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Drodzy czytelnicy! 
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w zakresie aranżacji wnętrz z 
wykorzystaniem podłóg laminowanych. 
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mieszkaniowymi, różnorodnymi  
dekorami oraz poradami dotyczącymi 
urządzania mieszkań.

Przyjemnej lektury i wiele radości podczas 
aranżacji swojego domostwa życzy

zespół EGGER
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Podłogi 
laminowane 

towarzyszą wielu 
stylom życia. 

MIESZKANIE

Rada: 
Stare skrzynki z owocami tworzą 

wyjątkową atmosferę w dobrze 

 zorganizowanym wnętrzu. 
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DOBRY DESIGN NIE  
MUSI BYĆ CHŁODNY.
„W dobrym designie jest tak mało 

designu, jak to tylko możliwe“ – postulował 

niegdyś jeden z najbardziej wpływowych 

projektantów Dieter Rams. Design 

powinien być użyteczny, rzetelny i trwały. 

Dotyczy to zwłaszcza projektów, które 

mogą stać się klasykami. Dodadzą one 

przytulnym wnętrzom potrzebnej 

elegancji. 

WYBÓR PODŁOGI
LAMINOWANEJ.
Jasna, ciemna, wyrazista lub 

delikatna – przed podjęciem 

decyzji można się skonsultować 

z doradcami w sklepach 

specjalistycznych oferujących 

panele podłogowe EGGER.

CZY WIECIE, ŻE ....?
Piłka nożna została wynaleziona 

w Anglii, natomiast piłkarzyki we 

Francji. Na rynek wprowadzili je 

Szwajcarzy. Pierwszy model nosił 

nazwę „Kicker“ („Piłkarze“). 
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Louis-Poulsen.

Przytulność i jednocześnie klasyka w nowoczesnym  wykonaniu: fotel bujany Eames.
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Precyzja dla zmysłów 

TECHNOLOGIA

Wyglądem przypomina piękną podłogę z drewna i taka też jest w dotyku.  
Zasługa w tym inżynierów, naukowców i projektantów, którzy od prawie 40 lat prowadzą  

prace badawczo-rozwojowe. Precyzyjna technologia wychodzi naprzeciw  
pragnieniu zbliżenia się do natury. 

W ydrukowany obraz dekoru o imponującej  
 rozdzielczości kolorów, umieszczony na  
 wysoce zagęszczonej płycie wiórowej (HDF)  
 z wytrzymałą warstwą wierzchnią (tzw. 

overlay) dla ochrony przed ostrymi obcasami i kółkami – 
to jest i będzie recepta na sukces podłóg laminowanych. 
Receptury żywic nasycających, dzięki którym warstwa 
ochronna zachowuje wspaniały wygląd również po 
najbardziej wymagającym teście wytrzymałości, należą  
do najpilniej strzeżonych tajemnic producentów. Od roku 
1977, roku w którym wynaleziono technologię podłóg  
laminowanych, prowadzono intensywne prace nad 
udoskonalaniem produktu. Nawet ekspertowi trudno dziś 
gołym okiem lub dotykiem odróżnić podłogę laminowaną 
EGGER z dokładnie dopasowaną powierzchnią od podłogi 
z drewna. 

Od około dziesięciu lat technika pozwala na synchroniczne 
nanoszenie struktur powierzchni na obraz dekoru. 
Fachowym językiem określa się tę technikę „porami 
synchronicznymi“. „Jednakże sposób umieszczania porów 
synchronicznych na znajdujący się pod spodem obraz jest 
dziś bardziej precyzyjny“ – twierdzi Jörg Hüls, kierownik 
działu zarządzania produktem w firmie EGGER. „Dzisiejsze 
struktury odzwierciedlają spękania, sęki i przekroje  
w sposób bardziej wierny naturze“. Do tworzenia struktur 
w warstwie wierzchniej używa się pras krótkotaktowych 
lub pras ciągłych. Linia ze sterowaniem komputerowym 
jest wyposażona w czułe kamery reagujące na liczne 
znaczniki referencyjne w obrazie dekoru. Zebrane  
informacje są następnie przekazywane do układu  

sterowania, który dopasowuje płytę o wielkości 2,60 m 
do płyty 2,10 m z dokładnością do jednego milimetra. 
Podczas opracowywania obrazu dekoru przykłada 
się dużą wagę do detalu. Opracowanie zdjęcia 
powierzchni drewna przez projektanta trwa do czterech 
tygodni. „Dla nas liczy się harmonia i autentyczność 
obrazu“ – wyjaśnia specjalista od dekorów Peter 
Fabri. „Chodzi o spójny obraz całości“. Mazerunek jest 
najczęściej prezentowany w trzech kolorach i każdy 
ma zaprojektowany własny obraz druku. Poszczególne 
obrazy są warstwowo drukowane na delikatny papier 
za pomocą cylindrów, przy czym każdy kolor to osobny 
cylinder. Szczególnym wyzwaniem przy tworzeniu obrazu 
jest takieukształtowanie pierścieni przyrostów rocznych 
w dekorze z drewna, aby na końcu obrotu cylindra 
nakładały się one harmonijnie na siebie – w efekcie oko 
nie rozpozna ingerencji w proces tworzenia. „Dobry 
design jest niewidoczny“ – słynna zasada nowoczesnego 
wzornictwa jest w tym wypadku traktowana dosłownie.
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Tworzenie projektu i szablonu trwa do czterech tygodni. 

Papier dekoracyjny jest drukowany metodą druku 

wklęsłego. Nowsze metody polegają na bezpośrednim 

druku na płycie nośnej.

Nazwa „ podłogi laminowane“ 

pochodzi od słowa „warstwa“, 

po łacinie „lamina“. Warstwowa 

struktura podłogi łączy 

w sobie mocne strony drewna, 

papieru i żywicy. Wierzch 

pokrywa wytrzymała warstwa 

– overlay. Zabezpiecza ona 

znajdujący się pod nią dekor, 

który jest drukowany na 

papierze lub bezpośrednio na 

płycie nośnej HDF. Aby zapobiec 

odkształceniom, z tyłu płyty 

nośnej znajduje się warstwa 

przeciwprężna wykonana ze 

wzmocnionego papieru.

BUDOWA

PODŁOGI LAMINOWANE 
1   Wytrzymała powierzchnia, bardzo odporna na ścieranie

2   Zdjęcie dekoru 

3  Wodouodporniona płyta nośna Quell-Stop Plus 
 z naturalnych włókien drewna 

4  Papier przeciwprężny
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ZALET 
EGGER10

Solidne, stylowe i sprzyjające idei zdrowego mieszkania. 
Podłogi laminowane EGGER wyróżniają się wieloma zaletami. 

Oto 10 najważniejszych, przemawiających na korzyść tego rodzaju podłóg.

Podłogi laminowane
                        paneli
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QUALITYMADE IN GERMANY

ŁATWE W PIELĘGNACJI.  

Podłogi laminowane nie tylko 

zachwycają ujmującym efektem 

wizualnym, ich powierzchnie 

posiadają doskonałą warstwę 

uszlachetniającą i w rezultacie  

są szczególnie łatwe w pielęgnacji. 

Wycieranie lekko zwilżoną ściereczką 

lub odkurzanie zapewniają 

higieniczną czystość. Odporne  

na wilgoć podłogi laminowane 

z technologią aqua+ można nawet 

czyścić parą.

JAKOŚĆ MADE  
IN GERMANY. 
Produkcja podłóg laminowanych EGGER 

odbywa się w zakładach Brilon i Wismar  

w Niemczech. Oznaczenie pochodzenia 

„Made in Germany“ jest synonimem 

wysokiej jakości produktu, certyfikowanych 

procesów produkcji i trwałości.

Dowiedz się więcej!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-1



3 EKONOMICZNE.  
Niemal żaden typ podłogi nie ma tak 

korzystnego stosunku ceny do jakości, jak 

właśnie podłoga laminowana. W ofercie 

znajduje się szeroki wybór doskonałych 

wzorów w atrakcyjnej cenie. Nowe 

struktury powierzchni i formaty desek 

pozwalają stworzyć wymarzone aranżacje 

mieszkania, a klasyczne podłogi z pełnego 

drewna byłyby znacznie droższe. Dzięki 

wysokiej trwałości podłoga zachowuje 

piękno przez długi czas.
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H1001 Dąb Valley
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ELASTYCZNA 
ARANŻACJA WNĘTRZ.  

Nowoczesny styl życia zmienia się niekiedy

 z dnia na dzień. Nie tylko my, ale również 

i elementy wyposażenia, muszą być

elastyczne. Podłogi laminowane można 

szybko ułożyć i równie łatwo zdemontować. 

Dzięki swoim właściwościom podłoga jest 

światłotrwała, oznacza to, że jest odporna 

na wpływ promieniowania UV. Podłoga 

nie blaknie ani nie ulega niepożądanym 

przebarwieniom, dzięki czemu każdy mebel 

można dowolnie na nowo przestawiać.

SOLIDNE.  
Podłogi muszą wiele wytrzymywać 

i mimo tego zawsze promieniować 

swoim blaskiem. Dzięki wytrzymałym 

powierzchniom, podłogi laminowane 

są niezwykle odporne na ścieranie, 

rysy i wilgoć. Wypada tu wspomnieć 

zwłaszcza o obiektach o dużym 

natężeniu ruchu. Podłogi

laminowane EGGER oferują w tym 

względzie rozwiązania dopasowane 

również do innowacyjnych koncepcji 

biznesowych.  

H1004 Dąb La Mancha palony



Podłogi laminowane EGGER 13

H2728 Dąb Zermatt mocca



6SPRZYJAJĄCE 
IDEI ZDROWEGO 
MIESZKANIA. 
Panele podłogowe są łatwe 

w utrzymaniu czystości oraz  

odporne na zabrudzenia. 

Polecane są zwłaszcza dla  

alergików i rodzin z małymi  

dziećmi. 
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H1055 Dąb Bardolino
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ODPORNE NA WILGOĆ.  

Panele podłogowe w kuchni 

czy w łazience? Dlaczego nie?

Podłogi laminowane EGGER 

z właściwościami technologii  

aqua+ umożliwiają ich montaż 

w pomieszczeniach narażonych  

na wilgoć. Jednolita podłoga  

w całym domu stała się  

realnym rozwiązaniem.



8AKTUALNE I MODNE. 
Jako produkty aranżacyjne, 

podłogi laminowane wspierają 

szybkie tempo życia w obecnych 

czasach. Jednym z aktualnych  

nurtów w zakresie aranżacji wnętrz 

jest styl vintage z wyrazistym  

efektem optycznym, mającym  

do opowiedzenia pewną historię.

H1050 History Wood
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DUŻY WYBÓR. 
Panele laminowane umożliwiają – 

podobnie jak wiele innych produktów 

wzorniczych – dowolną aranżację. 

Projektanci podłóg sięgają po nowoczesne 

trendy i oferując bogaty wybór dekorów, 

wpływają na upodobania i aktualne 

potrzeby klientów. 
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www.egger.com/corkplus

EKOLOGIA. 
Podłogi laminowane to produkty 

drewniane, w których stosowane  

są głównie posiadające certyfikat  

PEFC gatunki drewna przemysłowego  

i odpady drzewne przemysłu tartacznego 

(np. trociny, wióry) oraz środki wiążące, 

nieszkodliwe pod względem

ekologicznym. Nie zawierają PVC  

ani zmiękczaczy i można je w całości 

poddawać recyklingowi. Ponadto 

wyróżnia je doskonały bilans ekologiczny 

w stosunku do wielu innych podłóg 

i płytek ceramicznych. 

Źródło: EPD, Institut Bauen und Umwelt e.V.

NOWOŚĆ!
PODŁOGA EGGER
CORK+ 

Łączy w sobie zalety korka 

i funkcjonalność podłóg 

laminowanych. 

CIEPŁA, 
CICHA,
EKOLOGICZNA
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Niektóre upodobania się nie zmieniają, inne z kolei bardzo. Rozmowa z analitykiem trendów,  
Gabrielą Kaiser, na temat aktualnych optyk drewna, potrzeb wyznaczających trendy  

i wyszukanych inscenizacji.

Podłogi, które 
opowiadają pewną  

historię 

Gabriela Kaiser jako analityk 

trendów od ponad dziesięciu  

lat doradza renomowanym 

przedsiębiorstwom różnych 

branż. Wykształcona 

projektantka wyrobów 

tekstylnych wykłada na 

międzynarodowych targach, 

spotkaniach poświęconych 

projektowaniu i trendom, 

a ponadto prowadzi zajęcia 

z zakresu strategii i badań 

trendów w Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Georga Simona 

Ohma w Norymberdze. 

GABRIELA KAISER

ROZMOWA
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Akcenty w kolorach różu i naturalna  

zieleń podkreślają odwagę do zachowania 

swobody i efekt przytulności.

Wzorzec skandynawski: atmosfera

kreowana przez dużą ilość bieli,

jasne odcienie i naturalne materiały.

Pani Kaiser, rozwój technologiczny sprawia,  
że możliwości aranżacji naszych podłóg są praktycznie 
nieograniczone. Mimo to większość ludzi preferuje 
rozwiązania drewniane. Czy może to Pani wyjaśnić? 
GABRIELA KAISER: Obecnie coraz więcej ludzi mieszka 
w miastach, w których zatracają się nasze relacje  
z naturą. Dzięki podłogom w optyce drewna przenosimy
naturalność we własne cztery ściany, gdyż nasz dom  
jest dziś przede wszystkim miejscem na odpoczynek
i regenerację. 

Jakie gatunki drewna i struktury są dziś szczególnie 
modne? 
Jasne i przyszarzone, emanujące blaskiem i spokojem. 
W chwili obecnej naszym wzorcem są Skandynawowie, 
którzy muszą zmagać się z długimi i ponurymi zimami. 
Coraz częściej sięgamy po swojskie drewno i jego repliki. 
Dąb w rozmaitych odmianach pozostaje ważny, ale także 
modrzew, świerk i jesion. To samo dotyczy autentyczności 
mazerunku i wrażeń dotykowych, które wzmacniają efekt 
naturalności. Ślady użytkowania sprawiają, że nasze  
podłogi opowiadają pewną historię.

Jakie aktualne kierunki rozwoju można wyróżnić
w aspekcie projektowania łazienek?
Łazienka się zmieniła. Z pomieszczenia służącego 
wyłącznie do pielęgnacji ciała stała się przytulnym 
miejscem, w którym bierzemy długą kąpiel, wykonujemy 
zabiegi pielęgnacyjne, a nawet korzystamy z domowego 
trenażera. Znajduje to wyraz w wyborze cieplejszych 
kolorów i bardziej naturalnych materiałów. Podczas  
gdy kiedyś płytki były układane od podłogi aż po sufit, 
dziś robi się to jedynie w miejscach niezbędnych. 
Preferowane są materiały ciepłe, takie jak drewno.  
Optyka drewna natychmiast dodaje pomieszczeniom 
efektu przytulności. Z drewnem kojarzymy ciepło i relaks. 
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Jasne odcienie drewna, 

nawiązujące do modelu 

skandynawskiego, łagodzą 

również efekt chaosu.

Podłogi laminowane są szczególnie 

często stosowane podczas zmiany 

aranżacji i renowacji wnętrz.

Czy istnieją trendy, które wyraźnie zalecają stosowanie 
podłóg laminowanych? 
Jednym z głównych haseł naszych czasów jest mobilność. 
Wcześniej przyjmowało się pracę i nie zmieniało jej 
do końca. Dzisiaj zmieniamy miejsce pracy, ponieważ 
chcemy się dalej rozwijać. Przeprowadzka również 
stała się czymś oczywistym. Z tego względu w kwestii 
mieszkaniowej pożądane są takie rozwiązania, które 
nie są zbyt drogie, są łatwe do zrealizowania i mimo to 
świetnie wyglądają.

Ostatnie słowo na temat trendów w zakresie 
wyposażenia sklepów i aranżacji stoisk targowych ...  
Podlegają one silnym wahaniom, gdyż obejmują aranżację 
obszarów mających wzbudzić nasze zainteresowanie 
i w których przesada jest dozwolona, ponieważ 
przebywamy tam jedynie przez pewien określony czas. 
Interesujące jest to, że obecnie zarówno w sklepach, jak 
i na targach mimo wszystko kreowana jest atmosfera 
przytulności, z zastosowaniem orientalnych dywanów czy 
drewnianych podłóg imitujących dawne czasy. Nadają 
one nowym pomieszczeniom, choć w sposób sztuczny, 
autentyczny i historyczny charakter.
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Liczne trendy uwidaczniają się 

po raz pierwszy w projektach 

stoisk targowych. 

Branża gastronomiczna i handel 

detaliczny eksperymentują  

ze stylami mieszkalnymi.
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KOLORY

Kreowanie nastrojów
Kolory są przez nas postrzegane bardzo indywidualnie. Mimo to ich oddziaływanie  

da się obiektywnie opisać. Tak więc naukowcy wiedzą, który kolor jest najpopularniejszy  
na świecie, w jaki sposób kolory oddziałują na duszę i jak wpływają na nasze  

nawyki związane z ogrzewaniem.

NIEBIESKI to najpopularniejszy kolor na świecie.  
W Europie co druga osoba podaje ten kolor jako swój 
ulubiony. Pod względem fizycznym barwa ta jest światłem 
krótkofalowym i należy do kolorów zimnych. Najdłużej 
wytrzymuje fazę zapadania zmierzchu. W psychologii 
oznacza jasność umysłu i medytacyjny spokój. Może on 
dodać pomieszczeniu przestrzeni i powagi. W delikatnych 
odcieniach często polecany jest jako kolor do sypialni. 

ZIELONY jest kolorem podstawowym, obok niebieskiego 
i czerwonego. Liczne odcienie tego koloru budzą 
skojarzenia z ciepłymi porami roku i rozkwitem 
przyrody. Ma działanie kojące i uspokajające. Często 
wykorzystywany jest w aranżacjach intymnych stref 
mieszkalnych, takich jak łazienka czy sypialnia.

U
SP

O
KA
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PROMIENIUJĄCE  
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DZAJĄCE

 

REGULUJĄCE
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Jasne i naturalne, przyjemnie ciepłe lub  

uspokajające – światy kolorów nadają  

pomieszczeniu określony nastrój.

ŻÓŁTY nie jest kolorem podstawowym. Kochany przez 
zaledwie pięć procent mężczyzn, przez kobiety raczej 
odrzucany. W aranżacji wnętrz oznacza pozytywne 
uczucia i dobry humor. 

CZERWONY jest drugim co do popularności kolorem na 
świecie, przede wszystkim uwielbianym przez kobiety. 
Kolor ten uważany jest za ciepły, można nawet zmierzyć 
jego ożywczy wpływ na wygląd pomieszczenia. Podczas 
zapadania zmierzchu kolor czerwony jako pierwszy 
przechodzi w szary. Należy wziąć ten fakt pod uwagę 
podczas aranżacji pomieszczeń zacienionych. 

BRĄZOWY jest kolorem naturalnych materiałów, przede 
wszystkim drewnianych podłóg. Doceniane jest naturalne 
ciepło brązowych odcieni. Odcienie kolorów piaskowych, 
poprzez kombinacje z kolorem szarym, np. „greige“, aż po 
ciemnobrązowy, tworzą spektrum kolorów o charakterze 
pierwotności.

CZARNY I BIAŁY właściwie nie są kolorami. Kolor biały 
powstaje wtedy, gdy ciało odbija wszystkie kolory światła; 
czarny zaś wtedy, gdy je pochłania. W świecie aranżacji 
kolor biały od lat stanowi „megatrend“. Popularne 
warianty bieli stanowią krem i porcelana, gdyż lepiej 
harmonizują z materiałami naturalnymi, oraz biały 
premium. 

CIEPŁY I ZIMNY stanowią mierzalne jakości barw.  
Naukowcy stwierdzili związek pomiędzy długością  
fal tych odcieni koloru a zjawiskiem odczuwania barw. 
Odczuwanie barw ma również wpływ na nasze nawyki 
związane z ogrzewaniem. Dominuje tendencja do  
nieświadomego ogrzewania pomieszczeń niebieskich  
o trzy stopnie cieplej, niż przykładowo czerwonych.  
Ciepły kolor pozwala więc rzeczywiście zmniejszyć  
koszty ogrzewania.



Podłogi 
laminowane dla 

projektantów 
i wykonawców.

OBIEKT

CZY WIECIE, ŻE ....?
Wszystkie podłogi laminowane EGGER 

są układane w systemie pływającym. 

Oznacza to, że pojedyncze panele są 

łączone za pomocą opatentowanego 

systemu zatrzaskowego i tym samym 

nie ma konieczności sklejania ich 

z podłożem. 

KONCEPCJA BIZNESOWA.
Dzieci wyprowadziły się z domu, pokój 

stoi pusty. Podłoga laminowana błyskawicznie 

nada pomieszczeniu dosłownie nową podstawę, 

czyniąc z niego atelier służące rozpoczęciu  

nowej aktywności zawodowej. 

Sprawdzone:
Podłogi laminowane klas  

użytkowania 32 i 33 są szczególnie 

wytrzymałe i idealnie nadają  

się do zastosowań w budynkach 

publicznych.

Świat kolorów między bielą, 

szarością a beżem symbolizuje 

atmosferę naturalności.



Podłogi laminowane EGGER 27

SOLIDNY SZYK.
Stylowe, łatwe w pielęgnacji 

i wytrzymałe – te trzy właściwości 

charakteryzują podłogę przeznaczoną 

do barów i restauracji. Podlega 

ona dużym obciążeniom i musi 

równocześnie pozostać czysta,  

aby goście wchodzący do lokalu 

odnosili pozytywne wrażenie  

i chętnie do niego wracali. 

Podłogi laminowane jak żadne inne nadają się do wykonania aranżacji tymczasowej, jak przykładowo stoisko targowe. 
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Z anim podłoga laminowana trafi na rynek,  
 przechodzi wiele testów. Miejsce  
 przeprowadzenia pierwszego z nich – testu  
 wytrzymałości – to laboratorium zakładowe 

firmy EGGER w Wismarze. Z wysokości jednego metra  
w próbkę nowej podłogi uderzają z hukiem stalowe kulki 
wielkości gołębiego jaja. W laboratorium tym przeprowadza 
się również test ścieralności paneli. Jakość płyt nośnych 
jest regularnie kontrolowana przez technika. Wszystkie 
komponenty są również gruntownie sprawdzane przez 
organy certyfikujące i organizacje konsumenckie. Tu liczy 
się jakość niewidoczna gołym okiem. „Nawet intensywne 
użytkowanie przez dłuższy okres czasu nie powinno 
zostawiać na podłodze żadnych śladów“, twierdzi Michael 
Gerbl, kierownik działu marketingu i zarządzania 
produktem w firmie EGGER. Największe wymagania 
stawia się wytrzymałości i odporności na ścieranie 
warstwie ochronnej panela, wykonanej ze wzmocnionej 
mineralnie żywicy melaminowej. 

Wybierając panele podłogowe nie można kierować się 
tylko ich wyglądem. Istotne jest miejsce montażu podłogi: 
mieszkanie, dom, lokal użyteczności publicznej oraz  
natężenie ruchu w danym pomieszczeniu: sypialnia, 
salon, korytarz. Znajomość oznaczeń parametrów klasy 
ścieralności oraz użyteczności paneli laminowanych jest 
bardzo pomocna w wyborze odpowiedniej podłogi do 
konkretnego pomieszczenia. Podane wyżej parametry 
klasyfikowane są według normy EN 13 329. 
Nie bez znaczenia pozostaje również jakość i właściwości 
płyty nośnej HDF. To właśnie w tym materiale drzewnym 
EGGER poprzez frezowanie umieszcza precyzyjne profile 
dla połączeń zatrzaskowych, które umożliwiają szybki  
i łatwy montaż podłogi laminowanej. Połączenie jest stale 

optymalizowane. Najnowsza technologia UNI fit!  
ułatwia montaż i zapewnia jeszcze lepszą stabilność w  
miejscach łączenia. Specjalna receptura poszczególnych  
komponentów paneli kryje dobrze strzeżoną tajemnicę  
antystatyczności podłóg laminowanych EGGER.  
Właściwości antystatyczne powodują redukcję ładunków 
elektrostatycznych.

Opracowana przez firmę EGGER technologia, dzięki  
której podłogi laminowane mogą być stosowane  
w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (kuchnia, 
łazienka), nosi nazwę „aqua+“. Podłogi te są bardziej 
odporne na wilgoć (o współczynnik 5) w stosunku do  
klasycznych podłóg laminowanych. Posiadają  
powierzchnię z powłoką antypoślizgową i nowoczesny 
drewniany design.

Niewidzialni 
bohaterowie

FUNDAMENT SUKCESU

Podłogi laminowane są użytkowane codziennie i mogą nawet ulec zawilgoceniu. 
To pokazuje wyraźnie, jakie obciążenia jest dziś w stanie wytrzymać  

warstwa ochronna i płyta nośna.

„Podłogi w optyce drewna stają się 
coraz bardziej popularne w kuchniach 
i łazienkach“.

Dowiedz się więcej!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-2
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W zakładzie EGGER płyty HDF po sprasowaniu 

schładzane są w karuzeli chłodzącej.

Podłoga laminowana, nadająca 

się do pomieszczeń narażonych 

na wilgoć, jest opatrzona 

symbolem aqua+. 

Do produkcji płyt wiórowych 

nadaje się wiele gatunków 

drewna pochodzących z różnych 

zasobów. Możliwe jest  

rozdrabnianie odpadów 

drzewnych na wióry, delikatne 

pokrywanie ich klejem z żywicy 

i sprasowywanie w płyty. Do 

produkcji paneli podłogowych 

stosuje się płyty HDF o gęstości 

powyżej 800 kg/m3. Podczas 

gdy płyty MDF firmy EGGER są 

przeznaczone do różnego  

rodzaju zastosowań meblowych, 

płyty HDF produkowane są 

specjalnie do podłóg  

laminowanych.

HDF
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ŚRODOWISKO NATURALNE

W zgodzie
z 

naturą...



CERTYFIKATY.  

EGGER wykorzystuje wyłącznie 

drewno z lasów o zrównoważonej 

gospodarce leśnej. Podłogi 

laminowane EGGER posiadają 

certyfikat PEFC i odznaczenie 

ekologiczne „Der Blaue Engel“.

RECYKLING.  

Podłogi laminowane chronią zasoby 

leśne: do ich produkcji 

wykorzystywane są odpady drzewne 

przemysłu tartacznego. Obraz 

dekoru zastępuje użycie drewna 

litego. Ponadto po zakończeniu 

użytkowania podłogi laminowane 

EGGER można poddać recyklingowi. 

ZDROWIE.  

Panele laminowane EGGER są łatwe w 

utrzymaniu czystości. Z tego względu 

podłogi laminowane szczególnie 

nadają się dla alergików i rodzin

z małymi dziećmi.

Dowiedz się więcej!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-3
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MOŻLIWE STYLE I TRENDY

po pure modern
VINTAGE

Od 

AUTHENTIC. 

Ten styl kształtują dekory, które 

w sposób niezwykle wierny 

naturze oddają swoją naturalność 

w eleganckim lub rustykalnym 

charakterze. Szerokie spektrum 

kolorów oferowanych przez naturę 

jest odtworzone w sposób optymalny 

i zapewnia wiele możliwości 

aranżacyjnych. 

Każdy chce się dobrze czuć we własnym domu.  
Unikalna kombinacja kolorów, materiałów i akcesoriów  

odzwierciedla indywidualny charakter wnętrza. Wiedza o trendach  
w stylizacji podłóg.
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MATERIALS. 

Panele podłogowe dzięki 

różnorodności formatów i bogatej 

kolorystyce doskonale imitują 

również różne materiały nadając 

pomieszczeniom wyjatkowy 

charakter.
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NEW NATURAL STYLE. 

Dla podłóg z grupy NEW NATURAL 

STYLE naturalność dekoru pozostaje 

kryterium decydującym. Dzięki 

nietypowym strukturom powierzchni 

panele te nabierają nowoczesnego 

designu.
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PURE MODERN. 

„Pure Modern“ to jasno wyznaczona 

linia w trendach aranżacji wnętrz. 

Nowe optyki drewna, ale i bardziej 

abstrakcyjne wzory sprawiają 

wrażenie lekkich, jasnych 

i nowoczesnych. Podłogi te idealnie 

komponują się na poddaszach 

i w loftach.

VINTAGE. 

Jasne i ciepłe dekory imitujące 

postarzałe drewno, opowiadają  

tu pewną historię. Za pomocą tych 

dekorów można wykreować atmosferę 

dającą efekt przytulności lub 

pierwotności. Idealnie 

współgrają one  

z pamiątkami rodzinnymi, 

ulubionymi elementami 

wzorniczymi i markowym 

towarem.



Jak sprawić by małe pomieszczenia wyglądały na większe? Pytanie to 

nurtuje zwłaszcza mieszkańców dużych metropolii, gdzie powierzchnia 

mieszkalna w pożądanej lokalizacji w centrum miasta, choć jest niezbyt 

duża to jawi się luksusem. Coraz lepiej wiemy jak „wyczarować“ 

przestrzeń z niewielkiej ilości miejsca. 

DUŻO przestrzeni
Zyskaj

NIEWIELKIEJ  

Z

ilości miejsca

URZĄDZANIE I ARANŻACJA
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PORZĄDKOWANIE. 
40 m2 przestrzeń mieszkalna to duże wyzwanie dla  

odpowiedniego i ergonomicznego zaprojektowania  

wnętrza, tak by sprawiało ono wrażenie schludnego 

i uporządkowanego. 

ZA KULISAMI. 
Część zamknięta przestrzeni mieszkalnej to idealne 

miejsce na przechowywanie przedmiotów niecodziennego 

użytku, takich jak: suszarka na pranie, skrzynki 

z narzędziami. Pozwala to zachować schludny i 

uporządkowany wygląd otwartej przestrzeni i zwiększyć 

komfort życia domowników. 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ.
Wielofunkcyjne, segmentowe meble z ukrytymi 

schowkami to idealne rozwiązanie dla małych 

pomieszczeń. Są one niezwykle praktyczne 

i gwarantują oszczędność miejsca. 

Jasna podłoga daje optyczne wrażenie większej 

przestrzeni. 

Pokój dzienny i sypialnia w jednym 

pomieszczeniu.
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Proste 
rozwiązania  

są często 
najlepsze. 

URZĄDZANIE I ARANŻACJA

Z DALEKIEJ PODRÓŻY.
Ułożone na sobie palety tworzą regał, 

który dobrze prezentuje się zarówno 

po pomalowaniu, jak i w naturalnych 

barwach. Wcześniej dokładnie umyć 

i delikatnie oszlifować. Zwracać uwagę 

na gwoździe! Ustawić, gotowe. 

Rada: 
Prostota jest trendem.  

Do tego podłoga:  

autentyczna i solidna!
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WSPINACZKA PO ŚCIANIE. 
Podłogi laminowane coraz częściej układane 

są również na ścianach. Nic dziwnego, wybór 

reprodukcji materiałów, wzorów i kolorów jest 

duży a montaż szybki i nieskomplikowany.  

Nie ma konieczności usuwania ze ściany farb  

ani tapet. 

LISTWY COKOŁOWE.
Podłoga laminowana jest wykonana 

z drewna, materiału, który rozciąga 

się i kurczy pod wpływem temperatury 

pomieszczenia i wilgotności powietrza. 

W celu ukrycia szczelin dylatacyjnych firma 

EGGER oferuje dopasowane kolorystycznie 

listwy cokołowe.

MIX & MATCH.
Mieszanie stylów to najczęściej stosowany na 

świecie typ aranżacji. Sztuka polega na tym, aby

z konieczności uczynić cnotę. Meble przemysłowe 

mogą się prezentować atrakcyjnie obok pamiątek 

rodzinnych, formy geometryczne obok elementów 

w stylu baroku. Tylko chaos nie jest dopuszczalny 

w stylu Mix & Match. Dlatego tu też obowiązuje 

zasada regularnego porządkowania!

Aby dzieci nie znosiły wszystkich swoich zabawek do kuchni, ich pokój powinien znajdować się tuż obok.

PSYCHOLOGIA MIEJSCA.
Ergonomicznie urządzone biuro i dom pełen harmonii 

to kwestie związane z psychologią architektury. Dobry 

projekt gwarantuje każdemu z lokatorów miejsce 

odosobnienia, zapobiegając w ten sposób konfliktom, 

a nawet zmniejszając konieczność sprzątania.

DZIECK KUCHNIA
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Miedź i materiały naturalne 

służą kreowaniu atmosfery 

ciepła. 

CZY WIECIE, ŻE ...?
Analitycy trendów obserwują zachodzące 

obecnie zmiany w zakresie rozplanowania 

przestrzeni mieszkalnej. Łazienka 

i sypialnia łączą się w jedną strefę 

odosobnienia. Wyznacznikiem tego  

trendu są hotele.

Źródło: Bleu nature KINAU/Gilles Piat, Copper Shade, Tom Dixon.

Źródło: Baddesign Bagno Sasso.



KABLE W OPLOTACH.  
Przewody elektryczne są 

nieodzownym elementem 

każdego domu. Nie zawsze jednak 

plątanina kabli musi być ukryta. 

Przewody oplecione ręcznie 

wiązanymi linami stanowią 

barwne akcenty.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE.
Podłogi laminowane i ogrzewanie podłogowe 

mogą być jak najbardziej łączone. Specjaliści 

zapewnią odpowiednie dopasowanie 

ogrzewania, konstrukcji podłoża i podłogi.  

Informacje można znaleźć w opisach 

produktów i na stronie internetowej 

www.egger.com

DZIAŁANIE ŚWIATŁA.
W świetle dziennym – jak również  

w świetle ekranowym – udział koloru 

niebieskiego jest bardzo duży. Utrzymuje 

on aktywność umysłu w ciągu dnia.  

W fazie zapadania zmierzchu zwiększa 

się udział koloru czerwonego, który  

pobudza hormony odpowiedzialne  

za usypianie, jak melatonina. Obecne 

koncepcje oświetleniowe uwzględniają 

ten fakt i dostosowują technikę  

oświetleniową oraz kolor powierzchni 

odblaskowych do pory dnia.

Rada: 
Kilka źródeł światła sprawia,  

że pomieszczenie jest nie tylko  

przytulne; różne źródła światła 

kształtują również  

jego strukturę.

Dzięki kablom z oplotem  

nie ma już konieczności 

ukrywania za meblami  

przewodów doprowadzających 

prąd.

Źródło: Bleu nature KINAU/Gilles Piat, Copper Shade, Tom Dixon.

Źródło: Baddesign Bagno Sasso.

Źródło: www.knot-knot.de
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PROJEKTOWANIE. 

Wirtualne studio wzornictwa VDS 

PROFI umożliwia profesjonalistom, 

architektom i projektantom 

wykorzystanie podłóg firmy EGGER 

w swoich projektach aranżacyjnych. 

Dla tego celu dostępna jest obszerna 

biblioteka pomieszczeń. Ponadto 

firma EGGER na żądanie wprowadza 

indywidualne projekty obiektów do 

oprogramowania. 

www.egger.com/vds

WIRTUALNE STUDIO  
WZORNICTWA.
Bezpłatna wersja VDS ONLINE i App VDS firmy 

EGGER umożliwia podgląd wszystkich dekorów 

podłogowych producenta online na wszelkiego  

rodzaju mobilnych urządzeniach. App VDS  

pokazuje je również w wersji offline. Oprócz  

automatycznych aktualizacji i zarządzania  

ulubionymi dostępami, jest około 30 dodatkowych 

pomieszczeń do indywidualnej wizualizacji. 

Do pobrania w Google Play lub w App Store.

PRZEGLĄD DEKORÓW I SERWIS
Indywidualne  

konsultacje

i wybór dekorów  

dzięki wizualizacji 

pomieszczeń.
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Serwis, porady i inne wskazówki:

www.egger.com 


