Kvalitná,
rozmanitá, autentická?
Laminátová podlaha Egger PRO
Flooring Collection 2018 – 2020

Štýl nie je
otázkou peňazí.
Ale nápadov.

EGGER Plus: Skúsenosť sa stretáva s inováciou a kvalitou.
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Vitajte
v mojom svete!
Katrin, 32
Matka dvoch detí, Innsbruck

«

Do vlastného domu sa sťahujete po prvý raz
iba raz. A preto si musíte dobre premyslieť: Čo
môžem vymeniť neskôr bez veľkej námahy –
a čo vytvára atmosféru po celé roky? Podlaha
zostane. Pravdepodobne dokonca dlhšie ako
obidve moje dievčatá. Preto sme si veľmi
dobre premysleli výber typu podlahy, vzoru
a aj značky. Výsledok Vám predstavím na
nasledujúcich stranách. Vitajte!

»
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EGGER.

Viac z dreva.
Od založenia spoločnosti EGGER v roku 1961 v
Tirolsku / Rakúsko sa v nej všetko točí okolo dreva.
Tento živý materiál je neprekonateľný v oblasti
zdravého bývania, svojou útulnou atmosférou a
svojou kvalitou. My tomu veríme a preto si môžete
byť istí, že si kúpou podlahy EGGER prinesiete
domov kus prírody.
To, že si milióny ľudí na celom svete vybrali za
svoju spolubývajúcu podlahu EGGER, má ale aj iné
dôvody. Rozmanitosť vzorov – pri laminátových
podlahách EGGER si môžete aktuálne vyberať
z 80 vzorov, ktoré Vám ponúknu možnosť,
nechať rozvinúť svoj osobný štýl pri riešení
vašich priestorov. Má to dobrý dôvod: Vďaka
svojej obrovskej robustnosti Vás naše produkty
sprevádzajú vašim životom mnoho rokov.
Považujeme sa za časť vášho života. Preto
pracujeme. A preto v spoločnosti EGGER stále ďalej
vyvíjame naše podlahy.
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Overall

Byt.

Tri rôzne typy podláh.
Jeden povrchový dizajn.
Nič nemá na atmosféru Vášho domova
taký vplyv ako podlaha. Avšak
doteraz ste boli pri výbere podlahy
často nútení do kompromisov, keď
vzor podľa Vášho výberu narazil pri
kúpeľni na svoje hranice, pretože
nebol vhodný do vlhkých priestorov.
Toto limitovanie patrí minulosti!
Prostredníctvom kolekcie EGGER si
teraz môžete vychutnať jeden vzor
priebežne v celom byte. Vlastnosti
podlahy je pritom možné zosúladiť s
požiadavkami jednotlivých priestorov:
V obývačke sa postará o pohodlnú
atmosféru. Vo vstupnej oblasti sa
vyznačuje robustnými vlastnosťami. Z
detských izieb prenikne von aj pri tých
najdivokejších hrách len veľmi málo a v
kúpeľni je na mieste čokoľvek, len nie
strach z vody!
Ako je to možné? Pod jednotným
vzorom sa skrývajú tri rôzne druhy
podláh EGGER, ktoré odhaľujú svoje
výhody individuálne:

Váš špecializovaný
predajca Vám rád poradí.
Všetky podlahy EGGER sa dajú spolu
kombinovať vďaka vzájomne zladeným
spojovacím profilom. Nechajte si
poradiť od svojho špecializovaného
predajcu, do ktorých miestností je
rozumné použiť ktorý typ podlahy!
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Do komerčných a vlhkých priestorov:

To najlepšie z dreva a dizajnu:
Podlaha EGGER PRO Design.

EPD027

Na uvoľnené momenty života:

Najpríjemnejšia podlaha, aká kedy
existovala:
Podlaha EGGER PRO Comfort.

EPC001

Do obývačiek:

Dokonalosť klasikov:
Laminátová podlaha EGGER PRO.

EPL122
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EPL063

Neuspokojte sa
s kompromismi.

Podlahy EGGER sú kvôli ich vysokej
kvalite na mnoho rokov Vášho
života. Odborné kladenie Vám pritom
nezabezpečí len nárok na náš veľkorysý
záručný servis. Zvýši aj Vašu radosť
z novej podlahy. Lebo predovšetkým
pri chúlostivých miestach, ako výrezy
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okolo rúr pri radiátoroch, podlahové
nerovnosti alebo prechody k podlahám
z dlaždíc alebo kobercov, má Váš
odborník pripravené čisté riešenia
vďaka svojmu know-how a svojim
skúsenostiam.

«

V našom starom byte sme si podlahu ukladali
sami. Niektoré miesta ma časom stále viac
hnevali: príliš veľké diery okolo radiátorov,
praskanie pri chôdzi v obývačke alebo mierne
zvlnená podlaha v detskej izbe. Tentokrát
sme nechali prácu na odborníka na kladenie
podláh. Výsledok je úplne perfektný!

»
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EPL114

Stvorené pre život.

Laminátová podlaha
EGGER.
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Presne podľa Vašej
chuti: Vyberte si z
80 vzorov podlahu,
ktorá sa bude
perfektne hodiť
k Vášmu štýlu
zariadenia.

Uvoľnite sa.
Šetriť novú podlahu? Nerobte si
starosti, na to sme mysleli vopred:
Povrchy laminátových podláh EGGER
sa vyznačujú svojou mimoriadnou
robustnosťou. Mimochodom účinnou aj
proti vplyvom silného slnečného svetla.
Podlahy EGGER sú rezistentné voči UV
svetlu a preto si natrvalo zachovávajú
svoju farebnú stálosť.

Extra robustná: Posúvanie a poťahovanie stoličiek pri jedálenskom stole
nezanechá ani po rokoch žiadne stopy.

Prirodzenosť, ktorú je cítiť: Drevená nadstavba
laminátových podláh EGGER prepožičiava každej
miestnosti zvláštnu atmosféru.
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Prirodzene drevo.
S istotou dobrý pocit.
Povrchová štruktúra nedodáva
laminátovým podlahám EGGER len
značne autentický charakter. Stará
sa aj o najvyššiu možnú bezpečnosť
pri chôdzi. Aj keď Vaše deti milujú
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šmýkanie – túto radosť im naše
podlahy zámerne neponúkajú. A aby
nedochádzalo ani k iným napätiam, sú
laminátové podlahy EGGER vybavené
antistatickou technológiou.

EPL055
Rodinné ihrisko: Žiadne zmäkčovadlo, žiadne PVC, žiadne jedovaté farbivá. Laminátové podlahy EGGER
pozostávajú z takmer 100 percent z PEFC certifikovaného dreva.

Pokojná zóna: Správna podložka
izoluje Vašu podlahu proti vlhkosti
a chladu. A čo je ešte veľmi dôležité:
Efektívne tlmí zvuk!
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Pohoda

so systémom.
Všetko z jednej ruky: Od profesionálnej
lišty až po čistiaci prostriedok na
podlahy – systém príslušenstva EGGER
je spolu perfektne zosúladený a
garantuje extra dlhú životnosť.

EPL047
14

Čokoľvek, len nie strach z
vody.
Technológiou Aqua+ vzala spoločnosť
EGGER laminátu strach z vody. Pomocou
špeciálne vyvinutých nosných dosiek sa
podlahy hodia dokonca aj do vlhkých
a komerčných priestorov! Značne
vhodnejšie ako dlaždice, okrem toho
spájajú hygienu s útulnosťou: Tak je
umožnené dokonca aj použitie parného
čističa.

Harmonický vzhľad:
Soklové lišty vo farbe
vzoru dotvárajú celkový
obraz.

Ideálne detské ihrisko:
Skákanie a maľovanie
vodovými farbami v
škôlke strácajú svoju
hrôzu.

EPL048

EPL111
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Vaša kreativita

nemá stanovené žiadne hranice.
Vychutnajte si slobodu možnosti
rozvinutia vlastného štýlu: Podlaha
so vzhľadom dreva a v kúpeľni?
Reprodukcie kameňa, ktoré sú pocitovo
teplé? Alebo ornamenty na podlahe ako
kontrast k zariadeniu? Porozprávajte sa
s poradcom Vášho kúpeľňového štúdia,
budete prekvapení, čo všetko je možné!

EPL046

EPL004

EPL008

Reprodukcie dreva

Reprodukcie kameňa

Kreatívne vzory

Klasik pre teplú, útulnú atmosféru.
Neprekonateľné vo výbere vzorov
a výbere farebných odtieňov a
triedení. Popri palubkových vzorov v
najrôznejších formátoch dostupné aj vo
vzhľade dvojitých, trojitých lamiel a vo
vzore rybej kosti.

Prekvapenie pri chodení na boso:
Vyzerá chladne, ale pocitovo je teplá.
Od ušľachtilého mramoru až po
masívnu bridlicu sú tieto vzory obzvlášť
obľúbené v kuchyni, chodbe a kúpeľni.

Na zvláštnu atmosféru: Dekoratívny
vzhľad vzorov prepožičiava každej
miestnosti určitý nadštandard. Ako
kontrast k zariadeniu alebo ako moment
prekvapenia v detskej izbe – tu zaváži
Vaša kreativita.
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Vytvorte atmosféru!
Farebným odtieňom značne ovplyvníte
atmosféru miestnosti. Útulná?
Živá? Alebo tak trochu z oboch?
Prostredníctvom farebného odtieňa
máte v rukách všetky pravidlá.

EPL078
Tmavé farby posilňujú útulný charakter bytu a malé priestory pôsobia väčšie.

EPL028
Svetlé tóny prispievajú k tomu, aby miestnosti pôsobili priateľsky a živo.

«

Obývačka je našou oázou
pokoja po dlhom dni. Preto
by sme to tu chceli mať zvlášť
útulné a rozhodli sme sa pre
vzor „Borovica Inverey biela“
(EPL028).

EPL048

»

Najradšej by ste chceli oboje? So stredne svetlými odtieňmi dosiahnete dobrý
kompromis, ktorý bude zahŕňať to najlepšie z oboch svetov.
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Triky interiérových dizajnérov:

Správne zvolené veľkosti
podlahových dosiek.
Pomocou podlahovej dosky so šikovne
zvolenou dĺžkou a šírkou sa dá natrvalo
ovplyvniť dojem z miestnosti: Ak chcete
zdôrazniť veľkorysé priestorové pomery,
zvoľte radšej veľké rozmery.
Malé miestnosti zhodnotíte naopak
pomocou stredných veľkostí. Použitím
drážok okrem toho zosilníte efekt
zvoleného rozmeru.

Medium: 1 291 × 135 mm

Classic: 1 291 × 193 mm

Vďaka vyváženým proporciám vhodné
do každej miestnosti.

Large: 1 291 × 246 mm

Podčiarkuje veľkorysý dojem z
miestnosti a uplatňuje predovšetkým
vzory vidieckych domov.

Long: 2 050 × 245 mm

Kingsize: 1 291 × 327 mm
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Ideálne riešenie pre malé miestnosti.

Kandidátka na veľkoplošnú úpravu
priestoru a otvorené bývanie, napríklad
pri kuchyni s obývačkou. Dlhým, úzkym
miestnostiam sa tiež zvýši hodnota.

Veľké priestory si zaslúžia našu
kráľovskú veľkosť: Vzory rozvinú celú
svoju krásu, či už vo vzhľade dreva
alebo dlaždíc.

Atmosféra, časť 2:

Vneste do svojho bytu život!
Triedením držíte v ruke tretie pravidlo
na nasmerovanie dojmu bytu:
Homogénnym celkovým obrazom vzoru
prispejete k upokojujúcej atmosfére.
Príliš nudné? Potom si so svojimi

zákazníkmi vezmite na mušku vzory,
ktoré vyžarujú viac života. Hrou farieb
na každej podlahovej doske alebo
trhlinami, ako aj hrčami.

EPL017

Homogénne triedenie
upokojuje celkový dojem.

EPL078

Príliš nudné? Hra farieb,
trhliny, ako aj hrče v každej
jednotlivej podlahovej
doske pôsobia oživujúco na
atmosféru miestnosti.
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Veľmi povrchné,

ale autentické.

Výrazné povrchové štruktúry dodajú
Vašej podlahe charakter, napriek tomu
sa dajú jednoducho čistiť. Pekný vedľajší
efekt: Bezpečnosť chôdze sa zvyšuje,
nebezpečenstvo šmyku sa vďaka našim
povrchom opatreným R10 znižuje.

Omnipore – Elegantné prirodzené póry v dreve

Natural Pore – Autentická, dekoratívna kresba
dreva

Deepskin – Markantná štruktúra s hĺbkou

Matex – Nepravidelný, surový charakter

Smoothtouch – Prírodný a zamatový povrch

EPL048

20

«

Pre našu kuchyňu spojenú s obývačkou
sme si zvolili veľkosť podlahových dosiek
Kingsize, aby sme nechali miestnosť pôsobiť
ešte veľkorysejšie. Ako povrchová štruktúra
sa použil prirodzený a zamatový povrch
Smoothtouch.

»
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Trendy
v dizajne zariadenia.
Spôsob zariaďovania vypovedá veľa
o vlastnom štýle, ale aj o hodnotách
a hnutiach našej doby. EGGER úzko
spolupracuje s medzinárodnými

renomovanými výskumníkmi trendov,
aby životnému pocitu dnešnej doby
dodal vhodnú podlahu.

Pure Nature
Teplá a elegantná, rustikálna a
nadčasová: stelesnenie čistej
prirodzenosti.

EPL029
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Used Novelty
Zariaďovanie môže byť také kreatívne,
živé a hrané. Used Look naráža na
ornamentálnu výzdobu, vyblednuté
odtiene narážajú na sýte farby.

EPL120
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EPL009

Modern Classic
Klasici sa interpretujú novým
spôsobom, a okrem toho sa kombinujú
s novými farebnými konceptami.
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Light Living
Tento trend, ktorý je prepožičaný z veľkoplošnej architektúry
a škandinávskeho dizajnu, sa prezentuje svetlými farbami a
priateľskou atmosférou. Tvorba riešenia celkovo ustupuje do
úzadia a prenecháva javisko Vám.

EPL061
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Dokonalosť
do detailu.

EPL010

Inovačnému tlaku spoločnosti EGGER
nezostal v uplynulých 60 rokoch skrytý
žiadny detail v konštrukcii alebo
všednosti laminátových podláh. Kliksystémy, ktoré sa starajú o dodatočnú
stabilitu? Povrchy, ktoré sa nedajú
takmer ničím ovplyvniť? Riešenia s
ochranou proti vlhkosti? Ďalší technický
vývoj, ktorý mal jeden cieľ: Vašu radosť
a spokojnosť, keď prídete domov.

Konštrukcia laminátovej
podlahy EGGER.

1

1  Odolný povrch, s vysokou

2

odolnosťou voči oderu
2  Štýl dekoru
3  HDF swell barrier+ nosná

3

doska z dreva
4  Spodná doska
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4

Hodnotné

Uchovávajúca si hodnotu, vďaka
svojej robustnej konštrukcii. Moderné
povrchy vo vždy nových rozmeroch. Ešte
nikdy nebolo také jednoduché vytvoriť
výbornú atmosféru bývania.

Rozmanité

Túžba po zmene?
Žiadna iná podlaha sa nedá položiť tak
jednoducho a rýchlo ako laminát. Chuť
na niečo nové? Rozobratie laminátovej
podlahy je veľmi jednoduché.

Autentické

Vyzerá ako pekná drevená podlaha
a je taká aj na dotyk. Nové povrchy
a rozmery podlahových dosiek v
prirodzených drevených dekoroch
dodávajú podlahe veľmi autentický
vzhľad, optimálne zladený s aktuálnymi
trendmi v zariaďovaní.
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Dlhá životnosť
so systémom.

Najlepší recept na dlhú životnosť Vašej
laminátovej podlahy EGGER? Spoľahnite
sa na zladené systémové produkty
EGGER. Od podložky cez soklové lišty vo

vzore podlahy až po špeciálny čistiaci
prostriedok: Perfektná konečná úprava
je pre Vás takisto dôležitá ako veľkorysý
záručný servis.

Podložky

Soklové lišty a podlahové profily

Zladené s podkladom a Vašimi požiadavkami: Parozábrana?
Zníženie šírenia zvuku alebo dodatočná tepelná izolácia?
Rozhodnutie je na Vás.

6 alebo 8 cm výška? Biela alebo v dizajne vzoru podlahy? Náš
výber Vám necháva voľnosť pri riešení úprav.
Prechodové profily zaručujú aj vo veľkých miestnostiach
stabilitu podlahy. EGGER Vám ich ponúka z rôznych
materiálov, v rôznych farbách, hrúbkach a dĺžkach.
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«

Keď som po uložení podlahy išla prvý krát
po našom dome, vedela som, že všetko je
správne urobené. Okamžite som sa cítila ako
doma, podlaha bola ako z jedného kusu.

»

Ošetrovanie a nástroje na kladenie
Systémové ošetrovacie prostriedky doplňujú celý tento
sortiment. Ich pravidelné používanie zabezpečuje trvalú
krásu podláh. Aj na špeciálne kladenie a malé opravy Vám
ponúkame vhodné riešenie.
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Jedna značka.

Všetky možnosti.
EGGER pokrýva celé spektrum pre podlahy z dreva v oblastiach laminátových, komfortných a dizajnových podláh. S
našimi tromi kategóriami podláh máte v každom prípade poruke vhodnú odpoveď.

EPD015

EPC001

EPL010

Podlaha
EGGER PRO Design.

Podlaha
EGGER PRO Comfort.

Laminátová podlaha
EGGER PRO.

→→ Vyhľad a pocit z dreva – k tomu
jednoduché ošetrovanie ako pri
keramike.
→→ Jednotný dizajn podlahy vo
všetkých miestnostiach – dokonca
aj v kúpeľni, vďaka ochrane proti
vlhkosti.
→→ Trvalo pekné – vďaka povrchu
odolnému voči mikroškrabancom a
jeho schopnosti self-repair.
→→ Vhodné aj na komerčné použitia.

→→ Zvonku vzhľad drevených
podlahových dosiek – vnútri srdce
z korku.
→→ Príjemne teplá: naboso v každom
ročnom období vďaka izolujúcej
korkovej vrstve.
→→ Tichá chôdza: viac komfortu vďaka
dvojitej izolácii proti kročajovému
hluku.
→→ Dobrá klíma: zdravá, pretože je
mimoriadne ekologická a 100 % bez
PVC.

→→ Perfektný vzhľad. Príjemná na dotyk.
Najlepší pomer cena-výkon!
→→ Odolná a zachovávajúca hodnotu.
→→ S technológiou Aqua+ použiteľná aj
vo vlhkých miestnostiach.
→→ Obrovský výber vzorov.

Tieto výhody ponúkajú všetky podlahy EGGER:
→→ Dlhú životnosť vďaka trvalej stálosti farieb aj pri intenzívnom slnečnom žiarení.
→→ Výhodu stability vďaka patentovaným systémom kladenia.
→→ Skúšané a certifikované potlačenie šmýkania.
→→ Overená kvalita: Podlahy EGGER prekonávajú zákonné normy. Každá podlahová
doska sa pred expedíciou kontroluje.
→→ Optimálna zvuková izolácia vďaka systémovým izolačným podložkám, ktoré sú
zladené s typom podlahy.
→→ Veľkorysá záruka vďaka systémovej konštrukcii.
→→ Mimoriadne trvanlivé, pretože sú 100 % recyklovateľné.
→→ Prirodzene na báze dreva a 100 % bez PVC.
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Rozhodnutie
je jednoduché.

Ako sa pomocou jedného vzoru podlahy
dajú vytvoriť šikovné akcenty? Ktorý
vzor sa hodí ku ktorému zariadeniu?
EGGER je Vám k dispozícii, aby ste si
našli svoju novú obľúbenú podlahu.
Ponúkame Vám k tomu široký servis.

Virtuálna vizualizácia
priestoru. (VDS)

Najlepšie nápady
týkajúce sa zariaďovania
z celého sveta.

Objednajte si vzorku
svojho dekoru.

Ako by nový vzor vyzeral u Vás?
Odpoveď na túto otázku dostanete
na webovej stránke spoločnosti
EGGER alebo u Vášho odborníka na
kladenie podláh. Pomocou softvéru
na vizualizáciu priestoru VDS Vám
položí podlahu vo Vašom vysnívanom
vzore pre náhľad vo Vašom domove –
virtuálne. Tak získate predstavu o tom,
ako dobre bude harmonizovať nová
podlaha s Vašim zariadením.

Nechajte sa inšpirovať: Naši dizajnéri
zvierajú najnovšie trendy a nápady k
téme bývania na našej webovej stránke
www.egger.com/inspiration, ako aj na
našom účte na Instagrame. Stavte sa,
že o chvíľu budete chrliť nápady pre Váš
domov?

Dotknúť sa, priložiť, vyskúšať: Nič nie je
lepšie, ako vidieť Váš vysnívaný dekor v
originále medzi Vašimi štyrmi stenami.
Radi Vám pošleme vzorku dekoru
domov. Bližšie detaily na stránke
www.egger.com/shop.
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1961
1

2017

z ávod na výrobu drevotrieskových dosiek
v St. Johann v Tirolsku (AT)
zamestnancov

22

17

26
8 000

závodov

distribučných kancelárií na celom svete
zamestnancov

Čísla
povedia viac
ako slová.

Ročne vyprodukované
podlahy EGGER:

80 mil.

1 m²

Laminát
viaže

9 860

4,03 CO₂
kg

To zodpovedá produkcii
škodlivín z takmer 5.656
domácností za rok.

miestností za deň

3,6 mil.
obývačiek za rok
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Zdroj: aktuálne EPD nájdete na
www.egger.com

V prírode

doma.
Spoločnosť EGGER si vzala ako
príklad uzavretý kolobeh materiálu z
prírody, aby vyrábala podľa možnosti
čo najšetrnejšie k prírodným

zdrojom. Začína sa to už pri PEFC
certifikovanej ťažbe surovín: Takže
používame výhradne drevo z lesov,
ktoré sa spravujú preukázateľne
trvalo udržateľne. Aby sa prepravné
trasy obmedzili na minimum, stavili
sme na plne integrované sídla. Píla,
spracovanie trieskových dosiek a výroba
laminátu sa nachádzajú vedľa seba.
Naša sieť celosvetovo rozdelených
sídel šetrí emisie pri preprave, presne

ako naše rozhodnutie, dať prednosť
železničnej preprave. Odpad? V
spoločnosti EGGER takmer neexistuje.
Všetky vedľajšie produkty sa používajú
v kolobehu chrániacom zdroje. Už aj
certifikáty a pečate udelené spoločnosti
EGGER, ako žiadaný Blauer Engel
alebo prísne medzinárodné normy USA
CARB 2 sú dostatočnou motiváciou na
pokračovanie v tejto ceste.
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Extreme
12 / 33 Classic
Art.-No.: 241955 EPL142
Sand beige Olchon Oak

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241740 EPL138
Murom Oak grey

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241832 EPL150
Cesena Oak grey

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241863 EPL151
Cesena Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243461 EPL119
White Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243553 EPL116
Natural Bayford Oak

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241894 EPL152
Cesena Oak dark

10 / 32 Long
Art.-No.: 243492 EPL118
Grey Bayford Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243409 EPL121
Brown Raydon Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235350 EPL033
Verdon Oak white

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235442 EPL107
Cream Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235381 EPL103
Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235329 EPL016
Valley Oak mocca

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235411 EPL104
Dark Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235534 EPL057
White Clifton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243379 EPL011
Light Rillington Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235565 EPL058
Natural Clifton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243317 EPL013
Dark Ripon Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239150 EPL153
Asgil Oak white

8 / 32 Large
Art.-No.: 239211 EPL123
White Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 242914 EPL009
Light Telford Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239099 EPL072
Light Whiston Oak

Overall

8 / 32 Large
Art.-No.: 238856 EPL014
Valley Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239181 EPL122
Natural Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239242 EPL124
Grey Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 238948 EPL032
History Wood

8 / 32 Large
Art.-No.: 239273 EPL125
Brown Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239037 EPL050
Black Corton Oak

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238542 EPL051
White Corton Oak

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238450 EPL074
Light Dunnington Oak

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238368 EPL115
Natural Starwell Oak

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238573 EPL049
Natural Corton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236265 EPL126
Light Santino Stone

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236203 EPL004
Grey Fontia Concrete

Overall

Overall

12 / 33 Classic
Art.-No.: 242044 EPL146
Olchon Oak smoke

Overall

Dimensions

Water
Resistant
10 / 32 Medium
Art.-No.: 238610 EPL043
Light Hunton Oak
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10 / 32 Medium
Art.-No.: 238511 EPL044
Dark Hunton Oak

All decors shown are reproductions.

EGGER PRO Laminate Flooring

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236142 EPL002
Brown Karnak Granite

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236296 EPL127
Dark Santino Stone

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240828 EPL045
White Newbury Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240576 EPL015
Valley Oak smoke

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240859 EPL046
Light Newbury Oak

Allround
Plus
8 / 32 Classic
Art.-No.: 241009 EPL068
Dark Abergele Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240880 EPL047
Dark Newbury Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240767 EPL041
Blue Halford Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240798 EPL042
Black Halford Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238030 EPL137
Elton Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237156 EPL028
White Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237521 EPL064
Natural Abergele Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237798 EPL080
Light North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238214 EPL154
Asgil Oak light

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237910 EPL102
Amiens Oak light

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238061 EPL139
Murom Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237880 EPL096
Natural Grayson Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238092 EPL144
Olchon Oak honey

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237828 EPL081
Brown North Oak

Allround
8 / 32 Classic
Art.-No.: 237187 EPL029
Light Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238153 EPL147
Olchon Oak dark

8 / 32 Classic
Art.-No.: 242563 EPL100
Cognac North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237705 EPL076
Grey Brynford Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234483 EPL034
Cortina Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234391 EPL008
Tarragone Stone

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235176 EPL141
Olchon Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234544 EPL038
Chalky Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234575 EPL039
Ashcroft Wood

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234513 EPL035
Bardolino Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234452 EPL019
Parquet Oak dark

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235237 EPL156
Asgil Oak honey

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234810 EPL067
Dark Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234667 EPL056
Dark Admington Oak

8 / 31 Classic
Art.-No.: 233851 EPL026
Western Oak light

8 / 31 Classic
Art.-No.: 233974 EPL054
Light Admington Oak

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234155 EPL092
Sand beige Zermatt Oak

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234001 EPL069
Light Drayton Elm

8 / 31 Classic
Art.-No.: 233943 EPL036
Bardolino Oak grey

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234124 EPL089
Grove Oak

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234186 EPL098
Honey North Oak

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234032 EPL070
Natural Drayton Elm

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234247 EPL109
Mansonia Walnut

8 / 31 Classic
Art.-No.: 234308 EPL136
Lasken Oak
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Technické zmeny a tlačové chyby sú vyhradené.

Service-Center
Service-Center AT

Service-Center IT

Service-Center PT

T +43 800 888 111

T +39 800 78 25 54

T 00 800 4000 88 00

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Service-Center DE

Service-Center FR

Service-Center UK

T +49 800 344 37 45

T 00 800 4000 88 00

T +44 1434 6001 26

sc.de@egger.com

doc@egger.com

sc.flooring@egger.com

Service-Center CH

Service-Center ES

Service-Center RO

T +41 41 349 50 05

T 00 800 4000 88 00

T +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Nemecko
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

