materiály – inzerce

EGGER Lamináty
Inspirujte se příklady aplikací laminátů a zaujměte tak své zákazníky novými možnostmi,
které zaručují vysokou kvalitu.
EGGER Lamináty
– mnohostranně využitelné
Lamináty jsou v nabídce EGGER
jedním ze stěžejních produktů,
které lze aplikovat na řadu nosičů. Lamináty jsou univerzální
a snadno zpracovatelné.
Flexibilita a design ve všech
rozměrech
Velkou výhodou laminátů je vysoká povrchová odolnost a ﬂexibilita, možnost použití pro oblé
díly. Téměř všechny lamináty
jsou postformovatelné. Jsou ideální pro projekty s vysokými
požadavky na kvalitu.

EGGER je perfektní partner
pro vaše projekty.
Mnohostranně aplikovatelné se
zaměřením na detail
Rozsah použití laminátů sahá
od pracovních a zádových desek, čelních ploch nábytku,
stolových desek, parapetů až
po dveře. Lamináty umožňují téměř nekonečné možnosti kombinací barev, tvarů a typů nosičů.

Odolnost proti poškrábání
Odolnost vůči působení
vodní páry
Čistota
Uzavřený povrch, odolný
a snadno udržovatelný.

EGGER lamináty mají mnoho
předností:
Odolnost vůči nárazu díky
homogennímu vrstvenému
materiálu.
Vysoká odolnost vůči oděru
díky odolné povrchové vrstvě.
Zvýšená odolnost vůči působení tepla.

www.egger.cz
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Pro každou aplikaci laminát
Pro
každou kvalitě
aplikaci laminát
ve správné
ve
správné
kvalitě
Lamináty se používají v mnoLamináty
se používají
v V
mnoha rozdílných
oblastech.
naha
rozdílných
oblastech.
nabídce
EGGER jsou
různéVtypy
bídce
EGGER
jsou různé
typy
laminátů,
z kterých
je možné
laminátů,
z
kterých
je
možné
vybírat v závislosti na účelu
vybírat
použití. v závislosti na účelu
použití.
• Lamináty MED
• Lamináty MED
• Lamináty Flex
• Lamináty Flex
• Lamináty s barevným jádrem
• Lamináty s barevným jádrem
• Lamináty XL
• Lamináty XL
• Kovolamináty
• Kovolamináty
• Lamináty Flammex
• Lamináty Flammex
• Lamináty Micro
• Lamináty Micro
• Lakovatelné lamináty
• Lakovatelné lamináty

Malé detaily tvoří
Malé
detaily
tvoří
perfektní
výsledek.
perfektní výsledek.
www.egger.cz
www.egger.cz

Díky novým
nyní zdůrazníte pouze to, co chcete.
Vysoká
odolnost, atraktivní, kompaktní vzhled bez nyní
viditelných
přechodů
toco
nejlepší
Díky
novým
zdůrazníte
pouze–to,
chcete.nyní v 6 barvách.
Vysoká odolnost, atraktivní, kompaktní vzhled bez viditelných přechodů – to nejlepší nyní v 6 barvách.
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