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Nové povrchy PerfectSense
Technologie nám přibližují svět, neustále nás konfrontují se stále větším množstvím nových
věcí a  podněcují nás přitom k  posouvání hranic. S  narůstající otevřeností dokážeme 
vyjadřovat svou vlastní individualitu, a díky tomu jsme schopni s větší odvahou experimen-
tovat s různými styly a rozvíjet své myšlenky a nápady až do nejzazších mezí. Firma EGGER 
vyvinula dva opačné a protichůdné směry – hluboce matný a vysoce lesklý povrch – nazýváme 
je PerfectSense Matt a PerfectSense Gloss.

PerfectSense Matt

W1000  PM/ST2  Bílá premium

Zobrazený dekor: U702 PM/P2 Kašmír

U708 PM/ST2  Světle šedá

U222  PM/ST2  Crema U727 PM/ST2  Kamenná šedá U999  PM/ST2  Černá

U702  PM/ST2  Kašmír U732  PM/ST2  Prachově šedá

V  rychlém tempu dnešního mo-
derního života se pocit klidu stává 
něčím, co stále více spojujeme s  ex-
kluzivitou. PerfectSense Matt je toho 
ztělesněním. Je k dispozici v  řadě 
tlumených tónů a  při spojení s  jed-
noduchými tvary přirozeně vytváří 
nevtíravý pocit vysoké hodnoty.

Již v  minulém čísle Dřevařského 
magazínu jsme ukázali nové pra-
covní desky a  řadou PerfectSense 
představujeme  další produktové no-
vinky.

Sametově matný povrch Perfect-
Sense Matt je opakem více známé-
ho vysoce lesklého povrchu a  byl 
vyvinut jako odpověď na  stoupa-
jící poptávku po  vysoce kvalitním 
hebkém povrchu, který se začíná 

objevovat  na  nábytku vyšší kate-
gorie v obytných a komerčních pro-
storách. 
K  dispozici je v  různých neutrál-
ních barvách, se speciálním povr-
chem eliminující nežádoucí otisky 
prstů, který zabraňuje vzniku otisků 
a  šmouh dokonce i  na  nejvíce 
namáhaných plochách, např. na bez-
úchytkových dvířkách.

http://www.egger.com/perfectsense


DM 10/2015 13

materiály – inzerce

PerfectSense Gloss je na  opačné 
straně spektra, vysoce lesklý povrch, 
který je smělým vyjádřením luxu-
su. Jeho schopnost odrážet světlo 
přispívá k  tomu, aby prostory vypa-
daly světlejší a větší.
Lesk existuje již dlouho, ale nyní je tu 
PerfectSense Gloss. Díky použití MDF 
desky jako homogenního nosného 
materiálu má PerfectSense Gloss 
klidný, zrcadlový vzhled. Výsledkem 
je nová úroveň hloubky a  odlesku 
umožňující vytvořit vysoce kvalitní 
povrch, kterého bylo dříve možné 
dosáhnout pouze použitím skla nebo 
akrylátu.

 
na osvědčené EGGER MDF dřevovláknité desce. Desky PerfectSense Gloss
zaujmou úžasnou hloubkou a klidem povrchu. Desky PerfectSense Matt jsou příjemné na dotyk  
a na povchu nezůstávají nežádoucí otisky prstů. 

Pro všechny, kteří 
upřednostňují to nejlepší: 
PerfectSense.

www.egger.com/perfectsense

Nové vysoce kvalitní povrchové struktury pro všechny, 
kteří upřednostňují to nejlepší: PerfectSense

PerfectSense Gloss

W1000  PG/ST2  Bílá premium

U323  PG/ST2  Červeň signálníH3025  PG/ST2  Makassar

U763  PG/ST2  Perlově šedáU104  PG/ST2  Alabastr

U999 PG/ST2  Černá

Velice důležitá je ale trvanlivost, což 
v případě vysokého lesku platí dvoj-
násob a  to je důvod, proč jsme po-
vrchovou vrstvu opatřili UV lakem, 
který je velmi trvanlivý a  odolný 
a  díky němuž je lesklý povrch Per-
fectSense Gloss dlouhodobý.Zobrazený dekor: U763 PG/ST2 Perlově šedá

http://www.egger.com/perfectsense

