Wysoka jakość, różnorodność,
autentyczność.
Podłogi laminowane Egger PRO
Flooring Collection 2018 – 2020

Styl nie jest kwestią pieniędzy,
lecz pomysłowości.

Zalety firmy EGGER: doświadczenie, innowacyjność i jakość.
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Witam
w moim świecie!
Katrin, 32
Matka dwójki dzieci, Innsbruck

«

Do własnego domu można się po raz
pierwszy wprowadzić tylko raz. I trzeba się
dobrze zastanowić, co można później bez
problemu wymienić, a co będzie decydować
o atmosferze domu przez lata? Podłoga
pozostanie. Prawdopodobnie dłużej niż moje
dwie córki. Dlatego wybór typu podłogi,
dekoru, a także marki został przez nas bardzo
dobrze przemyślany. Efekt można zobaczyć
na kolejnych stronach. Witamy!

»
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EGGER

More from Wood.
Drewno to najważniejszy surowiec dla firmy EGGER,
która docenia jego wyjątkowe cechy: przytulność
i naturalne ciepło. Tworzenie przyjaznych wnętrz i
zdrowej przestrzeni życiowej odgrywa ważną rolę
w dalszym rozwoju produktów oferowanych przez
EGGER. Od samego początku działalności firmy
drewno było głównym jej filarem.
Fakt, że miliony ludzi na całym świecie
zdecydowały się na podłogi EGGER, ma jeszcze
inne powody. Różnorodność dekorów – podłogi
laminowane EGGER dostępne są obecnie
w 80 wzorach – umożliwia nadanie całkowicie
osobistego stylu pomieszczeniom podczas
aranżacji wnętrz. Druga zaleta: niezwykła
wytrzymałość jest gwarancją, że nasze produkty
będą służyć przez wiele lat.
Podłogi EGGER pozostaną częścią Państwa życia.
Temu poświęcamy naszą pracę. Dlatego firma
EGGER stale dba o rozwój swoich produktów.
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Overall

Jedno mieszkanie
Trzy różne rodzaje podłóg.
Jeden wzór powierzchni.
Nic tak bardzo nie wpływa na
atmosferę w domu, jak podłoga.
Jednak dotychczas w kwestiach
wyboru podłóg często zmuszani byli
Państwo do pójścia na kompromis,
gdy na przykład, wybranej przez
Państwa podłogi nie można było użyć
w łazience, ponieważ nie nadawała się
do pomieszczeń narażonych na wilgoć.
Te ograniczenia to już przeszłość!
Decydując się na nową kolekcję
podłóg EGGER, można cieszyć się
jednolitą podłogą w całym mieszkaniu.
Jednocześnie właściwości podłogi
można dopasować do poszczególnych
pomieszczeń. w pokoju dziennym
podłoga zapewnia przytulną atmosferę.
w strefie wejściowej sprawdza się
dzięki swojej wytrzymałości. w pokoju
dziecięcym zapewnia doskonałą
izolację akustyczną nawet podczas
najgłośniejszych zabaw, a ułożona
w łazience jest odporna na wilgoć.
Jak to możliwe? Pod jednolitym
dekorem kryją się trzy różne rodzaje
podłóg o właściwościach odpowiednich
dla poszczególnych zastosowań.

W razie pytań należy
zwrócić się do sprzedawcy.
Istnieje możliwość łączenia wszystkich
podłóg EGGER dzięki odpowiednio
dopasowanym profilom łączącym.
w razie pytań dotyczących dobierania
odpowiedniego typu podłogi do
specyfiki pomieszczeń należy zasięgnąć
rady sprzedawcy.
6

Do pomieszczeń komercyjnych i narażonych
na wilgoć:

Najlepsze połączenie drewna i designu:
podłogi EGGER PRO Design.

EPD027

Do pomieszczeń przeznaczonych na
odpoczynek i strefy relaksu:

Podłoga gwarantująca przytulną
atmosferę, jak żadna inna –
podłoga EGGER PRO Comfort.

EPC001

Do pomieszczeń mieszkalnych:

Perfekcyjna klasyka –
podłoga laminowana EGGER PRO.

EPL122
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EPL063

Kompromisy
nie są potrzebne.

Wysoka jakość podłóg EGGER sprawia,
że na wiele lat pozostaną częścią
Państwa życia. Montaż podłogi
przez profesjonalnego montażystę
pozwala w pełni cieszyć się z nowej
podłogi, jak również zapewnia
prawo do skorzystania ze świadczeń
gwarancyjnych.
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Profesjonalny montażysta, bazując na
swojej wiedzy i doświadczeniu, znajdzie
rozwiązanie, nawet w dotarciu do
bardzo trudnych miejsc. Problemy takie
jak: wycięcia na rury przy kaloryferach,
nierówności podłoża, połączenia
z płytkami czy wykładziną podłogową,
nie będą dla niego trudnością.

«

W naszym starym mieszkaniu sami ułożyliśmy
podłogę. Niektóre miejsca z biegiem lat coraz
bardziej mnie denerwowały: zbyt szerokie
szpary obok grzejnika, skrzypienie podczas
chodzenia po pokoju dziennym czy lekko
pofalowana podłoga w pokoju dziecięcym.
Tym razem zleciliśmy ułożenie podłogi
profesjonalistom. Wynik: w pełni perfekcyjna
podłoga!

»
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EPL114

Stworzona na lata

podłoga laminowana
EGGER.
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Bogaty wybór dekorów
pozwala stworzyć
indywidualny charakter
wnętrza.

Czas na relaks.
Powierzchnie podłóg laminowanych
EGGER wyróżniają się wyjątkową
wytrzymałością. Odporne są także na
intensywne działanie promieniowania
ultrafioletowego. Podłoga nie
blaknie, ani nie ulega niepożądanym
przebarwieniom, dzięki czemu każdy
mebel można dowolnie na nowo
przestawiać.

Dzięki wytrzymałym powierzchniom, podłogi są niezwykle odporne na ścieranie
i zarysowania. Podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Naturalność, którą można poczuć: wyjątkowa
atmosfera w każdym pomieszczeniu dzięki
drewnopodobnym podłogom laminowanym EGGER.
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Naturalnie drewno.
Z pewnością dobre wrażenia.
Struktura powierzchni nadaje podłogom
laminowanym EGGER nie tylko wyrazisty
i autentyczny charakter, lecz także
gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo
podczas chodzenia. EGGER gwarantuje
również atestowane i certyfikowane
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właściowści antypoślizgowe.
Dodatkowo podłogi EGGER
zostały pokryte specjalną warstwą
elektrostatyczną, która pozwala uniknąć
nieprzyjemnego efektu elektryzowania
się powierzchni.

EPL055
Miejsce odpoczynku całej rodziny: podłogi niezawierające PCW i substancji zmiękczających, bez
toksycznych barwników. Podłogi laminowane EGGER składają się w niemal 100 procentach z drewna
certyfikowanego wg standardów PEFC.

Strefa odpoczynku: odpowiednia
mata podkładowa izoluje podłogę,
chroniąc ją przed wilgocią i chłodem.
Ważna zaleta: efektywnie tłumi
dźwięki!
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Systemowe rozwiązanie
zapewniające dobre samopoczucie.
Wszystko, czego potrzebuje klient,
w jednym miejscu! Od profilu aż
po środek do czyszczenia podłóg –
akcesoria systemowe firmy EGGER są
do siebie perfekcyjnie dopasowane i
gwarantują niezwykle długą trwałość.

EPL047
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Wilgoć pod kontrolą.
Podłogi Aqua+, ze specjalną płytą
nośną zapobiegającą pęcznieniu, mogą
być instalowane w pomieszczeniach
narażonych na wilgoć oraz w obiektach
komercyjnych. Podłoga Aqua+ to
korzystny stosunek ceny do jakości
w porównaniu do płytek ceramicznych.
Dodatkową zaletą tych podłog jest ich
higieniczność (można je czyścić nawet
myjkami parowymi).

Harmonijny wygląd:
listwy cokołowe
w kolorze dekoru
stanowią dopełnienie
całościowego
wrażenia.

Idealne miejsce
zabaw dla dzieci:
skakanie oraz
malowanie akwarelami
w przedszkolu już nie
straszne!

EPL048

EPL111
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Kreatywność
bez granic.

Można cieszyć się wolnością
wyboru wlasnego stylu: podłoga
w optyce drewna również w łazience?
Reprodukcja kamienia, które są
ciepłe w dotyku? A może ornamenty
na podłodze, stanowiące kontrast
do wyposażenia wnętrza? Jest wiele
możliwości odzwierciedlających
indywidualny charakter wnętrza!

EPL046

EPL004

EPL008

Reprodukcje drewna

Reprodukcje kamienia

Kreatywne dekory

Klasyczne rozwiązanie zapewniające
ciepłą i przytulną atmosferę. Bogaty
wybór dekorów, szerokie spektrum
kolorów i różnorodność formatów
nadają pomieszczeniom wyjątkowy
charakter.

Zaskoczenie podczas chodzenia boso.
O chłodnym wyglądzie, ale ciepłe
w dotyku. Od szlachetnego marmuru
po solidny łupek – te dekory wybierane
są najczęściej do kuchni, przedpokoju
i łazienki. Łatwiejsze w montażu niż
podlogi ceramiczne.

Niepowtarzalny charakter każdego
wnętrza dzięki wzorniczym dekorom.
Jako kontrast do wyposażenia lub jako
atrakcja w pokoju dziecięcym – liczy
się kreatywność by osiągnąć wyjątkowy
efekt.
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Kreowanie atmosfery.
Kolory mają istotny wpływ na panujący
w pomieszczeniu nastrój. Jasne i
naturalne, przytulne lub uspokajające,
czy energetyczne? A może trochę
jednego i drugiego? Bogaty wybór
dekorów zapewnia wiele możliwości
aranżacyjnych. Każdy sam decyduje o
kolorystyce podłogi.

EPL078
Ciemne kolory tworzą przytulny nastrój. Doceniane jest ciepło brązowych
odcieni.

EPL028
Jasne odcienie powodują, że pomieszczenia wyglądają na bardziej przyjazne i
żywe.

«

Pokój dzienny to nasza oaza po
długim dniu i chcemy, aby był
wyjątkowo przytulny. Dlatego
zdecydowaliśmy się na dekor
„Sosna Inverey biała” (EPL028).

EPL048

»

Chcieliby Państwo jedno i drugie? Nieco rozjaśnione odcienie to odpowiednie
dla Państwa rozwiązanie – pozwalające wykorzystać to, co najlepsze.
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Triki stosowane przez architektów wnętrz:

wybór odpowiedniego formatu
desek.
Prawidłowo dobrane pod względem
długości i szerokości deski mają wpływ
na wygląd. Większe formaty podkreślają
przestronność pomieszczenia.
Natomiast średniej wielkości formaty
poprawią wygląd małych pomieszczeń.
Fugi dodatkowo podkreślają piękno
podłogi. Dopasowane kolorystycznie
listwy są elementem harmonijnie
wykańczającym wnętrze.

Medium: 1291 × 135 mm

Classic: 1291 × 193 mm

Odpowiedni do każdego pomieszczenia
dzięki wyważonym proporcjom.

Large: 1291 × 246 mm

Podkreśla przestronność pomieszczenia
i szczególnie uwydatnia zalety dekorów
w stylu vintage.

Long: 2050 × 245 mm

Kingsize: 1291 × 327 mm
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Idealne rozwiązanie do małych
pomieszczeń.

Doskonałe rozwiązanie do aranżacji
dużych i otwartych pomieszczeń
mieszkalnych. Sprawia, że nawet długie,
wąskie pomieszczenia zyskują na
wyglądzie.

W dużych pomieszczeniach świetnie
sprawdzi się format Kingsize: uwydatnia
on całe piękno dekorów, zarówno tych,
które imitują drewno, jak i reprodukcji
kamienia.

Jak ożywić mieszkanie?
Rodzaj podłogi to trzeci czynnik,
który pozwala kształtować atmosferę
mieszkania. Zastosowanie jednolitego
dekoru pomoże stworzyć relaksującą
atmosferę. Zbyt nudno? Już czas, aby

wraz ze swoimi klientami przyjrzeć się
dekorom, które ożywią pomieszczenie –
poprzez grę kolorów w każdej
pojedynczej desce lub dzięki rysom i
sękom.

EPL017

Jednolita podłoga uspokaja
całe wnętrze.

EPL078

Zbyt nudno? Gra kolorów,
rysy czy sęki w każdej
pojedynczej desce ożywiają
atmosferę pomieszczenia.
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Autentyczna

powierzchnia.

Głęboko strukturyzowane powierzchnie
nie tylko nadają podłodze autentycznego
charakteru i dodają uroku, ale również
w dużej mierze redukują ryzyko
poślizgnięcia się, zwiększając tym samym
stopień bezpieczeństwa.

Omnipore – eleganckie, naturalne pory drewna

Natural Pore – autentyczny, wierny oryginałowi
mazerunek drewna

Deepskin – wyrazista, głęboka struktura

Mineral – nieregularny, surowy charakter

Smoothtouch – naturalna i aksamitna powierzchnia

EPL048
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«

Do naszej otwartej kuchni wybraliśmy format
desek Kingsize, aby nadać pomieszczeniu
wyjątkowego, przestronnego charakteru.
Wybraliśmy naturalną i aksamitną strukturę
powierzchni Smoothtouch.

»
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Trendy
w aranżacji wnętrz.
Sposób urządzenia wnętrza dużo
mówi o własnym stylu, ale także o
wartościach i nurtach kształtujących
nasze czasy. Firma EGGER ściśle

współpracuje z cenionymi na skalę
międzynarodową badaczami trendów,
aby dopasować swoje podłogi do ducha
czasów.

Pure Nature
Ciepła i elegancka, rustykalna
i ponadczasowa: kwintesencja
naturalności.

EPL029

22

Used Novelty
Urządzanie wnętrz może być kreatywne,
przebojowe i fantazyjne. Used look
w zderzeniu z ornamentyką, blade
odcienie w konfrontacji z żywymi
kolorami.

EPL120
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EPL009

Modern Classics
Nowa interpretacja klasycznych
rozwiązań w połączeniu
z nowoczesnymi koncepcjami
kolorystycznymi.
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Light Living
Charakterystyczna dla tego trendu jasność nawiązuje do
architektury loftów oraz skandynawskiego designu. Wystrój
jest bardzo dyskretny i stanowi tło dla użytkownika.

EPL061
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Perfekcja

w każdym detalu.

EPL010

W ciągu ostatnich 60 lat innowacyjność
firmy EGGER była widoczna w każdym
detalu struktur podłóg laminowanych.
Systemy zatrzaskowe zapewniają
większą stabilność. Powierzchnie, które
wytrzymają niemal każde obciążenie.
Podłogi w technologii Aqua+ odporne
na wilgoć. Celem wszystkich innowacji
jest sprostanie wzrastającym
wymaganiom naszych klientów.

Budowa podłogi
laminowanej EGGER

1

1  Odporna na ścieranie, trwała i

2

wytrzymała powierzchnia
2  Papier dekoracyjny
3  HDF swell barrier+ płyta nośna

3

z naturalnych włókien drzewnych
4  Papier przeciwprężny
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4

Wysoka jakość

Trwałość dzięki wytrzymałej strukturze.
Nowoczesne powierzchnie w ciągle
nowych formatach. Kreowanie
wspaniałej atmosfery w mieszkaniu
jeszcze nigdy nie było tak proste!

Różnorodność

Nowoczesny styl życia zmienia się
niekiedy z dnia na dzień. Nietylko my,
ale również elementy wyposażenia,
muszą być elastyczne. Podlogi
laminowane można szybko ułożyć i
równie łatwo zdemontować.

Autentyczność

Wyglądem przypomina piękną
podłogę drewnianą i taka też jest
w dotyku. Nowe powierzchnie i
formaty desek z wiernymi naturze
dekorami drewnopodobnymi nadają
podłodze niezwykle autentycznego
wyglądu. Optymalnie dostosowane są
do aktualnych trendów wyposażenia
wnętrz.
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Systemowa
trwałość.

Jaka jest najlepsza rada, aby zapewnić
trwałość podłogi laminowanej EGGER?
Zaufać specjalnie dopasowanym
produktom systemowym EGGER.
Począwszy od mat podkładowych,

poprzez listwy cokołowe w tym samym
dekorze co podłoga, po specjalne
środki czyszczące, zapewniamy
perfekcyjne wykończenie i korzystne
świadczenia gwarancyjne.

Maty podkładowe

Listwy cokołowe i profile podłogowe

Dopasowane do podłoża i wymagań klienta. Idealne na
ogrzewanie podłogowe jako: izolacja przeciwwilgociowa,
redukcja hałasu lub dodatkowa izolacja cieplna.

6 czy 8 cm wysokości? Białe czy dopasowane kolorystycznie
do podłogi? Nasz szeroki asortyment pozwala na dużą
swobodę podczas projektowania.
Profile dylatacyjne gwarantują także stabilność podłogi
w dużych pomieszczeniach. Firma EGGER oferuje takie profile
wykonane z różnych materiałów, w różnych kolorach, o różnej
grubości i długości.
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«

Kiedy weszłam do naszego domu po raz
pierwszy po ułożeniu podłogi, wiedziałam, że
podjęliśmy dobrą decyzję. Od razu poczułam
się jak w domu, podłoga była zachwycająco
jednolita.

»

Pielęgnacja i narzędzia do montażu
Systemowe środki do pielęgnacji dopełniają całości
asortymentu. Ich regularne stosowanie utrwala piękno
podłóg. Oferujemy odpowiednie rozwiązanie również
w przypadku specjalnego montażu i drobnych napraw.
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Jedna marka.

Wiele odpowiedzi.
Firma EGGER oferuje pełne spektrum podłóg: podłogi laminowane, podłogi korkowe oraz podłogi Design. Nasze trzy
kategorie podłóg to gwarancja odpowiedniego wyboru w każdej sytuacji.

EPD015

EPC001

EPL010

Podłogi EGGER PRO
Design

Podłogi EGGER PRO
Comfort

Podłogi laminowane
EGGER PRO

→→ Naturalny wygląd drewna i typowe
dla tego materiału wrażenia
dotykowe – a przy tym podłogi te są
trwałe, jak płytki ceramiczne.
→→ Jednolita podłoga we wszystkich
pomieszczeniach – nawet
w łazience – dzięki odporności na
wilgoć.
→→ Trwałe piękno – dzięki
odpornej na mikrozarysowania i
samoregenerującej się powierzchni.
→→ Odpowiednie także do zastosowań
w obiektach komercyjnych.

→→ Na zewnątrz wygląd drewnianych
desek – wnętrze z korka.
→→ Przyjemne ciepło: boso o każdej
porze roku dzięki izolującej warstwie
z korka.
→→ Błoga cisza: większy komfort
dzięki podwójnemu tłumieniu
transmisyjnego odgłosu kroków.
→→ Dobry klimat: zdrowe mieszkanie
dzięki wyjątkowo przyjaznym dla
środowiska podłogom, w 100 %
wolnym od PCW.

→→ Doskonały wygląd. Przyjemne
wrażenia dotykowe. Najlepszy
stosunek ceny do jakości!
→→ Trwałe i praktyczne.
→→ Dzięki technologii Aqua+
możliwość zastosowania również
w pomieszczeniach narażonych na
wilgoć.
→→ Bogaty wybór dekorów.

Wspólne zalety wszystkich podłóg firmy EGGER:
→→ trwałość kolorystyczna nawet przy intensywnym działaniu promieni słonecznych;
→→ zwiększona stabilność dzięki opatentowanym systemom montażowym;
→→ sprawdzone i certyfikowane właściwości antypoślizgowe;
→→ sprawdzona jakość;
→→ optymalna izolacja akustyczna dzięki dopasowanym do typu podłóg systemowym
matom podkładowym;
→→ korzystne warunki gwarancji;
→→ wyjątkowo ekologiczne: w 100 % nadające się do recyklingu;
→→ naturalne – na bazie drewna i w 100 % wolne od PCW.
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Łatwa decyzja
Jak za pomocą dekoru podłogowego
położyć akcenty w pomieszczeniach?
Który dekor pasuje do wyposażenia
w Państwa wnętrzach? Firma EGGER
chętnie pomoże w znalezieniu nowej
idealnej podłogi, oferując liczne usługi.

Wirtualne Studio
Projektowe (VDS)
Jak nowy dekor wyglądałby w Państwa
pomieszczeniu? Odpowiedź na to
pytanie znajdą Państwo na stronie
internetowej firmy EGGER lub u
obsługującego Państwa naszego
partnera handlowego. Przy pomocy
oprogramowania VDS można
wirtualnie ułożyć podłogę z wybranym
dekorem w Państwa pomieszczeniu.
w ten sposób będą mogli Państwo
zobaczyć, czy nowa podłoga współgra
z wyposażeniem Państwa mieszkania.

Najlepsze pomysły na
mieszkanie z całego
świata
Zachęcamy do obejrzenia inspiracji!
Nasi projektanci prezentują
najbardziej popularne trendy i
pomysły związane z wyposażeniem
wnętrz na naszej stronie internetowej
www.egger.com/inspiration.

Wzornik kolekcji
Dotknąć, ułożyć, wypróbować: nie
ma lepszego sposobu niż zobaczenie
wybranego dekoru w oryginale w swoich
czterech ścianach. Chętnie prześlemy
Państwu wzornik dekorów. Więcej
szczegółów można znaleźć tutaj:
www.egger.com/shop.
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1961
1

z akład produkcji płyt wiórowych
w St. Johann in Tirol (AT)
pracowników

22

2017
17

26
8000

zakładów

biur sprzedaży na całym świecie
pracowników

Liczby
mówią

same za siebie.
Roczna produkcja podłóg EGGER:

80 mln m²

1 m²
podłogi
wiąże

9860

4,03 CO₂
kg

Odpowiada to emisji
z prawie 5656 gospodarstw
domowych na rok.

pomieszczeń dziennie

3,6 mln
pokoi dziennych rocznie
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Źródło: aktualna deklaracja EPD dostępna na
stronie www.egger.com

W zgodzie

z naturą...
Aby proces produkcji był jak najbardziej
zoptymalizowany pod kątem ochrony
zasobów, firma EGGER postawiła
sobie za przykład zamknięte cykle,
jakie zachodzą w przyrodzie. EGGER
preferuje drewno pochodzące z lasów
certyfikowanych. Wszystkie zakupy

drewna są kontrolowane w procesie
ścisłej kontroli. Aby ograniczyć liczbę
dróg transportowych do minimum,
stawiamy na w pełni zintegrowane
zakłady. Tartak, miejsce obróbki
płyt wiórowych i produkcji podłóg
laminowanych – wszystko położone
jest blisko siebie. Dzięki naszej sieci
zakładów na całym świecie możliwe
jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
podczas transportu. Przyczynia
się do tego również nasza decyzja
o korzystaniu przede wszystkim
z transportu szynowego. Odpady?

w firmie EGGER niemal nie stykamy się
z tym problemem. Wszystkie produkty
uboczne wykorzystywane są wtórnie,
w sposób zapewniający ochronę
zasobów naturalnych. Przyznane już
firmie EGGER certyfikaty środowiskowe
i oznaczenia ekologiczne, takie jak
popularny Blauer Engel lub stawiająca
wysokie wymagania amerykańska
norma o zasięgu międzynarodowym
CARB 2, to wystarczająca motywacja do
tego, aby dalej iść tą drogą.
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Extreme

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241986 EPL144
Olchon Oak honey

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241801 EPL143
Cesena Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241924 EPL141
Olchon Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241955 EPL142
Sand beige Olchon Oak

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

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

12 / 33 Classic
Art.-No.: 242075 EPL147
Olchon Oak dark

8 / 33 Classic
Art.-No.: 239907 EPL085
White Village Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 239969 EPL132
Santero Oak

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

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

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

Dimensions
8 / 33 Classic
Art.-No.: 239938 EPL131
Punata 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.: 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.: 243348 EPL012
Dark Rillington Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 238979 EPL040
Heartwood Ash white

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.: 240446 EPL154
Asgil Oak light

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

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

Overall

Overall

Overall

Overall

10 / 32 Long
Art.-No.: 243409 EPL121
Brown Raydon 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.: 239273 EPL125
Brown Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239129 EPL073
Dark Whiston Oak

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238641 EPL026
Western Oak light

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

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238610 EPL043
Light Hunton Oak
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All decors shown are reproductions.

EGGER PRO Laminate Flooring

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

10 / 32 Medium
Art.-No.: 238429 EPL075
Dark Dunnington Oak

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

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

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

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242631 EPL034
Cortina Oak white

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242662 EPL130
Cortina Oak lightgrey

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242600 EPL018
La Mancha Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242815 EPL077
Natural Brynford Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239631 EPL137
Elton Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241122 EPL080
Light North Oak

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241184 EPL098
Honey North Oak

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

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.: 237583 EPL069
Light Drayton Elm

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239785 EPL148
Sand beige Cesena Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237309 EPL036
Bardolino Oak grey

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237279 EPL035
Bardolino Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239662 EPL046
Light Newbury Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237125 EPL019
Parquet Oak dark

Allround
Plus

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

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237552 EPL065
Light Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238009 EPL136
Lasken Oak

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

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239488 EPL095
White Brooklyn Oak

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234605 EPL054
Light Admington Oak

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235053 EPL102
Amiens Oak light

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235299 EPL114
Natural Talland Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239549 EPL134
Ilmen Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239457 EPL089
Grove Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239518 EPL096
Natural Grayson Oak

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

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239396 EPL068
Dark Abergele Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234360 EPL007
Vallato

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234636 EPL055
Natural Admington Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 239570 EPL140
Narva Oak
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Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

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
Niemcy
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

