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Format FLOORING
ADD-ON 2013

www.egger.com/floorline

FLOORLINE Superior
®

OPRAVDOVÁ VELIKOST
NEZNÁ NORMY
Podlahy FLOORLINE® pro dokonalé chvilky

Neomezujte svou individualitu – dokonalý návrh interiéru začíná
u podlahy. FLOORLINE® SUPERIOR je vynikající volba, protože v sobě
slučuje všechny výhody, které můžete od moderní laminátové podlahy
očekávat, a tím se výrazně liší od obvyklých „standardních podlahových
desek“!
Exkluzivní formát desek LARGE (1.292 × 245 mm) dává prostoru opticky
větší rozměry, umožňuje, aby se vzhled povrchu plně uplatnil, a vytváří
volnou, svobodnou atmosféru. Dalším výrazným rysem je fascinující
NEKONEČNÝ VZHLED. Přitom přecházejí léta dekoru bez přerušení z jedné
desky na druhou a poskytují tak dojem téměř nekonečných prken s
přesvědčivou přesností.

Floorline® Superior – přehled výhod:
• Nový formát desek 1.292 × 245 mm
• Vzhledově i mechanicky dokonalá přesnost desek
• Snadné, rychlé pokládání díky patentovanému pokládkovému systému
JUST clic! Systém pokládky
• 10 atraktivních dekorů s přirozeným, autentickým vzhledem
• Extrémně odolný díky třem vrstvám uzavíracího laku

1.292 mm
Podlahové desky v originální velikosti
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NEKONEČNÝ VZHLED
Navazující vzhled jednotlivých lamel na krátké straně
přidává každé místnosti na dokonalosti.

•

245 mm

H7331 Dub Molet

»	Dnes mám vystoupení
před celým městem! «
		
My perfect one | Lenny, jazzový hudebník

FLOORLINE® Superior

Po dni stráveném v hektickém spěchu města se
cítím ve svém městském podkrovním bytě tak
dobře. Velké místnosti mi dávají pocit svobody,
který potřebuji pro můj rozvoj. Tady mohu
nechat své tvořivosti volný průchod! Podlaha
přitom hraje důležitou roli, tvoří pevný základ.
Zvláště ty velké podlahové desky a autentický
vzhled desek FLOORLINE® SUPERIOR propůjčují
prostoru osobitý šarm. Tohle je nejlepší příprava
ke vstupu na prkna, jež znamenají svět!

Zvláštnost
Sražené podélné hrany desky WOODVISION®
obohacují vzhled dekoru a zdůrazňují charakter
místnosti.
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H7404 Jasan Samuro

» V mém ateliéru jsou
nápady doma! «
		
My perfect one | Rebecca, architektka

FLOORLINE® Superior

Velké, vzdušné místnosti potřebují podlahu s
charakterem. Přitom se zvlášť dobře uplatní právě
výrazné dekory. Tak se moje pracovní místo stane
zdrojem inspirace. Díky oboustranně sraženým
hranám desek WOODVISION® se ještě zdůrazní
NEKONEČNÝ VZHLED podlahových desek. Výsledkem
je uspořádaná, strukturovaná podlahová krajina,
která Vás ohromí optickým prodloužením pracovního
a obytného prostoru!

To je něco pro volnomyšlenkáře, kteří při hledání
dokonalé představy nechtějí přistupovat na
kompromisy.

Zvláštnost
Díky širokému formátu desek jsou dekory
venkovského domu výraznější a dodávají prostoru
velkorysejší atmosféru.
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Vlastnosti produktu
SLOŽENÍ VÝROBKU

POVRCHY

1

1
2

2

Overlay vysoce odolný proti
oděru
Kresba dekoru

3

Vodě-odolná nosná
deska z přírodních dřevěných
vláken

4

Protitah

3
4

Jako nosné desky byly použity výlučně desky HDF třídy kvality E1.
USED LOOK - efekt postařeného povrchu

PŘEDNOSTI
HYGIENICKÉ Laminátové podlahy jsou jedno z
nejhygieničtějších řešení podlah. Jednoduché na
čištění a údržbu.
ODOLNÁ PROTI NÁRAZU Dokonce i když vám
něco upadne na podlahu – povrch laminátových
podlah je odolný vůči velkým nárazům.
NATURAL PORE - věrohodný dřevní pór

DLOUHÁ ŽIVOTNOST Naše povrchová úprava
zajišťuje krásný vzhled povrchu a hran po dlouhá
léta. Toto zaručujeme naší garancí na oděr.
Ta zahrnuje i hrany.

Užitková třída

EN 15468-32

Perfil
Užitková třída 32 Ideální pro
více zátěžové domácí použití
i pro středně zátěžové komerční
použití.

Záruka

Just clic! Patentovaný EGGER instalační systém
JUST clic! zaručuje rychlou a jednoduchou montáž
bez lepidla.
Patentovaný jako JUST clic! EP 1 441 087 a
EP 1 462 587.
Woodvision®

20 let záruka Laminátové podlahy EGGER,
zaručují požadované podmínky (materiál zaručuje
odolnost proti otěru a nárazu) dostupný u vašeho
prodejce a nebo stáhněte z internetu. Navíc
EGGER PROFESIONAL PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA.

2-STRANNÁ FASETA WOODVISION® 2-stranná
fasetová hrana podlahy vytváří v místnosti podélně
orientovanou optiku.
NEKONEČNÝ VZHLED
Navazující vzhled jednotlivých lamel na krátké
straně přidává každé místnosti na dokonalosti.
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Artikl č. 538 321 • H7404
Jasan Samuro

Artikl č. 538 352 • H7405
Jasan Motala

Artikl č. 538 239 • H7339
Dub Encina

Artikl č. 538 208 • H7333
Dub Luxor

Artikl č. 538 178 • H7332
Donkasterský Dub

Artikl č. 538 147 • H7331
Dub Molet

Artikl č. 538 116 • H7330
Dub Cantarella

Artikl č. 538 291 • H7403
Tyrolský modřín - skořice

Artikl č. 538 086 • H7005
Šedé dřevo

Artikl č. 538 260 • H7340
Dub vřesový

Podrobněji o EGGER PROFESIONAL prodloužená
záruka* – Kvalita bez kompromisů
VYNIKAJÍCÍ TVAROVÁ STABILITA
Zkrze vynikající kvalitu nosné desky z vlastní produkce, EGGER zaručuje
odpovídající klalitu. Proto se záruka oděru* týká nejenom celého panelu,
ale také hran.

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI NÁRAZU
Laminátové podlahy od firmy EGGER jsou mimořádně robustní a odolné. Díky zvláštní
konstrukci výrobku jsou robustní a vydrží i náročné úžívání.

ZVLÁŠTNÍ MONTÁŽNÍ VÝHODA
EGGER důvěřuje kvalitě řemeslníků. Při profesionální pokládce v soukromém sektoru
proto prodlužuje dobu záruky o pět let.
Naše laminátové podlahy jsou certifikované podle:
QUALITY MADE IN GERMANY

Q UA L ITY
MADE IN GERMANY

Podpora životního prostředí díky laminátovým
podlahám od společnosti EGGER
DŘEVO, NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SUROVINA
Dlouhodobé zajištění trvale udržitelného lesního hospodaření má u společnosti EGGER
nejvyšší prioritu. K výrobě proto používáme výhradně dřevo z trvalých lesních hospodářství.
To nám potvrzuje PEFC*, jeden z vedoucích certifikačních systémů v Evropě.

ANGAŽOVANÝ PŘÍSTUP K NAŠEMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Produkty společnosti EGGER jsou označeny nejstarší a nejznámější ekologickou kontrolní
pečetí na světě: Modrý anděl potvrzuje angažovaný přístup k nepoškozenému životnímu
prostředí.

* Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes =
	certifikační systém pro trvale
udržitelné lesní hospodářství
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PEFC/04-31-0552
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

Floorline® – Perfektní formát pro každé použití

MEDIUM
1.292 × 134 mm

CLASSIC
1.292 × 192 mm

BLOCK
637 × 330 mm

LARGE

SUPERIOR

Rozměr

1.292 × 245 mm

Celková tloušt’ka

8 mm

Perfil

JUST clic!

Plocha v balíku

2,53 m²

Počet lamel v
balíku

8 Ks.

Plocha na paletě

113,95 m²

Balení na paletě

45 Ks.

Záruka

20 let

Užitková třída

32

LARGE
1.292 × 245 mm

KINGSIZE
1.292 × 326 mm

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

GROSS

Décors

grand

LAMINATE flooring AMPIO
Kusursuz

sublime

www.egger.com/floorline

Estilo

magnifique

Great!
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Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

veLký stor

Servis, info a více u.:

SUPERIOR

HARIKA

KIVÁLÓBB formatos

Grande

BIG

Grandeur

estupendo

NAGY

SIZE
gorgeous

