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EGGER HOME Design GreenTec

Classic 29,90€/m²
s DPH

- trieda oderu a záťaže AC5/33
- nový kvalitný spoj CLIC it!

- do veľkých priestorov do 225 m² 
  (15 x 15 m) vrámci miestnosti
 

1 292 x 193 x 7,5 mm
1,995 m²/bal, 8 lamiel

- ideálna na podlahové kúrenie, tepelný odpor 
   len 0,05 m² K/W vrátane integrovanej podložky
- protišmyková trieda R10
- antistatický a antibakteriálny povrch

Táto podlaha vyniká mimoriadne dlhou životnosťou a autentickým vzhľadom. Vďaka svojmu trvanlivému povrchu 
odolnému proti mikro-škrabancom vydrží aj vysokú záťaž a to nielen v domácnosti, ale aj vo vysoko zaťažovaných 
komerčných priestoroch ako sú hotely, kancelárie, predajne a iné priestory s vysokou frekvenciou pohybu.

Podlaha je vode odolná, takže je ideálna aj do vlhkých kúpeľní, kuchýň a zimných záhrad. Jej protišmyková 
povrchová úprava zaručuje bezpečnosť pri chôdzi a spolu s integrovanou korkovou spodnou vrstvou zlepšuje 
akustiku v miestnosti.

Podlaha EGGER Design GreenTec predstavuje spojenie technológie s najvyššími štandardmi zdravého bývania a 
neobsahuje žiadne PVC, nebezpečné látky ani plastifikátory a spĺňa najvyššie požiadavky medzinárodných noriem 
na emisie v interiéri.
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EGGER HOME Design GreenTec
29,90€/m²

s DPHClassic 
1 292 x 193 x 7,5 mm
1,995 m²/bal, 8 lamiel
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EGGER HOME Design GreenTec
Large

30,90€/m²
s DPH

EHD011

.  mm

Výhody:
 - ekologická alternatíva vinylových podláh - až do 90 % prírodných zložiek
 - vysoká záťažová odolnosť
 - trvanlivosť a rozmerová stabilita

 - vhodná aj ku francúzskym oknám a do zimných záhrad
 - 100 % bez obsahu PVC, nebezpečných látok a plastifikátorov
 - jednoduchá, rýchla a flexibilná pokládka
 - plávajúca pokládka aj celoplošne nalepenie
 - aj do komerčných priestorov - hotely, kancelárie a predajné priestory
 - robustná a odolná voči mikroškrabancom
 - jednoduchá údržba povrchu, ktorý nepohlcuje nečistoty a prach

1 292 x 246 x 7,5 mm
2,543 m²/bal, 8 lamiel

Skladový dekor
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