 

modrým pásikom vlny osvetľované v testovacej 

komore svetla kde sa porovnávajú sfarbenia 

pásiku a povrchu. Tretí najvyšší stupeň modrej 

stupnice hovorí, že si farebné plochy vo väčšej 

miere zachovali svoju pravosť aj pri intenzívnom 

slnečnom žiarení. 

Slnko má silný účinok. Farby a materiály, ktoré sú trvale vystavené 
slnku časom vyblednú. To ale neplatí pre podlahy od firmy EGGER. 
Sú totiž voči ultrafialovému svetlu odolné.

FarbY, KtOrÉ ZOstávaJú

→   Všeobecné požiadavky na svetelnú 
stálosť upravujú koncom 2014 resp. 
začiatkom 2015 prepracované normy  
eN 13329 a eN 15468.

→   Odolnosť laminátových podláh a elastic-
kých podlahových krytín proti ultrafia-
lovému žiareniu sa overuje pomocou 
skúšobnej metódy v súlade s eN 20105 
B02 a eN 20105 A02. 

→  Na modrej stupnici od 1 do 8 zaberá 
svetelná stálosť laminátových podláh 
firmy eGGeR 6. stupeň. 

→   Stupeň 6 na modrej stupnici hovorí, že v 
uzatvorených miestnostiach a pri inten-
zívnom slnečnom žiarení zostáva stálosť 
farieb vo veľkej miere zachovaná.     

→    V porovnaní s inými podlahovými 
krytinami ako parkety, koberce, PVC 
a linoleum s povrchovou vrstvou z PU 
dopadli laminátové podlahy vzhľadom 
na svetelnú stálosť obzvlášť dobre. 

FACTBOX 

14 FACT BOOK 

V závislosti od pôdorysu môžu byť časti plochy 

podlahy pravidelne vystavované slnečnému žiare-

niu. Pri kvalitnej laminátovej podlahe ale pritom 

nevznikajú žiadne optické nepravidelnosti.

1245.indd   14 06.10.14   17:17



FACT BOOK 15

OVeReNÁ STÁLOSť NA SVeTLe. 

Pri skúšobnej metóde eN 20105-B02 sa modrým 

pásikom vlny zakryjú obrobky ako parkety či 

laminát a následne sa osvetlia. Po osvetlení sa 

porovnajú osvetlené časti so zakrytými časťami. 

Počas týchto dlhodobých skúšobných postupov 

laminátové podlahy skoro vôbec nevyblednú – 

výrazný rozdiel napríklad oproti parketám.

1245.indd   15 06.10.14   17:17



Kto si vyberie EGGER, si môže byť istý, že podlahy vyhovujú 
vysokým akostným štandardom „Made in Germany“. Okrem 
toho máte k dispozícii náš technický servis pre zákazníkov.

Laminátové podlahy EGGER sú v súlade s vysokými 

nárokmi na stále pretrvávajúcu kvalitu vyrábané v 

závodoch vo Wismare a Brilone v Nemecku. Čiže sa 

na ne vzťahuje pečať kvality „Made in Germany“. 

Predtým ako sa zabalia a opustia závod, je každá 

jedna podlahová doska z našej výroby dôkladne 

vizuálne kontrolovaná. V pravidelných náhodných 

kontrolách skúšajú závodné laboratóriá podlahové 

dosky okrem iného aj podľa kritérií príslušných 

Európskych noriem EN 13329 a 15468. Tieto definujú 

– od A po Z – všetky požadované, charakteristické 

znaky a skúšobné postupy pre laminátové podlahy 

(ďalšie detaily na strane 32). 

→   Ohľadne otázok k laminátovým podla-
hám eGGeR je Vám vo veciach poraden-
stva a podpory spotrebiteľov k dispozícii 
technický servis pre zákazníkov.

 →   Všetky laminátové podlahy eGGeR sú 
„Made in Germany“.

→   Každá jedna podlahová doska je počas 
výrobného procesu dôkladne a vizuálne 
kontrolovaná. Podlahy opúšťajú závod v 
balení, ktoré ich chráni pred rozbitím a 
nárazmi.

→   závodné laboratóriá pravidelne kontro-
lujú dodržiavanie všeobecných požia-
daviek ako sú odolnosť proti oderu, 
namáhanie pri náraze, odolnosť proti 
kolieskam na stoličkách, napučanie 
hrúbky, svetelná stálosť, rozlupčivosť 
dreva a pevnosť spojov.

→   Ďalšie skúšky kvality sa robia v techno-
logickom centre eGGeR ako aj v exter-
ných inštitútoch ako je nemecký Fraun-
hoferov inštitút WKI či Nemecký inštitút 
pre stavebnú techniku (DIBt). 

→   Tím skladajúci sa z vyše 50 špecialistov 
sa vo firme eGGeR stará 24 hodín denne 
o to, aby závod opustila len prvá trieda.

FACTBOX 

Overená KvalIta 

Všetky predpísané skúšky 

sú vykonávané vo vlastných 

laboratóriách firmy eGGeR. 

Tým nedochádza k žiadnym 

prekvapeniam pri skúškach 

externými inštitútmi. 
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Normované skúšobné metódy umožňujú porovnateľnosť laminátových 

podláh. Toto uľahčuje vnútrozemský obchod v rámci eÚ, ale taktiež 

hľadanie správneho produktu v závislosti od priestoru a účelu použitia.

Kontrola, dodržiavanie, dôvera: zamestnanci laboratórií firmy eGGeR vedia 

vždy, čo majú hľadať, aby splnili aktuálne normy.
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Správna podložka je rozhodujúca pre komfort a dlhú životnosť 
laminátovej podlahy. Chráni pred vlhkosťou a chladom od nôh, 
tlmí hluk a zabraňuje zlomeniu profilu.

Systémové podložky EGGER znižujú trvale a v značnej 

miere hluk v priestore, ktorý v miestnosti vzniká pri 

chôdzi po podlahe. Taktiež v podstatnej miere znižujú 

kročajový hluk, ktorý sa prenáša cez potery, nosné 

časti stropov a steny. Ten je počuť hlavne v hraničia-

cich priestoroch pod nimi. Podložky sa teda v byte a u 

susedov starajú o príjemnú priestorovú akustiku.

→   Pri pokládke laminátovej podlahy eGGeR 
sa odporúča systémová podložka SILeN-
zIO. 

→  Pre laminátové podlahy eGGeR s 
integrovanou podložkou (SILeNzIO) nie 
je na tlmenie alebo znižovanie hluku 
potrebná žiadna ďalšia podložka. 
Na minerálnych podkladoch sa musí 
najprv celoplošne a v tvare vane položiť 
parozábrana ochranná fólia proti vlhku.

→  Pre pokládku na minerálnom podklade 
je potrebné položiť parozábranu aqua+ 
Aluflex.

→  Dôležité: Informácie, ktoré uvádza vý-
robca laminátovej podlahy v návodoch 
na pokládku ohľadne požiadaviek na 
podklad sa musia dodržiavať.

→  Ďalšie informácie týkajúce sa podložiek 
Vám poskytne technický servis pre zá-
kazníkov firmy eGGeR alebo internetová 
stránka európskeho združenia výrobcov 
laminátových podláh (ePLF) na:  
www.eplf.com

FACTBOX 

hlUK v prIestOre pOd KOntrOlOU 

PRe KAŽDÚ PODLAHU TÁ SPRÁVNA PODLOŽKA. 

Pre izoláciu a ako zvuková izolácia boli systémové podložky 

SILeNzIO optimálne prispôsobené na laminátové podlahy firmy 

eGGeR. zobrazené modely sú v sortimente nové. SILeNzIO 

easy (1), ideálne zníženie hluku skombinované s najlepšími 

vlastnosťami spracovávania, SILeNzIO Duo (2), ktorá slúži 

súčasne ako parozábrana a izolačná podložka a SILeNzIO 

Thermo (3) izoluje obzvlášť efektívne na studených podkladoch.

1 2 3

Laminátová 
podlaha

Podložka Pe fólia

Priestorový hluk

Kročajový hluk

Poter

SILeNzIO Duo  SILeNzIO ThermoSILeNzIO easy

18 FACT BOOK 
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  podložky eGGer

Zlepšenie kročajového 
hluku

vlastnosti

Zlepšenie hluku v 
priestore/pri chôdzi

tepelná izolácia pri
studenom podklade

použitie podlahového kúrenia

Ochrana hornej časti 
podkladu pri používaní a  
zaťažovaní

Ochrana hornej časti 
podkladu pri padajúcich  
predmetoch

vyrovnanie  
bodových  
nerovností 

Ochrana pred zvyškovou 
vlhkosťou v podklade  
(parozábrana)

sIlenZIO easy 
(2 mm)

sIlenZIO duo 
(1,5 mm)

sIlenZIO thermo 
(5 mm)

Pe pena 
(2 mm)

PReHľADNÉ POROVNANIe.

ePLF 
Piktogram

FACT BOOK 19
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SYSTÉM eGGeR

5Soklová lišta

CLIPSTAR 4

1

2

Laminátová 
podlaha eGGeR

podložka 
SILeNzIO

aqua+ Aluflex
parozábrana

3

6CLeAN IT  
Čistič laminátu

 

Čo do seba dobre zapadá, to dobre drží. A dlho. Pretože sú naše  
výrobky dokonale zosúladené, môžeme byť pri záručných dobách 
veľkorysí.

Po výbere laminátovej podlahy EGGER, sa 

rozplynú problémy s hľadaním príslušenstva. Či 

už podložka, lišty alebo špeciálny čistič, EGGER 

ponúka všetko z jednej ruky – a viac. Pokiaľ sa 

pri pokládke a ošetrovaní používajú vhodné a 

vysoko akostné systémové produkty firmy EGGER, 

zostanú podlahy po dlhé roky trvale krásne. 

Vhodné komponenty taktiež uľahčujú pokládku a 

v značnej miere znižujú príznaky opotrebovania. 

Aj v prípade poškodenia má EGGER pripravené 

správne prípravky a prostriedky. Opravný tmel 

DECOR MIX & FILL je v programe s príslušenstvom 

k dispozícii vo vhodnej farbe pre tmavé a bledé 

dekory. Znovu raz ponúka istotu, že všetko do seba 

dobre zapadne.

sKladba sO sYstÉmOm

→  eGGeR ponúka rozsiahly sortiment 
artiklov príslušenstva, systém eGGeR. 

→  Systém je optimálne a vzájomne 
zosúladený. Ponúka istotu, že 
laminátové podlahy eGGeR zostanú 
krásne a trvácne. 

→  Keď sa laminátová podlaha kladie na 
poter, musí sa použiť parozábrana. 
Ponúkame riešenia so systémovými 
podložkami. 

→   K flexibilnému stvárneniu priestoru 
patria do programu biele soklové lišty 
(5) včítane upevňovacieho systému 
(4). Dajú sa jednoducho natrieť a tak 
prispôsobiť farbe steny. 

→   Systémové čistiace a ošetrovacie 
prostriedky (6) doplňujú celý tento 
sortiment. Ich pravidelné používanie 
zabezpečuje trvácnu krásu podláh. 

→   Ďalšie detaily o záruke, pozri: 
www.egger.com/flooring-information

FACTBOX 
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Program s Príslušenstvom

PRe SPRÁVNY PODKLAD: PODLOŽKY

SILeNzIO ThermoSILeNzIO easy

PRe POKLÁDKU LAMINÁTOVýCH PODLÁH eGGeR aqua+ VO VLHKýCH PRIeSTOROCH

aqua+ Tape – lepiaca páska aqua+ soklová lišta  aqua+ Clic Sealeraqua+ Aluflex 

Soklové lišty dostupné v 4, 6 a  

8 cm, vhodné k dekoru podlahy 

Súprava na pokládku Profi Opravná sada Decor Mix & Fill Tesniaci lep Strip-eX

CLIPSTAR: 

Príchytka pre soklovú lištu.

Čistič CLeAN IT

HLINÍKOVÉ podlahové profily v 

dvoch dĺžkach vo farbách bronzová, 

strieborná a zlatá

SILeNzIO Duo

PRe ČISTÉ zAKONČeNIA SOKLOVÉ LIŠTY A PODLAHOVÉ PROFILY

VŠeOBeCNÉ PRÍSLUŠeNSTVO

Vzájomné a dokonalé 

zosúladenie všetkých 

komponentov – to je filozofia 

firmy eGGeR a taktiež platí 

pre program s príslušenstvom 

pre montáž alebo ošetrovanie 

laminátových podláh.

Natierateľné biele soklové lišty v 

rôznych vyhotoveniach profilu

FACT BOOK 21
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Ten kto si zakladá na zdravých a ekologických výrobkoch, urobí s 
laminátovou podlahou dobre. Táto moderná podlahová technológia 
je ohľaduplná nielen k lesným porastom ale aj k dýchacím cestám.  

Laminátová podlaha je výsledkom vyvinutej 

technológie – a predsa skoro na 100 percent 

pozostáva z obnoviteľnej suroviny, z dreva. Toto 

drevo pochádza v podlahách EGGER z FSC alebo 

PEFC certifikovaných lesov, starého dreva alebo 

zo zvyškov piliarskeho priemyslu. Laminátová 

podlaha nie je len šetrná k životnému prostrediu, 

ale stará sa aj o dobrý vzduch v miestnosti. 

Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá alebo PVC a dekor 

je vyrobený z farbív rozpustných vo vode. Navyše 

ležia ich emisné hodnoty hlboko pod hraničnými 

hodnotami. Dobré pre životné prostredie je aj 

ich dlhá životnosť a bezproblémová likvidácia: 

laminátová podlaha sa dá úplne recyklovať.

→  eGGeR používa pre svoje laminátové 
podlahy len drevo z lesov, ktoré sú doká-
zateľne ekologicky obhospodarované. za 
to ručí certifikát PeFC 

→   Bez použitia PVC (Poly-Vinyl-Chlorid) a 
zmäkčovadiel v procesnom reťazci a vo 
výrobku

→   Pri výrobe laminátu sa minie menej vody 
a energie ako pri vinylových podlahách 
(LVT) a keramickej dlažbe

→  Výrobky eGGeR sú vyznamenané 
množstvom pečatí životného prostredia, 
medzi iným:

 -  PeFC (Podpora ekologického lesného 
hospodárstva)

 -  Deklarácie ekologických produktov in-
štitútu Bauen und Umwelt e. V. (Inštitú-
tu stavebníctva a životného prostredia) 
(ePD)

 -    Modrý anjel (nemecká kontrolná  
pečať pre minimum emisií)

 -  VOC (francúzske nariadenie ohľadne 
emisií)

 -  stavebné fyzikálne vlastnosti  
(Ce, abz)

 -    Program podpory ochrany klímy a 
šetrenia energie (KeF)

 -  ekologický životný cyklus:  
ako nezaťažený zvyšný odpad sa môže  
laminát znovu použiť/recyklovať

FACTBOX 

prIrOdZene eGGer

22 FACT BOOK 

eKOLOGICKÁ BILANCIA LAMINÁTOVeJ PODLAHY

 
spotreba* Dizajnová 

podlaha (LVT)
Keramická  

dlažba
Laminátová

podlaha

zdroj: ePD Inštitút Bauen und Umwelt (Inštitút stavebníctva a 

životného prostredia)

neobnoviteľné  
nosiče energie

čerstvá voda v 
litroch

210 165 106

60 75 25

*spotreba energie a vody pri výrobe 1 m²
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VŠeTKO zDOKUMeNTOVANÉ.

Stále viac výrobcov dokumentuje všetky ekologicky podstatné informácie do 

normovaného environmental Product Declaration, skrátene ePD. Všetky ePD 

pre podlahy od firmy eGGeR sa dajú zdarma stiahnuť na internetovej stránke: 

www.egger.com

FACT BOOK 23
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FACTBOX 

→   Dopyt po prírodných farbách sa vo svete 
bývania stále drží. V tejto súvislosti sú 
taktiež stále v trende drevené dekory  
rôzneho razenia.

→   Béžové a prešedivelé dekory podľa 
škandinávskeho vzoru vyžarujú pokoj a 
jas. Podporujú okrem iného pastelové a 
kriedové odtiene, ktoré sú momentálne 
určujúce v oblasti nábytku a doplnkov. 

→   Dub, smrekovec, smrek a jaseň s výraz-
nou haptikou zostávajú v trende. K duchu 
času sa hodia materiály s históriou. 

→   V kúpeľniach sa dlažba stále častejšie 
nahrádza drevenou optikou a prírodným 
kameňom.

Štýl nie je len vecou vkusu. Je taktiež otázkou aktu-

álnych trendov a regionálnych tradícií. Vhodný štýl 

zariadenia je dobre vydarenou súhrou osobných 

záľub a kultúry, v ktorej žijeme. A ako je známe sa 

táto mení – na niektorých miestach rýchlejšie a na 

iných pomalšie. Názvy jednotlivých štýlov zaria-

denia znejú medzinárodne, od „Authentic“ cez 

„Vintage“ až po „Pure Modern“. Bádatelia v oblasti 

trendov z firmy EGGER nepretržite skúmajú, čo tieto 

štýly vyznačuje a pre každý z týchto štýlov vyvíjajú 

vhodné dekory. Tým je kolekcia podláh štýlovo stále 

aktuálna.

Výber esteticky vhodnej podlahy.  
Musí sa hodiť k štýlu bytu. Pre uľahčenie rozhodnutia,  
pomôže prehľad najdôležitejších štýlov zariadenia.

lepšIe pOradIť

authentic.

Tento štýl je ovplyvnený drevami, ktoré 

verne znázorňujú svoj pôvod v rustikál-

nom alebo elegantnom charaktere. Široké 

spektrum farieb, ktoré príroda ponúka, je 

tu optimálne znázornené a ponúka veľa 

priestoru pre zariaďovanie. 

24 FACT BOOK 
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materials

Tu sa znovu našli realistické reprodukcie 

materiálov mnohých druhov a farieb. Tieto 

dekory sú vhodné do najrôznejších oblastí 

použitia – od vstupu až po obloženie stien 

– a priestoru dodávajú úplne svojský šarm.

FACT BOOK 25
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vintage.

Svetlé a teplé dekory všetkých druhov 

dreva, opotrebované a opatrené ryhami, 

či škrabancami, rozprávajú svoj vlast-

ný príbeh. Týmito dekormi je možné 

vytvoriť idylickú až starobylú atmosféru. 

Harmonizujú perfektne s podedeným 

zariadením, jestvujúcimi obľúbenými a 

dizajnovými kúskami a priemyselným 

značkovým tovarom.

new natural style.

Sú to známe, prírodné materiály, avšak 

tieto majú zmenený formát a povrchovo 

sú inak spracované. Toto nezvyklé spra-

covanie im dodáva nový pôvab. Preto 

názov tohto Dekorového sveta: „New 

Natural Style“. Pri týchto podlahách 

zostáva určujúca prirodzenosť, napriek 

tomu ale vyzerajú moderne.

26 FACT BOOK 
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Pure modern.

„Pure Modern“ si stojí za jasnou líniou. 

Nová optika dreva, ale aj abstraktnejšie 

dizajny pôsobia ľahko, čisto a moderne. 

Takéto podlahy si nachádzajú svoje 

pevné miesto v galériách, otvorených 

priestoroch a v stroho zariadených 

bytoch.
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Pôvod, vykurovanie, svetlosť: Čo by Vás mohlo okrem iného zaujímať na 
tému laminátových podláh EGGER, sme zhrnuli v tomto prehľade.

OtáZKY?

Kde sa vyrábajú podlahy 
EGGER?
EGGER vyrába svoje laminátové podlahy výhradne 

v nemeckých závodoch v mestách Brilon a Wismar. 

Čiže sú „Made in Germany“. Toto označenie pôvodu 

neznamená len vysokú kvalitu, ale aj istotu výroby 

a zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi. 

Ako presne sa rozdeľujú 
„záťažové triedy“?
Európska norma EN 13329 predpisuje systém 

označovania, na základe ktorého môžu zákazníci 

zistiť, ktorá laminátová podlaha je na čo vhodná. 

Principiálne rozlišuje medzi „bývaním“ a tzv. 

„prevádzkovým“. Každá kategória je rozdelená do 

„mierneho“, „normálneho“ a „silného používania“. 

Z toho vyplývajú záťažové triedy.

Môžu sa laminátové podlahy 
klásť aj do kúpeľní?
Áno. V minulosti boli nosné dosky z MDF 

(drevovláknité dosky strednej hustoty) a HDF 

(vysokozhutnená drevovláknitá doska) háklivé na 

vodu, a do škár sa podľa možnosti nemala dostať 

voda. Vďaka novým technológiám zabraňujúce 

napučaniu ako aqua+ sú napučané hrany v dnešnej 

dobe minulosťou (pozri tiež str. 6 – 7).

Je laminátová podlaha hlučná?
Nie. Laminátové podlahy od firmy EGGER sa kladú 

plávajúco na podložke. Systémová podložka 

SILENZIO znižuje hluk v priestore, čo sú zvuky 

chôdze v miestnosti, a taktiež kročajový hluk, čiže 

prenos do priestorov pod podlahou a do vedľajších 

priestorov.  

Potrebuje laminátová podlaha 
soklovú lištu?
Tak ako parkety pozostáva laminátová podlaha z 

dreva. Rovnako sa rozťahuje alebo sťahuje, keď sa 

mení teplota v priestore alebo vlhkosť. Miesto pre 

tento pohyb jej poskytuje 8 až 10 mm široká dilatač-

ná škára medzi stenou a podlahou. Najbežnejším 

prostriedkom pre zakrytie škáry je soklová lišta. 

Sortiment príslušenstva EGGER ponúka pre každý 

dekor perfektne zladenú lištu.

Aká veľká je plocha, na ktorej sa môže 
laminátová podlaha v maximálnej 
miere priebežne položiť?
Ak je miestnosť dlhšia alebo širšia viac ako 10 

metrov, tak sa musia zabudovať dilatačné profily. 

Pre materiál špecifické pohybové vlastnosti lami-

nátovej podlahy si toto vyžadujú aj pri precho-

doch dverami, prechodoch a pri nepravidelných 

miestnostiach.
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Dajú sa laminátové podlahy EGGER 
klásť aj na podlahové kúrenie ?
Principiálne áno. Avšak teplota povrchu nesmie 

presiahnuť 28 stupňov. Pred pokládkou by sa mala 

vykonať funkčná skúška. Okrem iného odporúča-

me, vykurovanie, spodnú konštrukciu a podlahu 

navzájom zosúladiť. Informácie týkajúce sa vyššie 

uvedeného nájdete v popise výrobku alebo na 

www.egger.com 

 Ako sa laminátové podlahy 
EGGER čistia? 
Laminátové podlahy EGGER sú veľmi ľahko 

ošetrovateľné. Rohožky pri dverách zachytávajú 

najhrubšiu špinu. Na zvyšné nečistoty pomôže 

vysávanie s kefovým nástavcom. V závislosti 

od stupňa používania a znečistenia by sa mala 

podlaha umývať v pozdĺžnom smere pomocou 

vlhkej handry. Pre optimálne výsledky odporúčame 

systémový čistič podláh EGGER – CLEAN IT.

Čo robiť pri odolných škvrnách 
a poškodení?
V prípade škvŕn od kávy, čaju, malinovky, ovocia 

alebo mlieka stačí vlažná voda a čistiaci prostriedok 

s obsahom octu. Farba, rúž na pery, tuš a pod. sa 

dajú odstrániť pomocou handry a univerzálneho 

čistiaceho prostriedku. Pri odolných škvrnách 

pomôže benzín na čistenie alebo riedidlo. Pritom by 

sa rozpúšťadlo nemalo nanášať priamo, ale nanášať 

pomocou handry a následne neutralizovať vodou. 

Menšie poškodenia odstráni opravný tmel DECOR 

MIX & FILL. Opravný tmel DECOR MIX & FILL je v 

programe s príslušenstvom k dispozícii vo vhodnej 

farbe pre tmavé a bledé dekory. Silno poškodené 

časti dokáže odborník jednoducho vymeniť.

Na čo sa vzťahuje záruka a ako dlho?
Laminátové podlahy EGGER sú odolné proti 

nárazom a majú dlhú životnosť. Pri správnej 

pokládke a primeranom ošetrovaní odolávajú 

veľkému zaťaženiu. Ich extrémne odolný povrch 

chráni hrany a povrch dekórov po mnohé roky. Vo 

všeobecnosti poskytuje EGGER záruky v závislosti 

od triedy záťaže v súkromnom sektore 15 rokov až 

doživotne. Pri pokládke v prevádzkovo využívaných 

priestoroch platí principiálne na 5 rokov.  

Na koho sa môžem obrátiť ohľadne 
poradenstva a technických otázok?
Náš technický servis pre zákazníkov sektoru 

podlahy pozná nie len konštrukciu a správanie sa 

laminátových podláh, ich technológiu spájania 

ale aj program s príslušenstvom. Naši zamestnanci 

majú aj veľa skúseností s rôznymi aplikáciami a 

taktiež s veľkoplošnou pokládkou v objektoch. Za 

účelom poradenstva a podpory sú Vám telefonicky 

k dispozícii na čísle +49 3841 301 - 21911. Ďalšie 

informácie, technické údaje a informácie týkajúce 

sa poskytnutia záruky nájdete okrem toho na našej 

internetovej stránke.
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Všetky výrobky EGGER sú odskúšané v súlade s aktuálnymi normami, 
stavebnými predpismi a nariadeniami. Tieto určujúce predpisy, normy 
a označenia sú pritom najdôležitejšími znakmi.

Osvedčenie stavebného dozoru  

→   Popri označení CE potrebujú laminátové 

podlahy v Nemecku pre použitie v spoločen-

ských miestnostiach aj všeobecné osvedčenie 

stavebného dozoru. Toho základom sú zásady 

DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) 

pre zdravotné posúdenie stavebných produk-

tov.  

DIBT / z-156.606-725 Pod týmto označením 

dostali laminátové podlahy firmy EGGER 

osvedčenie stavebného dozoru Nemeckým 

inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne 

(DIBt). 

Značka Ce

→   Laminátové podlahy EGGER majú značku CE. 

Európska norma EN 14041 stanovuje formu 

značky CE. Zaručuje, že vlastnosti produktov 

vyhovujú požiadavkám týkajúce sa zdravia, 

bezpečnosti a úspory energie.

 

externá kontrola

→   Externá kontrola je vykonávaná Fraunhofero-

vým inštitútom WKI, v meste Braunschweig 

(Nemecko).

normy 

→   Požiadavky, špecifikácie a tolerancie pre 

laminátové podlahy sú definované v európ-

skych normách. Sú pre všetkých európskych 

výrobcov laminátových podláh záväzné.

eN 717-2 Rieši proces určovania uvoľňovania 

formaldehydu drevených materiálov. Časť 2 

popisuje jednotné nariadenie o formaldehyde 

podľa metódy analýzy plynov. 

eN 1815 Stanovuje pre laminátové podlahy ako aj 

pre elastické a textilné podlahové krytiny metódu 

hodnotenia a merania elektrostatických vlastností. 

eN 12667 Definuje tepelne technické vlastnosti 

stavebných materiálov a stavebných výrobkov. 

Predpisuje určenie tepelného odporu pre produkty 

s vysokým a stredným tepelným odporom podľa 

metódy s doskovým prístrojom a prístrojom mera-

nia toku tepla. 

eN 13329 Stanovuje špecifikácie, požiadavky 

a skúšobné metódy pre laminátové podlahy s 

krycou vrstvou na báze aminoplastických, 

tepelne vytvrdzovaných živíc (DPL/CML). 

eN 13893 Stanovuje pre elastické, laminované 

a textilné podlahové krytiny metódy pre meranie 

koeficientu šmykového trenia suchých povrchov 

podlahových krytín.

eN 13501-1 Klasifikuje stavebné výrobky a 

konštrukcie podľa ich reakcie pri požiari. Časť 1 

sa riadi podľa výsledkov zo skúšok ohľadne 

reakcie pri požiari stavebných výrobkov.

eN 14041 Stanovuje podstatné vlastnosti pre 

elastické, textilné a laminátové podlahové krytiny.

nOrmY v prehľade
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eN 15468 Stanovuje špecifikácie, požiadav-

ky a skúšobné metódy pre priamo potlačené 

prvky laminátových podláh (PDL resp. EGGER 

DPR) s krycou vrstvou z umelých živíc. 

technická špecifikácia

→  Normovanie verejnoprospešného spolku DIN 

v Berlíne (Nemecko) je na 90 percent zame-

raný medzinárodne. Okrem toho formuluje 

technické špecifikácie.  

CeN TS 16354 Je technická špecifikácia bez 

statusu normy, ktorá stanovuje skúšobné 

metódy na určenie technických vlastností 

podkladových materiálov pod lamináto-

vé podlahy. Popri kritériách ako je medza 

pevnosti v tlaku, posuv a prehýbanie vrstiev 

a hluk pri chôdzi, sú v prílohe B odporúčané 

klasifikácie a požiadavky na označovanie. 

Značka zhody

→   V Nemecku známa ako značka „Ü“ a v Ra-

kúsku ako montážna značka „ÜA“, označuje 

stavebné výrobky, ktoré zodpovedajú osvedče-

niu stavebného dozoru. Stále viac je nahrá-

dzaná značkou CE. 

spolky

→  Organizácie ako Európska komisia pre nor-

malizáciu (CEN) v Bruseli (Belgicko) a spolok 

Európskych výrobcov laminátových podláh 

(EPLF) robia podstatné príspevky pre štan-

dardizáciu služieb a tovarov. EPLF zverejňuje 

svoje odporúčania okrem iného v technických 

pripomienkach. 

POzNÁMKY A PRIPOMIeNKY

EPLF zverejňuje na svojej internetovej stránke 

voľne prístupné a najrôznejšie poznámky a 

pripomienky. Napríklad na tému podkladové 

materiály alebo pokládka laminátových podláh. 

Pravidelná návšteva sa oplatí:  

www.eplf.com
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