Design+ Flooring
Ultra moderní. Ultra robustní.
Ultra variabilní.
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Design+ Flooring –
dokonalá designová
podlaha
Jako dodavatel kompletních vysoce kvalitních podlah na
bázi dřeva nabízíme inovativní výrobní portfolio, díky němuž
můžeme plnit nejrozmanitější přání a požadavky našich
zákazníků. Vyvinuli jsme proto EGGER Design+ Flooring –
vysoce kvalitní designovou podlahu s jedinečným efektem
SelfRepair a funkcí Memory.
Při deformacích způsobených např. otiskem nohou od
nábytku si povrch podlahy „vzpomene“ na svou původní
strukturu a v krátké době ji obnoví. Díky tomu podlaha
vypadá každý den jako nová. Kromě toho se díky inovativní
technologii DualSeal, tedy oboustrannému uzavření,
vyznačuje vysokou odolností proti vlhkosti.
Stručně a jasně: Design+ Flooring je další inovací v nabídce
podlah firmy EGGER a je správnou volbou všude tam, kde
podlaha musí hodně vydržet.

SELF REPAIR
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ED4020 / Dub rozpraskaný pískový

DUAL SEAL
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ED4038 / Dub Elegant pískový

Novinka ve světe bydlení:
Design+ Flooring!
S velkou hrdostí vám představujeme náš nejnovější produkt:
EGGER Design+ Flooring – první designová podlaha s efektem
SelfRepair! Extrémně kompaktní a s konstrukční výškou
pouhých 5 mm je neuvěřitelně odolná – navíc se lehce
udržuje, je světlostálá, neklouzavá a tichá. Podlaha s vysokou
pevností, moderním vzhledem a přírodními materiály.
Přehled nejdůležitějších vlastností:
■■

■■

■■

■■

■■

■■
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ED4038 / Dub Elegant pískový

podíl dřeva 70 % : nosná deska z vysoce zhuštěných 		
vláken jehličnatých dřevin
 niverzální „termoplastický polyuretan“, zkráceně TPU:
u
robustní a elastický, bez emisí a zápachu
z áruka dlouhé životnosti díky regeneračním schopnostem
povrchu
v hodná pro intenzivně zatížené oblasti, komerční i 		
soukromé
celoplošné lepení – ideální pro pokládku velkých ploch
světlostálá, díky tomu krásná po mnoho let:
žádné vyblednutí, zabarvení nebo zežloutnutí
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Dobrá zpráva pro
architekty a projektanty

EN16511:2014

EGGER Design+ Flooring znamená pro vaše zákazníky a
projekty: již žádné rozhodování mezi požadavkem na
extrémně odolnou krytinu, moderní vzhled a ekologické
řešení podlahy. Naše nová designová podlaha třídy použití
33 v sobě zahrnuje všechny tyto hodnoty.

ED4024 / Dub Classic přírodní
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Estetický efekt a technická
dokonalost produktů firmy
EGGER mi usnadňují práci
na projektech.
Bruno Moser, architekt
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ED4028 / Dub kartáčovaný
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ED4022 / Dub rozpraskaný kouřový

Podlaha, na níž čas
nezanechává žádné stopy
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Vysoce kvalitní podlaha je nedílnou součástí interiéru
domu. Jestliže i při intenzivním používání zůstane podlaha
trvale krásná, vyplatí se vložená investice dvojnásobně až
trojnásobně. Naše designová podlaha je zaručeně světlostálá,
časem nebledne ani netmavne. Díky unikátním regeneračním
schopnostem povrchu vypadá vždy jako první den. Na to se
můžete spolehnout. Ne bezdůvodně poskytujeme v soukromé
sféře záruku 25 let a v komerční 5 let.
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Jednoduše dokonalá podlaha –
nezáleží na tom, zda se naše
děti nebo naši čtyřnozí mazlíčci
prohánění po domě.
Claus Zanin, majitel domu

ED4022 / Dub rozpraskaný kouřový
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V srdci ze dřeva

Ultra přirozený povrch díky
podílu dřeva více než 70 %

Inovace skrz naskrz – i pod povrchem. Základem naší podlahy
je ultra tenká deska z vláken přírodních dřevin Ultra Wood
Fibre Board (UWF) o tloušťce 4,3 mm. Tato tmavošedá deska
se skládá ze speciálních jehličnatých dřevin a vyznačuje se
extrémně vysokou hustotou, která zabraňuje bobtnání hran.
Podlaha EGGER Design+ Flooring je proto vhodná i do vlhkých
prostor nebo pro použití na intenzivně namáhaných plochách.
Funkční a s dlouhou životností, zároveň také ultra kompaktní
a neuvěřitelně krásná: Dokonalá designová podlaha se hodí
všude tam, kde musí podlaha splňovat náročné požadavky.

Srovnání designových podlah
1

EGGER

2

3

Design+ Flooring

Jádro z korkového

s jádrem z dřevitých

granulátu

Jádro z WPC

1

Ultra robustní povrch TPU odolný vůči vodě s efektem
SelfRepair. Integrovaná dekorační vrstva pro vysoce
autentický vzhled.

2

Pevná a dvojitě chráněná nosná deska UWF z přírodních
dřevních vláken.

3

Velmi kvalitní protitah odolný vůči vodě.

Jádro z PVC

vláken

Díky vysokému podílu dřeva je designová podlaha Design+ Flooring
vhodnou a ekologicky nezávadnou podlahou z nabídky firmy EGGER.
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Tajemství regenerace …
SELF REPAIR

Ultra robustní díky povrchu
TPU
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ED4030/ Dub kartáčovaný šedý

Vrchní vrstva podlahy EGGER Design+ Flooring se skládá z
TPU, což je zkratka pro termoplastický polyuretan. Tento pružný materiál propůjčuje podlaze speciální paměťovou funkci.
Pokud na povrchu dojde k deformaci, „vzpomenou“ si
molekuly TPU vytlačené ze svého místa na výchozí polohu a
během krátké doby se zase posunout zpět – podlaha vypadá
jako nová.
Výhody povrchu TPU:

■■

elastický materiál šetrný ke kloubům

■■

unikátní efekt SelfRepair

■■

trvanlivý, krásný povrch

■■

pocit přirozenosti a tepla při chůzi

■■

více pohodlí a lepší kvalita bydlení

■■

	flexibilita při tvorbě a využití prostoru

■■

bezpečné zpracování a pokládka

■■

tlumení kročejového hluku
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Krása je individuální

Reprodukce dřevin

Každý vnímá krásu jinak, proto klademe velký důraz na rozmanitost dekorů. Můžeme se přitom opřít o dlouholeté zkušenosti a využít naší vysoké kreativity. Kombinují-li naši designéři své know-how s nejmodernější technologií, vytvoří zaručeně něco
krásného, co bude dokonale odpovídat každodenním požadavkům. Všechny naše
povrchy splňují třídu protiskluznosti R10, nabízejí bezpečí a spolehlivost.
Naše nová designová podlaha je k dostání celkem v 20 dekorech. Z 15 dřevodekorů
si můžete vybrat nepravidelnou povrchovou strukturu „Native“ a lineární dekor
„Rustic“ s hlubokými strukturami. Pět dalších dekorů (reprodukce materiálů a kamenů) vás přesvědčí povrchovou strukturou „Stone“.

NATIVE

RUSTIC

Dekor: ED4040

Beton světlešedý

Č. výr. 178053

Metal bronze

Dekor: ED4046

Č. výr. 178084

Břidlice pestrá

Č. výr. 178022

Břidlice černá

Všechny uvedené a zobrazené dekory jsou reprodukce.
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Dekor: ED4044

Dekor: ED4048

Č. výr. 178855 Dekor: ED4034
Dub rustikální bílý

Č. výr. 178824 Dekor: ED4038
Dub Elegant pískový

Č. výr. 177971 Dekor: ED4018
Dub rozpraskaný přírodní

Č. výr. 178985
Dekor: ED4036
Dub rustikální šedý

Č. výr. 178763 Dekor: ED4024
Dub Classic přírodní

Č. výr. 177797 Dekor: ED4010
Dub surový přírodní

Č. výr. 178954 Dekor: ED4028
Dub kartáčovaný

Č. výr. 178732 Dekor: ED4022
Dub rozpraskaný kouřový

STONE

Reprodukce materiálů

Č. výr. 178626

Č. výr. 178701
Dekor: ED4020
Dub rozpraskaný pískový

Č. výr. 178237

Dekor: ED4042

Beton tmavěšedý

Č. výr. 177858

Dekor: ED4014

Dub ručně škrabaný

Č. výr. 177827

Dekor: ED4012

Dub surový stříbrný

Č. výr. 178886

Dekor: ED4026

Dub rozpraskaný hnědý

Č. výr. 177940

Dekor: ED4016

Dub starý šedý

Č. výr. 178923

Dekor: ED4032

Ořech hnědý

Č. výr. 178794

Dekor: ED4030

Dub kartáčovaný šedý

Všechny uvedené a zobrazené dekory jsou reprodukce.
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Při vývoji podlahy
Design+ Flooring jsme dbali na
každý detail.
Eberhard Herrmann, vývojář podlah
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ED4038 / Dub Elegant pískový
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Voda jednoduše steče
Základem podlahy EGGER Design+ Flooring je Ultra Wood Fibre
Board – dřevovláknitá deska z nejčistších jehličnatých dřevin.
Aby byla podlaha zaručeně odolná vůči vlhkosti, uzavřeli jsme
vysoce zatížitelnou nosnou desku navíc shora dolů. Dvojí
ochrana je lepší. Díky této technologii zvané DualSeal se
dovnitř nedostane ani kapka vody. Naše designovaná podlaha
je proto vhodná pro vlhké prostory i pro použití na intenzivně
namáhaných plochách.

DUAL SEAL

Výhody dřevovláknité desky z jehličnatých dřevin:

■■

ekologická a zdravotně nezávadná

■■

ultra kompaktní

■■

vysoká tvarová stálost

■■

snadná a flexibilní pokládka

■■

■■
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dvojité uzavření (DualSeal) pro větší
odolnost vůči vlhkosti
snížená bobtnavost

ED4012 / Dub surový stříbrný
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Třída protiskluznosti R10 nebo zcela
jednoduše: velká bezpečnost!
Jako mnoho našich dalších podlah zaručuje i Design+ Flooring ověřené a
certifikované protiskluzové vlastnosti třídy R10. To znamená: Kromě autentických
povrchových struktur „Native“, „Rustic“ a „Stone“ nabízejí bezpečný krok a tím
i mimořádný komfort bydlení a chůze. Díky klasifikaci R10 naše podlahy výrazně
převyšují běžné požadavky na soukromé prostory a zajišťují zvýšenou potřebu
bezpečnosti. Kromě toho jsou ideální pro použití v hotelích a restauracích nebo
na pracovištích s vysokými požadavky na třídu R10.
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ED4020 / Dub rozpraskaný pískový
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Large – velké palubky pro
velké prostory
Velmi dobře si podlahy EGGER Design+ Flooring vedou tam,
kde se spojují otevřené obytné a pracovní prostory. Formát
palubek „Large“ pomáhá při velkoplošné pokládce. Průběžný
vzhled je sympatický nejen z estetických důvodů. Zajišťuje
rovný povrch, odlehčuje a i ve velkých prostorách vytváří
útulnou a příjemnou atmosféru.

HRANA 4+2 se dodává jen u
reprodukcí materiálů

pokládka s křížovou spárou

pokládka s přesazením

Ultra moderní účinek díky
hraně 4+2
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ED4048 / Břidlice černá
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Vše rychle připraveno a
rychle položeno

PATENTED

Pokud se rozhodnete pro podlahu značky EGGER, odpadá
náročné hledání doplňků. Ať už se jedná o podložky pod
podlahy, lišty nebo speciální čističe, my nabízíme vše pod
jednou střechou – a ještě daleko více. Pokud při pokládce a
následné péči použijete vhodné, kvalitní systémové produkty
EGGER, zůstane podlaha zachována po mnoho let v celé
své kráse. Náš ultra variabilní zaklapávací systém UNI fit!
umožňuje jednoduchou a rychlou pokládku.
Patentovaný zaklapávací systém UNI fit!:
■■

patentovaný uzavírací systém pro pokládku bez nářadí

■■

komfortní pokládka podlahy díl po dílu

■■

šetří čas i peníze: podlaha je položena o 40 % rychleji

■■

mimořádně stabilní, ať už při plovoucí pokládce nebo
celoplošném lepení

Systémové příslušenství, které přesvědčí:

28

■■

podložky pod podlahy pro dokonalé usazení

■■

lišty pro estetické zakončení

■■

čisticí a údržbové prostředky pro dlouhodobou radost

Ultra variabilní pokládka: 1 systém
s 3 možnostmi spojování

Celoplošné lepení: bezpečné a trvalé zejména při

Plovoucí pokládka: rychlá a flexibilní díky

použití v komerční oblasti

podložce pod podlahy Silenzio Duo EGGER

ED4034 / Dub rustikální bílý
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Jako podlaháře mě firma
EGGER stále informuje o nejnovějších
technických možnostech, díky čemuž
mohu poskytovat profesionální služby
nejvyšší kvality.
Wilfried Foidl, profesionální podlahář

ED4048 / Břidlice černá
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ED4046 / Metal bronze
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Přehled vlastností výrobků

DUAL SEAL

SELF REPAIR

PATENTED

Ultra kompaktní: Díky tloušťce materiálu pouhých
5 mm vyniká podlaha EGGER Design+ Flooring při
zpracování i používání. Žádné úpravy dveřních
zárubní a přechodů při renovacích, velmi vhodné
u podlahového topení a zcela jednoduchý přířez
řezacím nožem – to je jen několik výhod štíhlé
konstrukce.

4-stranná faseta Woodvision: Obvodová faseta V
výrazně vyzdvihuje ráz dřevěné podlahy.

DualSeal: Voděodolné uzavření DualSeal chrání
vnitřní nosnou desku UWF před průnikem vlhkosti
z obou stran. Díky tomu je podlaha EGGER Design+
Flooring dokonalá pro soukromé i komerční
prostory, dokonce i ve vlhkém prostředí.

Třída použití: Pro všechny obytné místnosti s
intenzívním využíváním a také pro komerční a
veřejné prostory s intenzivním využíváním.

SelfRepair: Speciální struktura molekul elastického
povrchu TPU umožňuje specifickou regeneraci při
bodovém zatížení v tlaku. Otisky na povrchu, např.
od nohou nábytku, samy zmizí během velmi krátké
doby.
UNI fit!: Patentovaný zaklapávací systém UNI fit!
zaručuje velmi snadnou montáž, která je až o 40 %
rychlejší. Zvláštnost: Podlahu lze celoplošně lepit
nebo pokládat jako plovoucí.
Třída protiskluznosti R10: vlastnost dle normy DIN
51130 třídy protiskluznosti R10.

Přírodní a vynikající
Podlahy EGGER Design+ Flooring zajišťují zdravé klima v místnosti a vyznačují se
použitím ekologických materiálů a trvale udržitelnou výrobou. Naše produktová
novinka se skládá ze 70 % z dřevitých vláken. Dokonce i plastové komponenty
neobsahují žádné škodlivé látky a jsou bez emisí. Zkrátka a dobře: Naše designová
podlaha je skutečný přírodní talent, který se může pochlubit mezinárodními ekologickými značkami.

Povrchová struktura Native: Jemná pórovitá
struktura s decentními stopami po pile propůjčuje
dekorům přirozený ráz. Střídání rovnoletých a
fládrových struktur zajišťuje velmi živý vzhled.
Povrchová struktura Rustic: Paralelně kartáčovaný
a hluboký povrch vůči struktuře dekoru podtrhuje
rustikální ráz dekorů.
Povrchová struktura Stone: Struktura kamenného
nebo kovového povrchu propůjčuje podlaze
autentický vzhled. Hloubka a rozdělení
charakteristických rysů struktury podtrhuje
puristický vzhled dekorů.

4+2: To, co vypadá jako tři malé dlaždice, je
obratem položeno. Dodatečně vyfrézované fasety
na panelech Large zajišťují přirozený vzhled
dlaždic – jen u reprodukcí materiálů.

EN16511:2014

Záruka: Pro podlahy EGGER Design+ Flooring platí
záruční podmínky. Žádejte u svého prodejce nebo
stáhněte z internetu.
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Údaje:
Formát

1 295 × 243 mm

Tloušťka

5 mm

Profil

UNI fit!

m2/balík

2,52 m2

Počet palubek
v balíku

8 ks

Balení na paletě

66 ks

m2/paleta

166,15 m2

Záruka

25 let (soukromé prostory)
5 let (komerční prostory)

Třída použití
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1295 mm

243 mm
5 mm

8×
2,52 m²
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EGGER – úspěšná
historie

Závod EGGER
St. Johann v Tyrolsku

V roce 1996 jsme zahájili výrobu našich
laminátových podlah, které již tehdy představovaly
inovaci: krásné, vysoce kvalitní, pevné podlahy se
snadnou údržbou a velice dobrým poměrem ceny
a výkonu. Průběžně jsme zlepšovali vlastnosti
našich laminátových podlah a vždy jsme se řídili
potřebami našich zákazníků. Tak jako strom roste
i náš rodinný podnik více než půl století, hluboce
zakořeněn několika generacemi v Tyrolsku. Drženy
stabilním kmenem, vytváří mnoho oblastí tak jsou
větve každý rok nové odnože. Nejmladší výhonek
se jmenuje EGGER Design+ Flooring.

Tři typy podlah pro
každé použití

Skupina EGGER se sídlem v St. Johannu v Tyrolsku
patří v mezinárodním měřítku mezi vedoucí
podniky zpracovávající dřevo. Rodinný podnik,
který byl založen v roce 1961, vyrábí své výrobky na
17 místech Evropy s přibližně 7 600 zaměstnanci.

Laminate Flooring

Cork+ Flooring

Design+ Flooring

S dlouhou životností. Přírodní. Hospodárná.

Teplá. Tichá. Ekologická.

Ultra moderní. Ultra robustní. Ultra variabilní.

Kromě našich laminátových a korkových podlah
nabízíme novou, inovativní a vysoce kvalitní
designovou podlahu – EGGER Design+ Flooring,
která nyní doplňuje náš sortiment.
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■■

odolná s uchováním hodnot

■■

pocitově teplá, měkká a tichá

■■

kompaktní, pohodlná a snadná na údržbu

■■

perfektní vzhled a haptika

■■

více než jen korek

■■

povrch TPU s regeneračními schopnostmi

■■

obzvláště odolná

■■

zvlášť ekologická

■■

flexibilně použitelná

■■

optimální poměr ceny a výkonu

■■

vždy moderní

■■

přirozená na bázi dřeva a 100 % bez PVC
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Design+ Flooring
Dokonalá designová podlaha.

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
CZ_1149743_EGGER_Design+_03/2016
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Německo
t +49 2961 770 - 0
f +49 2961 770 - 62919
flooring@egger.com

www.egger.com/designplus

