floorline®

professional

LAMINÁTOVÁ PODLAHA,
KTERÁ UDÁVÁ SMĚR

www.egger.com/floorline

FORMÁTY

SMALL

855 × 90 mm

MEDIUM

1.292 × 134 mm

CLASSIC

1.292 × 192 mm

KINGSIZE

1.292 × 326 mm

TŘÍDY POUŽITÍ

FLOORING-STUDIO

EN 13329-31

Správná linie všude tam, kde je možné s klidem šetřit, ale
kde se přesto klade velký důraz na kvalitu.
FLOORING�STUDIO

PROFESSIONAL

Laminate Flooring
www.egger.com/floorline

EN 13329-32

Různorodé podlahy, které musí vyhovět vyšším nárokům a
na kterých se člověk cítí obzvláště dobře.

EN 13329-33

Vhodné řešení všude tam, kde jde o reprezentaci a kde je
podlaha vystavena také intenzivnímu používání.

© 20 0 8

Ve FLOORING-STUDIO můžete po několika
kliknutích myší prožít požadovanou
podlahu v prostředí prostoru podle Vaší
volby s barvou stěny podle Vaší volby - a
několika málo klinutími myší lze celý
projekt opět změnit.

Záruka platí v souladu se záručními podmínkami EGGER.

PROFIL
Nový JUST clic! profil zaručuje profesionální
a perfektní pokládku, bez lepení. Podlaha je
ihned připravena k bezprostřednímu používání
a má výbornou stálost povrchu. Chráněno
patenty EP 1 441 087 a EP 1 462 587.

ANTISTATIC
Díky antistatické úpravě je snížen
elektrostatický náboj.

Více informací

POVRCHY

BRILLIANT Rustikální hluboce reliefní struktury je dosaženo pomocí
lesklého povrchu, který vytváří brilantní efekt na Vaší podlaze.

CERAMIC Dekor dlažeb perfektně vynikne ve struktuře Ceramic.

NATURAL PORE Povrch věrně kopíruje přírodní vzhled materiálu.

OILED Povrch pro citelný rozdíl: ušlechtilý a hedvábně hebký v optice,
robustní v charakteru a sametově měkký v prožitku.

RUSTIC Hluboké rustikální ražení zvýrazňuje kartáčovaný vzhled
„venkovských“ dekorů.

VELVET MATT Ušlechtilá sametová struktura Velvet Matt okouzluje matným
vzhledem.

DEKOR

1-pásový

2-pásový

3-pásový

blok

WOODLINE Přirozená Woodline – struktura vykresluje klasické elegantní
dekory.

WOODVISION ®
2-STRANNÁ WOODVISION® SPÁRA
Podélná fazeta hran podtrhuje venkovský charakter
prkenné podlahy.
4-STRANNÁ WOODVISION® SPÁRA
V- spára na krátkých a dlouhých stranách lamel
přináší perfektní vzhled masivní dřevěné podlahy.

SILENZIO ®
Teď si poslechněte ticho. Speciální zvukově-izolační
podložka fixovaná na spodní straně lamely zaručuje
opravdu slyšitelný rozdíl – příjemný teplý zvuk, stejně jako
u masivní dřevěné podlahy!
A ještě tišší je silenzio® - má speciální podložku z buničiny
tloušťky 2,5 mm, která výrazně redukuje kročejový a
prostorový hluk a poskytuje tak výrazně lepší komfort chůze.
Lépe to již nejde. Díky 4 mm silenzio® není nic ponecháno
náhodě. Na takovou míru kročejový a prostorový hluk ještě
sníženy nebyly.

Floorline ® – LAMINÁTOVÁ PODLAHA,
KTERÁ UDÁVÁ SMĚR
FLOORLINE® ztělesňuje různorodými dekory, dokonale
zharmonizovanými detaily a technickou propracovaností
vhodný životní pocit pro každý prostor a každý požadavek: jak
zcela trendový, tak klasicky elegantní, jak pro soukromou, tak
také komečrní potřebu, jak pro normální, tak silné namáhání FLOORLINE® spojuje nejvyšší kvalitu se vkusným designem.

PŘEDNOSTI

SILENZIO ®

HYGIENA
Jedno z nejhygieničtějších řešení – nedrží
špínu, skvrny jsou snadno odstranitelné, nedrží
bakterie na podlaze.
STÁLOBAREVNOST
Odolná vůči UV-záření .Dokonce po letech
působení slunečního záření zůstává Vaše podlaha
jako nová. Žádné vyblednutí, skvrny, stíny.
ODOLNÁ VŮČI NÁRAZU
Zaručená nepoškoditelnost. Dokonce i když Vám
něco upadne na podlahu – zaručujeme věčnou
krásu.
BOBTNÁNÍ
Odolná vůči vlhkosti. Speciálně vyvinutá jádrová
deska s ochranou proti nabobtnání dělá Vaši
podlahu odolnou vůči vnikání vlhkosti.
ŽIVOTNOST
Garantujeme dlouhotrvající krásu podlahy.
Extrémně tvrdý povrch podlahy poskytující
dlouhou životnost dekoru a hran. Záruka se
vztahuje i na hrany.

bez

s

Klid znamená sílu: silenzio® je název pro nabídku
komfortu ke snížení kročejového a prostorového hluku.
Podložka z recyklovatelné buničiny, která je připevněna
přímo na panelu, snižuje subjektivní vjemy hluku až o 50%
oproti laminátovým podlahám bez silenzio®. V závislosti
na použití nabízí silenzio® provedení pro normální, střední
a silné namáhání.

FLOORLINE

1

SOLUTION 31 – skutečný univerzál osvědčené kvality
UNIVERSAL 32 – klasik pro všechny obytné úseky
COUNTRY 32 – pro faktor příjemného bydlení ve venkovském stylu
MODERN 32 – opticky jiná a zcela v trendu
EXOTIC 32 – tropický styl pro zvláštní akcenty
STRONG 32 – mimořádně silná, robustní s charakterem
COMPACT 32 – elegantní dekory štíhlého vzhledu
NOBLE 32 – exkluzivní design ve formátu úzkých lamel
BUSINESS 33 – vhodné řešení pro vysoké nároky
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FLOORLINE

31

solution

3

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

solution DESET DOBRÝCH DŮVODŮ
noble

PRO TISÍC NAPÍNAVÝCH NÁPADŮ

1.292 × 192 × 7 mm

BUSINESS

EN 13329-31

4

FLOORLINE

H2706
Dub polární

Splní všechna přání a je ideální pro použití ve vlastních
čtyřech stěnách: kvalitní, mnohostranně použitelný a
pro snadnou údržbu.

H1044
Javor select

H2633
Buk Corona

H2491
Akácie Queensland

H2671
Třešeň 3 parketa

H2199
Merbau

H2707
Dub rustikální

H2015
Dub antický

H2285
Ořech

H2580
Ořech Siena

BUSINESS

H2491

noble

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

solution
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FLOORLINE

32

solution

7

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

universal JIŽ DNES SPLNÍ
noble

POŽADAVKY NA BYDLENÍ ZÍTŘKA

1.292 × 192 × 8 mm

BUSINESS

EN 13329-32

H2642

H2560
Javor prémium

H2221
Parketa buk elegance

H2124
Buk elegance

H2459
Třešeň dvoulamela

H2570
Merbau

H2710
Dub přírodní

solution
universal

H2642
Borovice šedá

strong

e xotic

modern

H2497
Jasan bílý

9

country

FLOORLINE

BUSINESS

Krásné, klasické podlahy, univerzálně použitelné pro
všechny úseky každodenního života.

noble

compact

H2711
Dub Tobacco

10

FLOORLINE

32

solution

11

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

country ZPĚT K PŘÍRODĚ - VÍCE
noble

HARMONIE A NENUCENOSTI

1.292 × 192 × 8 mm

BUSINESS

EN 13329-32

H2713

solution

13

Prostě přirozené: Autentický vzhled venkovské prkenné
podlahy se zvláště dobře uplatní s podélnou fazetou
WOODVISION®.

modern

H2709
Dub bílý Loft

country

universal

FLOORLINE

H2261
Třešeň selská

H2613
Dub přírodní prkno

H2274
Smrk horský

noble

H2643
Akácie Vintage

BUSINESS

H2713
Dub tmavý Bourbon

compact

strong

e xotic

H2229
Buk prkno výběr
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FLOORLINE

32

solution

15

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

modern MÍT ODVAHU TANČIT
noble

S TEPEM DOBY MIMO ŘADU

1.292 × 326 × 8 mm

BUSINESS

EN 13329-32
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FLOORLINE

F978
White Dots

F976
Metallica bílá

F808
Campino světlá

H2576
Woodstock bílý

F981
Pimp your Floor green

F980
Pimp your Floor blue

H2572
Woodstock podélný

F972
Metallica bronzová

F274
Beton

F979
Anthracite Dots

Pořádně odvážné: vhodné podlahy ve velkorysém formátu
KINGSIZE s výrazným vzhledem pro koncepce, které
předešly svou dobu.

F977
Břidlice Malmedská

BUSINESS

F979

noble

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

solution
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FLOORLINE

32

solution

19

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

exotic S FASCINUJÍCÍM VZHLEDEM,
noble

KTERÝ PŘINÁŠÍ DO DOMU VŮNI DÁLEK

1.292 × 192 × 9 mm

BUSINESS

EN 13329-32

H2551

Doma a přesto daleko od všedního dne. Okouzlující
tropická atmosféra s dobrým svědomím.

H2684
Teak Java

H2550
Curupay

H2682
Doussie

H2552
Jatoba

H2678
Ořech La Paz

solution
noble
BUSINESS

H2571
Kiboto Wenge

compact

strong

e xotic

modern

H2551
Panga-Panga

universal

H2553
Kokos

21

country

FLOORLINE

22

FLOORLINE

32

solution

23

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

strong MIMOŘÁDNĚ SILNÁ PRO
noble

DOKONALOU PREZENTACI

1.292 × 192 × 12 mm

BUSINESS

EN 13329-32

24

FLOORLINE

Plné síly: robustní podlahy, které hodně vydrží
a díky podložce silenzio® tloušťky 4 mm zároveň
vyzařují klid a teplo.

H2530
Dub bílý cottage

H2708
Dub Imperial

H2265
Smrk Kanadský

H2712
Dub přírodní Bourbon

H2616
Zámecký dub

H2694
Mahagon Nobel

H2620
Dub Catánia

BUSINESS

H2530

noble

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

solution

26

FLOORLINE

32

solution

27

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

compact PŮVABNÉ SPOJENÍ:
noble

ELEGANCE JE TVAR

1.292 × 134 × 10,5 mm

BUSINESS

EN 13329-32

H2673

Náročná estetika těchto prkenných podlah spočívá
ve úzkém formátu MEDIUM a WOODVISION® sražené
hraně.

H2664
Zebrano African

H2657
Dub Vintage

H2655
Dub Yorkshire

H2675
Ořech Seda

H2673
Ořech lískový

H2656
Dub Scottish

H2681
Ořech Brazilský

H2641
Jasan Sen

H2688
Cabreuva

solution
BUSINESS

noble

compact

strong

e xotic

modern

H2676
Třešeň Pearl

universal

H2632
Buk Royal

29

country

FLOORLINE

30

FLOORLINE

32

solution

31

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

noble VÝRAZ STYLU A VKUSU
noble

NA NEJVYŠŠÍM STUPNI

855 × 90 × 9 mm

BUSINESS

EN 13329-32

H2478

solution

33

modern

H2685
Bílý Jilm

country

universal

FLOORLINE

H2478
Merbau

H2299
Ořech Italský

H2686
Rio Palisandr
strong

e xotic

H2488
Ořech prkno

BUSINESS

Optika pásových parket v nejušlechtilejších půvabech
dřeva. Obvodová WOODVISION® sražená hrana zaručuje
mimořádné prostorové zážitky.

noble

compact

H2512
Dub kouřový

34

FLOORLINE

33

solution

35

compact

strong

e xotic

modern

country

universal

FLOORLINE

business NA CELÉ ČÁŘE
noble

TRVALE ÚSPĚŠNÝ

1.292 × 192 × 10,5 mm

BUSINESS

EN 13329-33

H2613

H2613
Dub přírodní prkno

solution
modern

H2491
Akácie Queensland

universal

H2124
Buk elegance

37

country

FLOORLINE

e xotic

H2570
Merbau

Nadčasově krásné podlahy nejvyšší kvality: odolné, s
dlouhou životností, dokonalé.

noble
BUSINESS

H2571
Kiboto Wenge

compact

strong

H2580
Ořech Siena
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DOPLŇKY
PRO SPRÁVNÝ PODKLAD
Optimální příslušenství pro pokládku na podklad.
Protihluková izolační rohož z PE tloušťky 3 mm snižuje ve
spojení s laminátovými podlahami kročejový hluk.

PE podkladová fólie 0,2 mm

Podložka k tlumení kročejového zvuku 3 mm

PRO DOKONALOU POKLÁDKU
Pokládka se správnými komponenty rychle, snadno a
čistě: sada pro pokládku, spárová hmota CLIC SEALER,
lepidlo STRIP-EX a další.

CLIC SEALER k utěsnění spár

STRIP-EX lepidlo

PRO ČISTÉ ZAKONČENÍ
Kompletní sortiment pro dokonalé zakončení: soklové
lišty výška 4, 6 a 8 cm, zakončovací lišty, upevňovací
systémy.

Lišty soklové 4 a 6 cm

Lišta soklová 8 cm

Lišta s vnitřním zaoblením

PRO BEZVADNÝ PŘECHOD
V dokonalé harmonii s dekory umožňují zakončovací,
přechodové a vyrovnávací profily z HDF a hliníku a
schodové profily plynulé přechody.

HDF a ALU profily

PRO OSVÍCENÉ PODLAHY
Díky jedinečnému osvětlovacími systému LED od firmy
EGGER se Vaše podlaha rozsvítí. Kulatá světla LED se
dodávají v sadách po pěti kusech včetně potřebného
příslušenství.

LED instalační světla

PRO TRVALOU KRÁSU
I podlahy se snadnou údržbou chtějí být udržovány,
například pomocí opravné pasty Decor Mix & Fill nebo
čisticího přípravku na laminát Clean it.

Sada na opravy Decor Mix & Fill

Čistič na laminát Clean it

FLOORLINE

ÚDRŽBA
JEDNODUŠE ČISTÝ!
Hrubé nečistoty zůstávají na velkých rohožích u dveří. Na ostatní nečistoty platí jednoduché
vysátí s kartáčovým nástavcem Vašeho vysavače. Čas od času byste měli podlahu vytřít vlhkým
hadrem a přitom dbát na to, abyste řádně vyčistili i spáry v podélném směru. Pro optimální čištění
doporučujeme speciální čisticí přípravek na laminátové podlahy Clean it od firmy EGGER.

ODOLNÉ SKVRNY?
Odolné skvrny, jako od kávy, čaje, limonády, piva, ovoce a mléka, odstraníte bez problémů
obvyklým savým hadrem a univerzálním čisticím přípravkem. Sta`cí vlažná voda s malým
množstvím alkoholu nebo čisticí přípravek na bázi octa. Na barvu, rtěnku, tuš, dehet, lak na
nehty apod.stačí vlažná voda s malým množstvím alkoholu nebo čisticí přípravek na bázi octa.
V závislosti na druhu skvrny je možné použít také benzin na čištění nebo odlakovač. Důležité
upozornění: Takto ošetřenou plochu následně neutralizujte vodou.

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PRO LAMINÁTOVOU PODLAHU!
• Přilepit podložky z plsti na nohy stolu a židlí
• Nábytek při stěhování nadzvednout - netlačit!
• Používat měkká kolečka pro nábytek (typ W)
• Okamžitě odstranit stojatou vlhkost.
• Nepoužívat parní čisticí stroje.

I PŘESTO SE PODLAHA POŠKODÍ?
Pokud i navzdory robustnosti Vaši podlahy dojde k poškození panelu, je možné menší poškození
opravit bez problémů pomocí systémové opravné pasty EGGER Decor Mix & Fill light a dark. Silně
poškozené části vymění jednoduše odborník. Kontaktujte, prosím, svého prodejce.
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VLASTNOSTI PRODUKTU
universal  32

SOLUTION 31

country  32

Rozměr

1.292 × 192 mm

1.292 × 192 mm

1.292 × 192 mm
8 mm

Celková tloušt’ka

7 mm

8 mm (7 + 1 mm)

8 mm

silenzio®

–

1 mm

–

–

Plocha v balíku

2,48 m²

1,98 m²

1,98 m²

1,98 m²

Počet lamel v balíku

10 ks

8 ks

8 ks

8 ks

EN 13329-31

EN 13329-32

EN 13329-32

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro mírně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Záruka
Užitková třída

modern  32

exotic  32

strong  32

Rozměr

1.292 × 326 mm

1.292 × 192 mm

1.292 × 192 mm
12 mm (8 + 4 mm)

Celková tloušt’ka

8 mm

9 mm (8 + 1 mm)

silenzio®

–

1 mm

4 mm

Plocha v balíku

2,53 m²

1,74 m²

1,49 m²

Počet lamel v balíku

6 ks

7 ks

6 ks

EN 13329-32

EN 13329-32

EN 13329-32

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Záruka
Užitková třída

Přehled všech dekorací
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FLOORLINE

solution  31

1.292 × 192 × 7 mm

UNIVERSAL 32

H2706 Dub polární

H2497 Jasan bílý

H1044 Javor select

H2642 Borovice šedá

H2633 Buk Corona

H2560 Javor prémium

H2491 Akácie Queensland

H2221 Parketa buk elegance

H2671 Třešeň 3 parketa

H2124 Buk elegance

H2199 Merbau

H2459 Třešeň dvoulamela

H2707 Dub rustikální

H2570 Merbau

H2015 Dub antický

H2710 Dub přírodní

H2285 Ořech

H2711 Dub Tobacco

H2580 Ořech Siena

1.292 × 192 × 8 mm

country  32

1.292 × 192 × 8 mm

H2709 Dub bílý Loft

H2576 Woodstock bílý

H2229 Buk prkno výběr

F981 Pimp your Floor green

H2261 Třešeň selská

H2613 Dub přírodní prkno
F980 Pimp your Floor blue

H2274 Smrk horský

H2572 Woodstock podélný
H2713 Dub tmavý Bourbon

H2643 Akácie Vintage
F972 Metallica bronzová

modern  32

1.292 × 326 × 8 mm

F274 Beton
F978 White Dots

F979 Anthracite Dots
F976 Metallica bílá

F977 Břidlice Malmedská
F808 Campino světlá

exotic  32

1.292 × 192 × 9 mm

strong  32

H2553 Kokos

H2530 Dub bílý cottage

H2551 Panga-Panga

H2708 Dub Imperial

H2684 Teak Java

H2265 Smrk Kanadský

H2550 Curupay

H2712 Dub přírodní Bourbon

H2682 Doussie

H2616 Zámecký dub

H2552 Jatoba

H2694 Mahagon Nobel

H2678 Ořech La Paz

H2620 Dub Catánia

H2571 Kiboto Wenge

1.292 × 192 × 12 mm

FLOORLINE

compact  32

1.292 × 134 × 10,5 mm

noble  32

855 × 90 × 9 mm

H2685 Bílý Jilm
H2632 Buk Royal

H2488 Ořech prkno
H2676 Třešeň Pearl
H2478 Merbau

H2664 Zebrano African
H2299 Ořech Italský

H2657 Dub Vintage

H2655 Dub Yorkshire

H2686 Rio Palisandr

H2512 Dub kouřový

business  33

1.292 × 192 × 10,5 mm

H2675 Ořech Seda

H2673 Ořech lískový

H2656 Dub Scottish

H2124 Buk elegance

H2491 Akácie Queensland

H2681 Ořech Brazilský
H2613 Dub přírodní prkno

H2641 Jasan Sen

H2570 Merbau
H2688 Cabreuva

H2580 Ořech Siena

H2571 Kiboto Wenge

Všechny uvedené a zobrazené dekory jsou reprodukce. Technikou
tisku může dojít ke zkreslení barev.
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compact  32

noble  32

business  33

Rozměr

1.292 × 134 mm

855 × 90 mm

1.292 × 192 mm *
10,5 mm (8 + 2,5 mm)

Celková tloušt’ka

10,5 mm (8 + 2,5 mm)

9 mm (8 + 1 mm)

silenzio®

2,5 mm

1 mm

2,5 mm

Plocha v balíku

1,04 m²

1,08 m²

1,49 m²

Počet lamel v balíku

6 ks

14 ks

6 ks

EN 13329-32

EN 13329-32

EN 13329-33

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí použití i pro středně
zátěžové komerční použití.

Ideální pro více zátěžové
domácí i pro více zátěžové
komerční použití.

Záruka
Užitková třída

* CML – Continuous Multi Layer Laminate

SLOŽENÍ VÝROBKU
1

2

3
4
5

1
2
3

4
5

Overlay vysoce odolný proti oděru
Dekorační papír
Speciální HDF nosná deska z přírodních
dřevěných vláken
Protitah
silenzio® podložka (jen u označených dekorů)

Jako nosné desky byly použity výlučně desky HDF třídy
kvality E1.
Všechny papíry jsou impregnovány pryskyřicí.

Přehled všech dekorací
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POZITOVNÍ EKOLOGICKÁ BILANCE PRO
LAMINÁTOVÉ PODLAHY EGGER
TRVANLIVOST JE NAŠE ODPOVĚDNOST
Jako výrobce kvalitních produktů ze dřeva jsme si vědomi naší odpovědnosti
vůči zákazníkům i partnerům - nejen pokud jde o kvalitu produktů, ale také v
otázkách životnosti a trvanlivosti.
Z tohoto důvodu cítíme jako povinnost zacházet s dřevem, naší nejdůležitější
surovinou, velmi pečlivě a využívat ho co nejlépe.

DŘEVO, NAŠE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
SUROVINA
Dlouhodobé zajištění trvale
udržitelného lesního hospodaření má
u společnosti EGGER nejvyšší prioritu.
K výrobě proto používáme výhradně
dřevo z trvalých lesních hospodářství.
To nám potvrzuje PEFC*, jeden z
vedoucích certifikačních systémů v
Evropě.

* Programme for Endorsement
of Forest Certification schemes
= certifikační systém pro trvale
udržitelné lesní hospodářství

FLOORLINE
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OD STROMU K PRODUKTU UZAVŘENÝ KRUH
Cennou surovinu dřevo využívat co nejlépe, to je důležitá snaha společnosti EGGER. Tento podnik
proto sází na plně integrovaná pracoviště. Tam se dřevo nejdříve zpracovává jako materiál. To
začíná u produkce plnometrů dřeva na pile až po výrobu dřevěných materiálů jako například
laminátových podlah. Zbytky dřeva a recyklované dřevo, které nelze použít ve výrobě, se tepelně
využívají ve vlastních elektrárnách na biomasu. CO2, který vzniká ve všech výrobních krocích, opět
pohlcují rostoucí stromy a přeměňují ho na kyslík. Vzniká zcela uzavřený koloběh surovin. Díky
tomu dokáže EGGER „udělat ze dřeva víc“.

Konzument
Výroba dřevěných materiálů
a zušlechťování dřeva

Recyklace
Pila

Elektrárna na biomasu

Lesní

EGGER - LAMINÁTOVÉ PODLAHY SPOJUJÍ KVALITU A
ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
EGGER přichází se svými výrobními
zařízeními šetrnými k životnímu
prostředí. Jsou na nejmodernějším
stavu techniky, vyhovují i velmi
vysokým nárokům zákazníků na

Zkušené pohledy
našich zaměstnanců
(zde Walter Ising)
zajišťují naši kvalitu.

kvalitu. Výrobní závody Wismar
a Brilon (oba v Německu), ve
kterých se mimo jiné vyrábějí naše
laminátové podlahy, splňují nejvyšší
ekologická měřítka. Jsou to plně
integrované závody, ve kterých je

zajištěna maximální kvalita. Všechny
produkty necháváme dobrovolně
a trvale kontrolovat z hlediska
šetrnosti k životnímu prostředí.
Pozitivní ekologická bilance našich
laminátových podlah byla zjištěna
organizací PE International a
potvrzena nezávislým institutem DIBU
(Deutscher Institut für Bauen und
Umwelt).
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LEHKÉ POKLÁDÁNÍ
Pomocí rozměrů prostoru a s ohledem na prořez v průměru 10 % lze snadno spočítat potřebu
počtu balíků laminátové podlahy.
Pro optimální výsledek pokládky nabízí EGGER pestrý program příslušenství od podkladů až
po péči.

PLOCHA PROSTORU
Délka prostoru:

m

Šířka prostoru:

m

Celková plocha v m2 (délka x šířka):

m²

+

Prořez (v průměru 10% celkové plochy):

m²

=

Potřebná plocha laminátové podlahy:

m²

DOPLŇKY

POTŘEBNÝ POČET BALÍKŮ
Potřebná plocha laminátové podlahy

Plocha balíků
2,48 m²

Počet balíků

SOLUTION 31

m²

:

Universal  32

m²

:

1,98 m²

=

Country  32

m²

:

1,98 m²

=

Modern  32

m²

:

2,53 m²

=

exotic  32

m²

:

1,74 m²

=

Strong  32

m²

:

1,49 m²

=

Compact  32

m²

:

1,04 m²

=

Noble  32

m²

:

1,08 m²

=

Business  33

m²

:

1,49 m²

=

1,98 m² *

* s 1 mm silenzio®

=

Pro správný podklad
• PE podkladová fólie 0,2 mm
• Podložka k tlumení kročejového
zvuku 3 mm
Pro dokonalé položení
•
•
•
•

Pokládací sada
STRIP-EX lepidlo
ACRYL-FILL hmota do spár
CLIC SEALER uzavírání spár

Pro čisté zakončení
•
•
•
•
•
•
•
•

Lišta soklová 4 cm
Lišta soklová 6 cm
Lišta soklová 8 cm
Rohové prvky
(vnitřní, vnější rohy a koncové díly)
Upevnění Clip
Upevňovací lišta
Lišta s oblou dutinou
Rosety na topná tělesa

Na dokonalé přechody
•
•
•
•
•
•
•

ALU uzavírací profil
ALU pohyblivý profil
ALU přechodový profil
ALU profil schodů
HDF uzavírací profil
HDF pohyblivý profil
HDF přechodový profil

Na opravdový zlatý hřeb
• Sada LED kulatých prvků
Na optimální péči
Další informace najdete na stránkách www.egger.com/floorline!

• Sada na opravy Decor Mix & Fill
• Čistič na laminát Clean it

strong
solution

exotic
UNIVERSAL

business

country

compact

modern

noble

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

www.egger.com/floorline

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
info-wis@egger.com

CZ_08/08
Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

EGGER Retail Products
GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600-0
f +43 50 600-10443
info-sjo@egger.com

Servis, info a více u.:

