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Koncern EGGER, se sídlem mateřské společnosti v St. Johannu v Tyrolsku, byl založen v roce 1960 Fritzem Eggerem. V současné době patří ke 
skupině EGGER 16 závodů v pěti zemích světa, které zaměstnávají celkem 5.100 zaměstnanců a odbytové pobočky ve všech významných 
průmyslových zemích světa. S podílem na evropském trhu cca 10% patří tento rodinný podnik k celosvětově nejvýznamnějším výrobcům 
dřevotřískových desek, MDF a OSB desek a dále zušlechtěných výrobků, jako jsou povrstvené postformingové a softformingové prvky, 
prefabrikátové dílce, vrstvené materiály, hrany a laminátové podlahy.

EGGER neustále usiluje o individuální péči orientovanou na zákazníka a rozsáhlá servisní opatření. Jeho celkový program je spojen progresivním 
servisním balíčkem skládajícím se z poradenství, technivké podpory, know-how, dopravy, zásobování, marketingových nástrojů. Ústřední myšlenkou 
tohoto servisního balíčku se stala obchodní značka EGGER. 

Dceřiná společnost EGGER Floor Products nabízí široký program podlah, který je koncipovaný s ohledem na cílové skupiny a na distribuci. Program je 
podporován strategickou tržní politikou a rozsáhlými marketingovými opatřeními. Nabídka společnosti EGGER Floor Products je široká – její produkty 
jsou stylové a odpovídají současným trendům. Díky vysoké kvalitě spojené s příznivou cenou se společnost řadí k nejatraktivnějším výrobcům 
laminátových podlah. Paleta výrobků umožňuje splnit nejrůznější požadavky zákazníků. Mnohotvárnosti života odpovídá také rozmanitost kolekcí.

EGGER 32

20 LET ZÁRUKA + 8 mm

Dokonalý design a kvalita
K dostání v nejatraktivnějších dekorových provedeních
s klasickou nebo rustikální strukturou. Podlahy Egger 32 
jsou ideálním společníkem pro všechny chvíle Vašeho 
života.

Vysoká odolnost (užitná třída 32) je předpokladem pro 
použití i ve více namáhaných prostorách – kanceláře, 
butiky, hotelové pokoje...

Originální příslušenství
Chcete aby Vaše podlaha byla výjimečná? Prosvětlete ji 
originálním doplňkem značky EGGER – světla do podlahy.

EGGER 31

12 LET ZÁRUKA + 7 mm

Podlaha, se kterou se budete cítit 
dobře
Spolehlivost, krása a elegance jsou vlastnosti, které jsou 
předpokladem, že i po letech budete s Vaší podlahou 
spokojeni. Vysokou kvalitu podlah Egger 31 podporuje 12-ti 
letá záruka.

Jednoduše krásná a odolná 

Díky bohatému výběru dekorů máte možnost přizpůsobit 
Váš domov nejrůznějším požadavkům na vzhled interiéru. 
Bez obav lze podlahy Egger 31 použít ve všech bytových  
a dokonce i v méně zatěžovaných komerčních prostorách.

RODINNÁ SPOLEČNOST S VÍCE NEŽ 5.000 ZAMĚSTNANCI A 16 VÝROBNÍMI ZÁVODY V EVROPĚ

®EGGER

LAMINÁTOVÁ PODLAHA,
SPRÁVNÁ VOLBA

SKUPINA EGGER

VÝROBNÍ ZÁVOD
WISMAR
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Promoting sustainable forest 
management

VÝROBCE

EGGER Retail Products

GmbH & Co. KG

Am Hafeld 1

23970 Wismar

Germany

 +49 3841 301-0

 +49 3841 301-20222

info-wis egger.com  
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RYL RYL



RUSTIC Hluboké rustikální ražení zvýrazňuje kartáčovaný vzhled
„venkovských“ dekorů.

WOODLINE 
elegantní dekory.

Přirozená Woodline – struktura vykresluje klasické

EGGER 32

DS 803 Buk Royal

DS 834 Dub Flame

DS 808 Dub Nordic

DS 831 Třešeň US

DS 836 Buk Natur

EGGER 31

EU 3140 Dub Cornwall

EU 3141 Dub Newport EU 3142 Dub Loired

EU 3143 Třešeň Mori EU 3144 Ořech Lavagna

EU 3145 Ořech Lavagna bílý EU 3146 Buk Traun

EU 3123 Javor

EU 3147 Buk Baltic

POVRCHY

RYL RYL
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TŘÍDY POUŽITÍ

Správná linie všude tam, kde je možné
s klidem šetřit, ale kde se přesto klade
velký důraz na kvalitu.

Různorodé podlahy, které musí vyhovět  
vyšším nárokům a na kterých se člověk
cítí obzvláště dobře.

EN 13329-31

Záruka platí v souladu
se záručními podmínkami EGGER.

Nosná deska HDF Quell Stop

Užitná třída 31 (AC 3, IC 1)

Počet lamel v balíku 10

Rozměry d / š / v 1292 / 193 / 7 mm

Hmotnost balení 15 kg

Profil

Záruka – obytné prostory

5 let 5 let

EN 13329-32

Speciálně vyvinutá nosná deska
s výrazně nižším bobtáním

nCeloplošně impregnovaná HDF deska
s vysokou objemovou a tvarovou stabilitou

Zvýšená odolnost proti vlhkosti

Bobtání výrazně nižší než požaduje norma 
ČSN EN 13329
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HDF QUELL STOP

NAKLAPÁVACÍ ZÁMEK JUST CLIC
NA DLOUHÉ I KRÁTKÉ STRANĚ

SLOŽENÍ VÝROBKU EGGER 31

Chráněno patenty EP 1 441 087 a EP 1 462 587.

EGGER 31 EGGER 32

Záruka – komerční prostory

Plocha v balíku
2

2,49 m

Užitková třÍda

EN 13329-31

Just click!

HDF Quell Stop Plus

32 (AC 4, IC 2)

8

1292 / 192 / 8 mm

16,2 kg

2
1,98 m

Just click!

EN 13329-32

Nejmodernější technologie výroby 
nelepených podlah

nZajišťuje dokonalou přesnost a pevnost spojů

Jednoduchá a rychlá pokládka bez lepidla

Není třeba žádných pracovních pomůcek

Podlahu je možno používat ihned po pokládce
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Všechny papíry jsou impregnovány pryskyřicí.

Jako nosné desky byly použity výlučně desky
HDF třídy kvality E1.
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Overlay – krycí film odolný proti obrusu

Dekorační papír

Speciální nosná deska HDF quell stop
z přírodního dřevovlákna se zvýšenou
odolností proti nabobtnání

Protitah
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Povrch vytvrzený UV zářením

Přímý tisk

Vodní základ

Speciální HDF deska vyrobená
z přírodních dřevěných vláken

Protitah
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SLOŽENÍ VÝROBKU EGGER 32
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