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EGGER delovne plošče so lahko središče vsake kuhinje. 
So trpežne, enostavne za čiščenje in vzdrževanje ter 
ustvarjajo okolje, ki ponuja pogoje za izjemen dizajn. 
Ta brošura vsebuje informacije o vseh različicah delovnih 
plošč, dekorjih, površinskih strukturah in usklajenih 
dodatkih. Dopustite navdihu, da vas prevzame!

Kako zasnovati 
osupljivo kuhinjo?
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EGGER Skupina je vodilni proizvajalec materialov na lesni 
osnovi v Evropi. V naših dveh obratih za proizvodnjo 
delovnih plošč v 1  St. Johannu na Tirolskem (AT) in 
19 Biskupiecu (PL), na najsodobnejših proizvodnih linijah 
izdelujemo delovne plošče v skladu s trendi in zahtevami 
trga. Zanesljivi dobavni pogoji in visoka kakovost naših 
izdelkov sta tudi za vas konkurenčna prednost.

EGGER delovne plošče so temelj za osupljivo zasnovo 
vsake kuhinje. Navdihnite vaše kupce. Skupina naših 
izkušenih specialistov je oblikovala program različnih 
delovnih plošč, bogato izbiro dekorjev, usklajene 
površinske strukture in dodatke. Tako lahko dobite vse 
iz samo enega vira.

Zanesljiv partner za trendno usmerjene izdelke
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Proizvodni obrati

Prodajna predstavništva

V izgradnji
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EGGER delovne plošče se ne uporabljajo samo v kuhinjah. Zaradi svoje 
estetike in izjemnih značilnosti jih boste našli tudi v pisarnah, trgovinah 
in različnih bivalnih prostorih. So trpežne, prijetne na dotik, enostavne 
za čiščenje, odlikuje pa jih še konkurenčna cena. Vse naše delovne 
plošče izpolnjujejo zahteve evropskega standarda EN 438.

Trpežne in vsestranske

Odporne proti obrabi

Odporne proti svetlobi

Varno za stik z živili

Odporne proti madežem

Enostavne za čiščenje

Odporne proti 
udarcem in razenju 

Higienične
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Izdelki za oblikovanje pohištva 
in notranje opreme
Vseeno je, ali snujete novo dnevno sobo ali prostore, ki so predmet javnega projekta, 
EGGER vam ponuja vse na enem mestu in omogoča, da ste pri svojem delu fleksibilni 
bolj, kot kadarkoli doslej. Naši dekorji so hitro dostopni in na voljo kot reprodukcija 
domala kateregakoli materiala. Tako boste lahko izdelke izbrali enostavno in hitro.

Eurodekor  
OSB Combiline
F205 ST9 ABS robni trak 

H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9

PerfectSenst Topmatt 
delovna plošča z ravnim robom
U999 PT

 Več informacij o izdelkih boste našli na www.egger.com
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Laminat
F205 ST9

Eurodekor OSB Combiline
H3349 ST19

Laminatni pod
EPL001

ABS robni trak 
F205 ST9 Eurodekor 

F205 ST9

Eurodekor 
F205 ST9

Eurodekor 
H3349 ST19

PerfectSenst Topmatt 
delovna plošča z ravnim robom
U999 PT
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Oblikovanje odprtih 
interierjev
Vloga kuhinje se spreminja. Kupci si vedno bolj želijo 
odprtih bivalnih prostorov, ki so vizualno usklajeni 
in vsestransko uporabni. Na račun večjih bivalnih 
prostorov vež in hodnikov danes skoraj ni več. Zasnove 
majhnih stanovanj se ne zdijo več prenatrpane in 
manj sten prinaša občutek prostornosti. Kuhinja se je 
premaknila v središče pozornosti in postala osrednje 
mesto za bivanje in druženje.

Tanke delovne plošče za 
moderen videz.
Te plošče so zaradi svojega minimalističnega 
in premočrtnega videza vedno bolj priljubljene. 
Z novimi kompaktnimi delovnimi ploščami 
in PerfectSense Topmatt delovnimi ploščami 
z ravnim robom lahko svojim kupcem ponudite 
dve privlačni rešitvi.

Monoliten videz
Monolit je naravno ali umetno oblikovan 
skalnat blok. Ta videz si vse močneje utira pot 
v kuhinje in vnaša moderno noto. Kombiniranje 
delovne mize, pohištvenih ličnic in stranskih 
plošč v enem samem dekorju ustvari monoliten 
videz. Ta videz je tudi zelo kompakten.

Oblikovalski trendi: Kuhinja
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Razgiban dizajn 
z različnimi debelinami 
materialov
Zajtrkovalni pult v bližini delovne plošče 
v kuhinjo vnaša dodatno oblikovalsko prvino. 
S praktičnega vidika zagotavlja površino, kjer se 
hrana lahko udobno pripravi in tudi uživa. Če je 
kuhinja opremljena z ustreznim zajtrkovalnim 
pultom, trend zapoveduje kombinacijo tanjših 
in debelejših materialov. Običajno je delovna 
plošča tanka in zajtrkovalni pult debelejši. 
Ta kontrastna kombinacija dodatno vpliva na 
zasnovo kuhinje.

Pohištvene ličnice brez ročajev za eleganten videz.
Če želite minimalistično in moderno zasnovo kuhinje, so elementi brez ročajev prava izbira. V tem 
primeru so primerna rešitev posebno okovje ali nastavki, ki odpirajo izvlečne dele z majhnim pritiskom, 
Kuhinje so tako videti luksuzno in premočrtno.
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Oblikovalski trendi: Kuhinja

Kuhinja v barvi, ki to ni: črna
Črna barva je v trendu. Vse pogosteje jo srečujemo v tudi v kuhinjah. 
Tu seveda ne gre za to, da bi bila kuhinja popolnoma črna. Bolj gre za 
vprašanje kombiniranja sivih in antracitnih odtenkov ali uporabe črne 
barve za poudarke v obliki električnih aparatov, polic ali ročajev.

Odprte police
V kuhinji ni več vse skrito in pospravljeno 
v omaricah, kredencah in predalih. Danes odprte 
kuhinjske police združujejo funkcionalnost in 
individualnost. Si želite moderno zasnovane 
kuhinje? Potem zamenjajte stenske elemente 
s sistemom odprtih kuhinjskih polic. 
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Kuhinje v globokem matu 
ali visokem sijaju
Mat kuhinjske ličnice in tudi tiste v visokem sijaju 
so še vedno v trendu. Ko gre za mat površine, je 
pomembna odpornost proti prstnim odtisom, kot jo 
izkazujejo naše PerfectSense Matt lakirane plošče 
in PerfectSense Topmatt laminati. Mat površine so 
žametne ob otipu in zagotavljajo poseben občutek 
zaznave prostora. Površine z visokim nivojem sijaja, 
kot so PerfectSense Gloss lakirane plošče, podarjajo 
manjšim prostorom več globine in pridih luksuza.

  Več o naših PerfectSense lakiranih ploščah  
www.egger.com/perfectsense

© Monika Piecha Ziolkowska

Še bližje naravi
Ponovitve v motivu dekorja razkrivajo, da gre za 
reprodukcijo. Vendar pri izbranih dekorjih za delovne 
plošče ni tako. Po celotni dolžini plošče 4.100 mm se 
vzorec dekorja ponovi največ enkrat. Delovne plošče 
in stenske obložne plošče v tem “neskončnem” videzu 
smo ustrezno označili.

Slika prikazuje delovno površino z neskončnim 
videzom dekorja, izdelano iz plošče, vezane 
z laminatom in ABS robnimi trakovi.
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Marmor
Marmor doživlja preporod. Naj gre za pohištvo, 
oblikovanje notranje opreme ali dekorativnih 
izdelkov– povpraševanje po tem klasičnem 
materialu še vedno raste. Beli marmor je zelo 
priljubljen material in modernim oblikam 
dodaja retro značaj.

Oblikovalski trendi: 
Dekorji

F812 ST9 
Levanto marmor bel

F205 ST9 
Pietra Grigia antracit

Z našim prodajnim programom 
reprodukcij kamna, kovin in lesa ste 
zagotovo v trendu.

»
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Še več kamna
Kamen je vsestranski. Od zadržanega žametnega do 
kovinskega videza in grobih kamnitih reprodukcij.

Terrazzo – kamen, ki so ga poznali že v davni preteklosti, –  
vse pogosteje srečujemo v sodobnih bivalnih prostorih. 
Zaradi svoje barvitosti se granitne reprodukcije enostavno 
kombinirajo ali uporabljajo za poudarke sivim odtenkom 
oziroma sledem črne. 

F121 ST87 
Metal Rock antracit

F117 ST76 
Ventura Stone črn

F012 ST9 
Magma granit rdeč

»
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Beton / skrilavec / kovina
Beton in skrilavec ostajata pomembna trenda 
pri snovanju kuhinj. Betonske reprodukcije so 
privlačna izbira za ustvarjanje toplejšega ali 
hladnejšega videza z žametno gladkimi ali izrazito 
razgibanimi površinami. Dekorji skrilavcev so 
zelo priljubljeni zaradi svoje topline in barvnega 
spektra. Pričarajo ekskluzivno atmosfero in 
se lahko uporabljajo na najrazličnejše načine. 
Kovinski videz je sinonim za inovacije in 
prihodnost.

F242 ST10 
Jura skrilavec antracit

F333 ST76 
Ornament beton siv

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.14

F302 ST87 
Ferro bronsa

»

iStock.com / RakicN
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Les naravnega in 
deskastega videza
Delovne plošče deskastega videza poskrbijo za 
osupljiv videz kuhinje. V deskah različnih debelin 
se lahko zrcalijo obrabljeni elementi ali močan 
rokodelski pečat. Razpoke in grče v motivu dekorja 
ustvarjajo izrazito rustikalen značaj. Temne barve 
poskrbijo za eleganco.

H050 ST9 
Woodblocks naraven

H1318 ST10 
Divji hrast naraven

»
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Program delovnih plošč in aplikacija EGGER Dekorativna kolekcija

Prenesite aplikacijo za  
EGGER Dekorativno kolekcijo zdaj

 

Egger Delovne plošče

Vsestranske, kot življenje samo. 
Egger Dekorativna kolekcija 2020 – 22

Doživite celotno kolekcijo 
v digitalni obliki
1.  Zaženite aplikacijo za EGGER Dekorativno kolekcijo 

na vašem pametnem telefonu

2.  S funkcijo za skeniranje odčitajte katerokoli  
kodo dekorja v tej brošuri.

3.  Zagotovite si dostop do

 � prikaza dekorjev v velikosti celotne plošče ali 3D
 � priporočenih kombinacij dekorjev
 � podatkov o dostopnosti
 � hitrejšega naročanja vzorcev

Z novo aplikacijo za EGGER Dekorativno kolekcijo 
imate celoten program delovnih plošč kadarkoli 
kot na dlani. S to aplikacijo boste lahko odločitve 
sprejemali hitreje in enostavneje dostopali 
do želenih informacij. Vse to je pomembno za 

uresničevanje vaših zamisli. Vzorci so na voljo 
v različnih velikostih in njihovo naročanje je z novo 
aplikacijo še hitrejše in preprosteje. Zagotovo 
boste kupcem s tem ponudili še boljšo podporo.

Odkrijte vse razsežnosti programa EGGER delovnih plošč
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EGGER Virtual Design Studio
EGGER Virtual Design Studio je spletno orodje 
za podporo svetovanju na področju dizajna. 
Z orodjem Virtual Design Studio boste svojim 
kupcem olajšali sprejemanje odločitev. Enostavno 
preglejte vse dekorje iz EGGER Dekorativne 
kolekcije in tudi najsodobnejše dekorje za pode 

pri različnih prostorskih ureditvah. Primerjalni 
način omogoča hkraten ogled dveh dizajnov 
v enem prostoru. Dekorje lahko ogledate v 3D in 
podrobnem prikazu detajlov. Na vašo spletno 
stran lahko vse funkcije vključite zelo enostavno 
in brezplačno.

Več storitev



Modeli delovnih plošč
Z EGGER delovnimi ploščami boste izpolnili želje kupcev 
in zagotovili moderne dekorje ter sodobne dizajne. 
S Feelwood delovnimi ploščami lahko dosežete naraven 
videz površin z usklajenima dekorjem in površinsko 
strukturo. Z novimi delovnimi ploščami iz kompaktnega 
laminata in PerfectSense Topmatt delovnimi ploščami 
z ravnim robom boste izpolnili zahteve trendov, ki prisegajo 
na tanke materiale. Uveljavljene in klasične postforming 
delovne plošče zaokrožujejo naš prodajni program.

Več na» www.egger.com/worktop-variety

Feelwood delovne plošče z ravnim robom
Lesne reprodukcije z osupljivim videzom in pristnim 
občutkom ob otipu.
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Postforming delovne plošče
Laminat je nameščen na čelni površini 
in prek zaokrožitev robov poteka na 
spodnjo stran.



PerfectSense Topmatt delovne 
plošče z ravnim robom
Intenzivna mat, žametno topla površina, 
odporna proti prstnim odtisom.

Delovne plošče iz kompaktnega laminata
Vlagoodporne, trpežne in z obarvanim jedrom. 

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 19



W1100 PT S. 35 
Alpin bela

W1101 ST76  S. 39 
Solid Alpin bela

H1176 ST37  S. 46 
Halifax hrast bel

U999 PT S. 34  
Črna

H3176 ST37 S. 47 
Halifax hrast kositer

F812 PT S. 33 
Levanto marmor bel

U7081 ST76  S. 40 
Solid svetlo siva

H1180 ST37  S. 45 
Halifax hrast naraven

F627 PT S. 35 
Jeklo temno

F222 ST76  S. 40 
Tessina Ceramic terra

H1344 ST32 S. 45 
Sherman hrast konjak rjav

F206 PT S. 33 
Pietra Grigia črna

U999 ST76  S. 39 
Črna

H1181 ST37 S. 46 
Halifax hrast tobak
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Pregled dekorjev glede na modele delovnih plošče

»» »
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H1401 ST22  S. 61 
Cascina Pine

H193 ST12 S. 52 
Hrast Butcherblock

H1145 ST10 S. 58 
Bardolino hrast naraven

H050 ST9  S. 50 
Woodblocks naraven
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H194 ST12  S. 53 
Oreh Butcherblock

H3133 ST12  S. 61 
Davos hrast tartuf rjav

H3303 ST10  S. 60 
Hamilton hrast naraven

H1313 ST10  S. 63 
Whiteriver hrast sivo-rjav

H3730 ST10  S. 60 
Hikori naraven 

H3331 ST10  S. 57 
Nebraska hrast naraven

H2033 ST10  S. 55 
Hunton hrast temen

H1486 ST36  S. 63 
Pasadena Pine

H3330 ST36  S. 58 
Anthor hrast naraven

H197 ST10  S. 51 
Vintage wood naraven

H195 ST10  S. 53 
Grajski hrast

H110 ST9  S. 54 
Sealand Pine 

H1318 ST10  S. 57 
Divji hrast naraven

H2032 ST10  S. 54 
Hunton hrast svetel

H198 ST10 S. 51 
Vintage wood siv

H2031 ST10  S. 52 
Halford hrast črn



W1000 ST76  S. 85 
Premium bela

F095 ST87  S. 68 
Siena marmor siv

F104 ST2  S. 66 
Latina marmor

F021 ST75  S. 72 
Triestino Terrazzo siv

F041 ST15  S. 75 
Sonora Stone bela

F502 ST2  S. 82 
Aluminij fino krtačen

F204 ST75  S. 64 
Carrara marmor bel

F385 ST10  S. 79 
Malta

F221 ST87  S. 75 
Tessina Ceramic krem

F014 ST9  S. 65 
Engelsberg marmor

F812 ST9  S. 65 
Levanto marmor bel

U702 ST89  S. 86 
Kašmir siva

F292 ST9  S. 74 
Tivoli travertine beige

F484 ST87  S. 83 
Sparkle Grain rusty

F637 ST16  S. 80 
Chromix bel

U763 ST76  S. 85 
Biserno siva

F371 ST89  S. 74 
Galizia granit sivo-beige

F302 ST87  S. 82 
Ferro bronsa

F187 ST9  S. 81 
Chicago beton temnosiv
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F186 ST9  S. 81 
Chicago beton svetlosiv
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F508 ST10  S. 79 
Vintage Hessian črn

F242 ST10  S. 78 
Jura skrilavec antracit

F121 ST87  S. 71 
Metal Rock antracit

F112 ST9  S. 66 
Marmor Florenz siv

F205 ST9  S. 69 
Pietra Grigia antracit

F028 ST89  S. 72 
Vercelli granit antracit

F206 ST9  S. 68 
Pietra Grigia črna

F011 ST9  S. 76 
Magma granit siv

F093 ST15  S. 67 
Cipollino marmor siv

F311 ST87  S. 71 
Ceramic antracit

U999 ST89  S. 86 
Črna

F333 ST76  S. 80 
Ornament beton siv

F012 ST9  S. 76 
Magma granit rdeč

F094 ST15  S. 67 
Cipollino marmor  
črno-bakren

F117 ST76  S. 73 
Ventura Stone črn

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Stenske obložne plošče kuhinjam podarjajo 
moderen in privlačen videz. Zasnovane v enakem 
dekorju ali kot kontrast: stenske obložne plošče 
so trpežna zaščita pred škropljenjem in hkrati 
prava paša za oči. Kot del skladiščnega programa 
so dostopne v vseh dekorjih delovnih plošč in 

tudi v petih kontrastnih dekorjih. Dimenzije so 
4.100 × 640 × 8 mm, temeljijo na iverni plošči, 
vezani z laminatom z obeh strani.

  Več informacij na  
www.egger.com/splashback-panels

Stenske obložne plošče

 � Trpežna zaščita pred škropljenjem
 � Dobavljivo v enakem dekorju in enaki površinski strukturi kot delovna plošča
 � Na voljo tudi v 5 kontrastnih dekorjih
 � Zelo primerno za oblaganje obstoječih keramičnih ploščic na izpostavljenih površinah
 � Enostavna obdelava, manj zahtevna kot za steklo 

VAŠE PREDNOSTI

24
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Kontrastna stenska obložna plošča
F007 ST10 Klesanec terra rjav
Neskončen videz dekorja

Priporočeni ABS robni trakov:
U200 ST9

Delovna plošča
H197 ST10

Ličnice
U222 ST9

Kontrastna stenska obložna plošča
F008 ST10 Klesanec skrilnato siv
Neskončen videz dekorja

Priporočeni ABS robni trakovi:
U963 ST9

Delovna plošča
H1401 ST22

Ličnice
U727 ST9

Kontrastna stenska obložna plošča
F009 ST9 Mozaik kamen
Neskončen videz dekorja

Priporočeni ABS robni trakovi:
U963 ST9

Delovna plošča
H3330 ST36

Ličnice
U960 ST9

Kontrastna stenska obložna plošča
F010 ST9 Used Metal Plate
Neskončen videz dekorja

Priporočeni ABS robni trakovi:
U960 ST9

Delovna plošča
F502 ST2

Ličnice
H1181 ST37

Kontrastna stenska obložna plošča
H192 ST10 Ornamentic Wood
Neskončen videz dekorja

Priporočeni ABS robni trakovi:
U156 ST9

Delovna plošča
W1000 ST76

Ličnice
H1387 ST10
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Površinske strukture

 

Usklajeno vizualno in otipno doživetje dopolnjuje motiv dekorja in 
zaokrožuje celoten dizajn. Naj gre za žametno mehke, rustikalne ali 
površine z sinhronimi porami: EGGER delovne plošče, površinske 
strukture in dekorji se medsebojno popolnoma dopolnjujejo in 
ustvarjajo avtentično doživetje tako na videz kot ob otipu.

Doživite površinske strukture in površine 
s pomočjo aplikacije:

1.  Zaženite aplikacijo EGGER Dekorativna kolekcija 
na vašem pametnem telefonu

2.  S funkcijo za skeniranje lahko odčitate vse kode 
dekorjev iz kolekcije.

3.  Na voljo vam je dostop do izbrane površinske 
strukture in zanjo predvidenih dekorjev –, kot 
3D prikaz ali pa posnetek celotne plošče.



Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 27

PerfectSense Topmatt delovne plošče z ravnim robom

Feelwood delovne plošče z ravnim robom

Delovne plošče iz kompaktnega laminata

PT 
PerfectSense Topmatt

PerfectSense Topmatt delovne plošče so 
prepoznavne po svoji intenzivno mat površini, 
ki je na otip žametno topla in odporna proti 
prstnim odtisom. To površinsko strukturo 
uporabljamo, kadar se zahtevajo trpežne mat 
površine.

ST76  
Mineral Rough Matt

Vse delovne plošče iz kompaktnih laminatov 
krasi površinska struktura Mineral Rough Matt. 
Ta struktura zagotavlja, da je mat površina 
videti kamnita, kot kupci pogosto želijo. 
Navdih za to površinske strukture je progasta 
in mehko krtačena površina naravnega kamna.

ST37  
Feelwood Rift

ST32  
Feelwood Vintage

Ta površinska struktura je predstavnik pristnih masivnih 
površin. Usklajena je z dekorji serije Halifax hrast, ki so 
polni globokih in otipljivih razpok.

Površinska struktura je usklajena z motivom dekorja Sherman hrast. 
Njen rabljen videz in podoba starega lesa sta zelo iskana. 
Površinska struktura z usklajenimi porami poudarja vidne sledove 
poškodb in obrabe.
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Postforming delovne plošče 
Lesne površinske strukture

Simetrične površinske strukture

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

ST10  
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

Avtentična površinska struktura za naravne, 
osupljive in rustikalne dekorje, izredno primerna 
za reprodukcije masivnega lesa.

Pore so prisotne po vsej površini in so razporejene neenakomerno. 
Globina por se spreminja, kar površini daje naraven videz.  
Blago izražena podstruktura prinaša žameten občutek ob otipu.

ST22  
Deepskin Linear

ST36  
Feelwood Brushed

Z edinstvenim občutkom ob otipu in mat-sijajnimi elementi 
površinska struktura linearnim in živahnim lesnim dekorjem 
krepi naraven značaj in globinski učinek. 

Ta površina ima močno krtačen, pa vendar značilno naraven 
mat videz, ki številnim lesnim dekorjem podarja zelo avtentičen 
občutek ob otipu.

Gladka, ravna površina z zadržanim 
nivojem sijaja. Zna poudariti kakovost 
elegantnih materialnih reprodukcij.

Tako materialnim reprodukcijam kot tudi 
lesnim dekorjem podarja intenziven občutek 
naravnosti in sledi trendu, ki je usmerjen 
proti mat površinam.

Robustna, osupljiva in zelo 
trpežna površina. Ta površina je 
vsestranska in zlasti primerna 
za kovinske dekorje.
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ST75  
Mineral Satin

Materialne in kovinske površinske strukture

ST16  
Mineral Plaster

Površina je podobna ometu z globokimi in surovimi, 
gladkimi ter sijajnimi elementi. Na reprodukcijah betona, 
kovin in kamna ustvarja industrijski učinek.

ST76  
Mineral Rough Matt

Razvili smo jo posebej za delovne plošče. Površinska struktura, 
ki materialnim reprodukcijam otipu zagotavlja mat in žameten 
občutek. Zelo dobro se izkaže pri reprodukcijah marmorja.

Osnova te površinske strukture je progasta in mehko 
krtačena površina naravnega kamna. Primerna je za 
številne kamnite reprodukcije.

ST87  
Mineral Ceramic

ST89  
Mineral Rock

Ta površinska struktura z izrazitimi mat in sijajnimi učinki posnema površino 
keramičnih ploščic ter ponuja podoben videz in občutek ob otipu.

Površinska struktura prikazuje granitni značaj s svojo grobo in 
globoko strukturo ter medigro mat in sijajnih elementov.
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Zelo privlačna je nova tanka delovna plošča 
z ravnim robom na osnovi MDF plošče debeline 
16 mm. Z elektronskim snopom utrjena 
oplemenitena površina je izdelana iz intenzivno 
mat in žametno toplega PerfectSenseTopmatt 
laminata, odpornega proti prstnim odtisom.

Sprednji vzdolžni rob je opremljen z 1,5 mm 
ABS robnim trakom v usklajenem dekorju. 
Uporabili smo PUR talilno lepilo, odporno proti 
temperaturam in pari. Ta delovna plošča je lahko 
vaš odgovor na zahteve trenda po tankih materialih 
z mat površinami.

PerfectSense Topmatt delovne plošče z ravnim robom

30
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 � Intenzivna mat in žametna površina
 � Odpornost proti prstnim odtisom
 � Tanka oblika za moderen videz 

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila 
za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadarkoli najdete na  
www.egger.com/topmatt-worktops

Zgradba izdelka

ABS robni trak

Dekorativni laminat

MDF plošča

Stabilizator

Izdelek Dimenzije Dobavljivost

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na eni strani 4,100 × 600 × 16 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na obeh straneh 4.100 × 920 × 16 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na eni strani 4,100 × 1,200 × 16 mm 21 dni

Stenske obložne plošče 4.100 × 640 × 8 mm skladiščni 
program

Dodatki » več na strani 88 Dimenzije Dobavljivost

Topmatt laminati 2.800 × 1,310 × 0,8 mm

skladiščni 
program

ABS robni trakovi (površinska struktura PM) 23 × 1,5 mm; 25 m

Spojniki za delovne plošče za delovne plošče debeline 16 mm 

Pritrdilni komplet za pomivalna korita 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Kovinski nosilci spodnjih elementov 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Tesnilo Siva, bela, črna in rjava

PREDNOSTI
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PerfectSense Topmatt delovne plošče

»

W1000 ST9

F812 PM

F812 PT

H1180 ST37
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F812 PT Levanto marmor bel Priporočene kombinacije

W1000 ST9
Premium bela

U999 PM
Črna

Delovna plošča

F206 PT  Pietra Grigia črna Priporočene kombinacije

W1000 ST19
Premium bela

H3710 ST12
Carini oreh naraven

H3330 ST36
Anthor hrast naraven

H1251 ST19
Branson robinija naravno rjava

Delovna plošča

F812 PM
Levanto marmor bel

H1180 ST37
Halifax hrast naraven
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U999 PT Črna Priporočene kombinacijeDelovna plošča

H1330 ST10
Santa Fe hrast vintage

U999 PM
Črna

U201 ST19
Prodnato siva

»

PerfectSense Topmatt delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije

F637 ST16
Chromix bel

U999 PT

H1330 ST10

U899 ST9

U201 ST19
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W1100 PT Alpin bela Priporočene kombinacije

F204 ST9
Carrara marmor bel

U999 ST19
Črna

H1486 ST36
Pasadena Pine

H3325 ST28
Gladstone hrast tobak

Delovna plošča

F627 PT Jeklo temno Priporočene kombinacije

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

H1181 ST37
Halifax hrast tobak

H3330 ST36
Anthor hrast naraven

U767 ST9
Cubanit siva

Delovna plošča
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Navdušite kupce s še posebno vlagoodpornimi in 
trpežnimi delovnimi ploščami. Nove delovne plošče iz 
kompaktnega laminata v debelini samo 12 mm z 1 × 1 mm 
posnetji na zgornjem in spodnjem delu robov na vseh 
straneh. To poudarja moderen videz, enako kot barve 
jedra, ki je lahko črno, belo ali svetlo sivo.

Delovne plošče iz kompaktnega laminata

W1101 ST76 
z belim jedrom

U7081 ST76 
s svetlo sivim jedrom

36
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Z melaminsko smolo impregniran dekorativni papir

PREDNOSTI

 � Zaradi svoje odpornosti proti temperaturi, 
vlagi in vodi, so prva izbira za kuhinje

 � Tanka oblika za moderen videz
 � Rezkano posnetje na vseh robovih 

Zgradba izdelka

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila 
za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadarkoli najdete na  
www.egger.com/compact-worktops

Izdelek Dimenzije Dobavljivost

Model delovne plošče 90/1
posnetja na štirih straneh na zgornjem in 
spodnjem delu roba

4.100 × 650 × 12 mm

kratek dobavni 
rok

Model delovne plošče 90/1
posnetja na štirih straneh na zgornjem in 
spodnjem delu roba

4.100 × 920 × 12 mm

Stenska obložna plošča
(plošča, vezana z laminatom) 4.100 × 640 × 8 mm

Dodatki » več na strani 88 Dimenzije Dobavljivost

Laminati 2.800 × 1,310 × 0.8 mm

skladiščni 
program

Spojniki za delovne plošče za delovne plošče debeline 12 mm

Pritrdilni komplet za pomivalna korita 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Kovinski nosilci spodnjih elementov 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

S fenolnimi smolami impregnirani natronski papir 
(ali z melaminsko smolo impregnirane jedrne plasti 
za W1101 ST76 in U7081 ST76)

Rezkano posnetje
Z melaminsko smolo impregniran dekorativni papir
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Delovne plošče iz kompaktnega laminata

»

F206 PM

U999 ST76

U707 ST9

H1714 ST19
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U999 ST38 Črna Priporočene kombinacije

H3309 ST28
Gladstone hrast peščen

F206 PM
Pietra Grigia črna

Delovna plošča

W1101 ST76 Solid Alpin bela 

Izrez dekorja v merilu 1:2

Priporočene kombinacije

F642 ST16
Chromix bronsa

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Whiteriver hrast sivo rjav

Delovna plošča

»
U707 ST9

Svileno siva

H1714 ST19
Lincoln oreh

W1100 ST9
Alpin bela
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Delovne plošče iz kompaktnega laminata

U7081 ST76 Solid svetlo siva Priporočene kombinacije

U708 ST9
Svetlo siva

H3453 ST22
Fleetwood lava siv

U325 ST9
Antik rose

H3146 ST19
Lorenzo hrast beige siv

Delovna plošča

F222 ST76 Tessina Ceramic terra Priporočene kombinacije

U702 PM
Kašmir siva

H2033 ST10
Hunton hrast temen

Delovne plošče

H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno rjav

H3157 ST12
Vicenza hrast

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije
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»

U702 PM

F222 ST76

H1312 ST10
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Te delovne plošče odlikuje naraven videz, katerega 
razlog so z motivom dekorjev usklajene površinske 
strukture. Sprednji vzdolžni rob je prekrit z 1,5 mm 
debelim ABS robnim trakom v enakem dekorju. 
Uporabili smo PUR talilno lepilo, odporno proti 
temperaturam in pari. Za krajše stranice so na 

voljo tudi robni trakovi z videzom prečno rezanega 
lesa. Tako boste poudarili naraven značaj dekorja 
in ustvarili celotno podobo, ki jo bo domala 
nemogoče razlikovati od pravega materiala. Vaši 
kupci bodo dobili izjemno kakovostno delovno 
ploščo z naravnim značajem.

Feelwood delovne plošče z ravnim robom

42



Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 43

 � Površina z usklajenimi porami je zagotovilo 
za pristen videz

 � Za ustvarjanje modernih dizajnov

Zgradba izdelka

ABS robni trak

Dekorativni laminat

Iverna plošča

Stabilizator

Izdelek Dimenzije Dobavljivost

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na eni strani 4.100 × 600 × 38 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na obeh straneh 4.100 × 920 × 38 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče 100/1,5
z robnim trakom na eni strani 4.100 × 1.200 × 38 mm 21 dni

Stenska obložna plošča 4.100 × 640 × 8 mm skladiščni 
program

Dodatki » več na strani 88 Dimenzije Dobavljivost

XL laminat 2.790 × 2.060 × 0,8 mm

skladiščni 
program

ABS robni trakovi in robni trakovi 
z videzom prečno rezanega lesa
(za robne trakove z videzom prečno rezanega 
lesa se številka dekorja začne s Q)

43 × 1,5 mm; 25 m

Stenski profil za delovno ploščo 4.100 × 25 × 25 mm

Kovinski nosilci spodnjih elementov 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Tesnilo Siva, bela, črna in rjava

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila 
za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadarkoli najdete na  
www.egger.com/feelwood-worktops

PREDNOSTI
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Feelwood delovne plošče

»

F311 ST87 U750 ST9

U767 ST9

H1344 ST32

Q1344 RO
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H1344 ST32 Sherman hrast konjak rjav Priporočene kombinacije

U968 ST9
Karbon siva

U750 ST9
Nežno siva

Delovna plošča

H1180 ST37 Halifax hrast naraven Priporočene kombinacije

W1100 PG
Alpin bela

U998 ST38
Shadow črna

F187 ST9
Chicago beton temnosiv

F206 PM
Pietra Grigia črna

Delovna plošča

U767 ST9
Cubanit siva

F311 ST87
Ceramic antracit
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Feelwood delovne plošče

H1176 ST37 Halifax hrast bel Priporočene kombinacije

U750 ST9
Nežno siva

F120 PM
Metal Rock svetlosiv

U504 ST9
Tirolsko modra

U767 ST9
Cubanit siva

Delovna plošča

H1181 ST37 Halifax hrast tobak Priporočene kombinacije

F812 PM
Levanto marmor bel

U830 ST9
Nude karamel

U104 ST9
Alabaster bela

U702 PM
Kašmir siva

Delovna plošča

»

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije
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H3176 ST37 Halifax hrast kositer Priporočene kombinacije

U750 ST9
Nežno siva

U961 PM
Grafitno črna

U727 ST9
Kamnito siva

F501 ST2
Aluminij krtačen

Delovna plošča

»

Q3176 RO

F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37

U727 ST9
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Postforming delovne plošče sodijo med 
uveljavljene in klasične rešitve. Prepričajo s svojim 
videzom brez vidnih spojev. Laminat je nameščen 
na čelni površini in prek zaokrožitev robov poteka 

na spodnjo stran. Podporni rob iz tanke iverne 
plošče na sprednjem vzdolžnem robnem predelu 
zagotavlja veliko odpornost proti udarcem in 
gladkost roba.

Postforming delovne plošče

48
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 � Klasičen dizajn delovne plošče
 � Bogata izbira dekorjev
 � Usklajene površinske strukture 

Zgradba izdelka

Izdelek Dimenzije Dobavljivost

Model delovne plošče 300/3
postforming rob na eni strani 4.100 × 600 × 38 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče300/3
postforming rob na obeh straneh 4.100 × 920 × 38 mm skladiščni 

program

Model delovne plošče 300/3
postforming rob na eni strani 4.100 × 1,200 × 38 mm 21 dni

Stenska obložna plošča 4.100 × 640 × 8 mm skladiščni 
program

Dodatki » več na strani 88 Dimenzije Dobavljivost

Laminat z role 2,000 – 5.610 × 1.310 × 0.6 mm

iz skladiščnega 
programa

Standardni laminat 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

ABS robni trakovi 43 × 1,5 mm; 25 m.

Stenski profili za delovne plošče 4.100 × 25 × 25 mm

Kovinski nosilci spodnjih elementov 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Tesnilo Siva, bela, črna in rjava

Dekorativni laminat

Iverna plošča

Stabilizator

Premaz z UV lakom

Zatesnitev

Podporni robni trak

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila 
za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadarkoli najdete na  
www.egger.com/feelwood-worktops

PREDNOSTI
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»

Postforming delovne plošče

H050 ST9 Woodblocks naraven Priporočene kombinacije

W1000 ST9
Premium bela

F206 PM
Pietra Grigia črna

Delovna plošča

Lesne reprodukcije

F204 ST9
Carrara marmor bel

U968 ST9
Karbon siva

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije

H050 ST9
F204 ST9

U968 ST9
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H197 ST10 Vintage wood naraven

Brezkončna ponovitev

Priporočene kombinacije

F812 PM
Levanto marmor bel

F187 ST9
Chicago beton temnosiv

U325 ST9
Signalno rdeča

U200 ST9
Beige

Delovna plošča

H198 ST10 Vintage wood siv

Brezkončna ponovitev

Priporočene kombinacije

F637 ST16
Chromix bel

U960 ST9
Oniks siva

U325 ST9
Antik rose

U702 PM
Kašmir siva

Delovna plošča
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H2031 ST10 Halford hrast črn Priporočene kombinacije

U113 ST9
Bombaž beige

F509 ST2
Aluminij

U200 ST9
Beige

U750 ST9
Nežno siva

Delovna plošča

H193 ST12 Hrast Butcherblock Priporočene kombinacije

U201 ST9
Prodnato siva

U899 ST9
Soft črna

F642 ST16
Chromix bronsa

U727 PM
Kamnito siva

Delovna plošča

Lesne reprodukcije

Brezkončna ponovitev

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije
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H194 ST12 Oreh Butcherblock Priporočene kombinacije

W1000 ST9
Premium bela

U748 ST9
Tartuf rjava

U113 ST9
Bombaž beige

F812 PM
Levanto marmor bel

Delovna plošča

H195 ST10 Grajski hrast Priporočene kombinacije

U775 ST9
Belo siva

U961 PM
Grafitno črna

F501 ST2
Aluminij

F186 ST9
Chicago beton svetlosiv

Delovna plošča

Brezkončna ponovitev

Brezkončna ponovitev
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»

Postforming delovne plošče

H2032 ST10 Hunton hrast svetel Priporočene kombinacije

W1100 PM
Alpin bela

U961 PM
Grafitno črna

U741 ST9
Lava siva

U311 ST9
Burgund rdeča

Delovna plošča

H110 ST9 Sealand Pine Priporočene kombinacije

W1000 ST9
Premium bela

U780 ST9
Monument siva

F509 ST2
Aluminij

U216 ST9
Came beige

Delovna plošča

Lesne reprodukcije

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije
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»

H2033 ST10 Hunton hrast temen Priporočene kombinacije

U216 ST9
Came beige

U963 ST9
Diamantno siva

F416 ST10
Platno beige

Delovna plošča

F812 PM
Levanto marmor bel

F637 ST16

U963 ST9

H2033 ST10
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Postforming delovne plošče

»
Lesne reprodukcije

H1318 ST10

F642 ST16

U200 ST9
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H1318 ST10 Divji hrast naraven Priporočene kombinacije

U899 ST9
Soft črna

U741 ST9
Lava siva

Delovna plošča

H3331 ST10 Nebraska hrast naraven Priporočene kombinacije

U707 ST9
Svileno siva

F187 ST9
Chicago beton temnosiv

U741 ST9
Lava siva

U131 ST9
Citrus rumena

Delovna plošča

U200 ST9
Beige

F642 ST16
Chromix bronsa
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H3330 ST36 Anthor hrast naraven Priporočene kombinacije

U727 ST9
Kamnito siva

F206 PM
Pietra Grigia črna

F642 ST16
Chromix bronsa

F120 PM
Metal Rock svetlosiv

Delovna plošča

H1145 ST10 Bardolino hrast naraven Priporočene kombinacije

U222 ST9
Krem beige

U741 ST9
Lava siva

U626 ST9
Kivi zelena

U727 ST9
Kamnito siva

Delovna plošča

Lesne reprodukcije

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



59Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

»

F120 PM

U727 ST9

H3330 ST36



60 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Postforming delovne plošče

H3303 ST10 Hamilton hrast naraven Priporočene kombinacije

W1100 PG
Alpin bela

F642 ST16
Chromix bronsa

U748 ST9
Tartuf rjava

U108 ST9
Vanilja rumena

Delovna plošča

H3730 ST10 Hikori naraven Priporočene kombinacije

F812 PM
Levanto marmor bel

U741 ST9
Lava siva

U960 ST9
Oniks siva

U222 ST9
Krem beige

Delovna plošča

Lesne reprodukcije

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



61Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

H1401 ST22 Cascina Pine Priporočene kombinacije

U201 ST9
Prodnato siva

F642 ST16
Chromix bronsa

U767 ST9
Cubanit siva

Delovna plošča

H3133 ST12 Davos hrast tartuf rjav Priporočene kombinacije

W980 ST2
Platinasto bela

U899 ST9
Soft črna

U830 ST9
Nude karamel

U707 ST9
Svileno siva

Delovna plošča

U504 ST9
Tirolsko modra



62 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Lesne reprodukcije

»

Postforming delovne plošče

H1313 ST10

F637 ST16



63Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

H1313 ST10 Whiteriver hrast sivo-rjav Priporočene kombinacije

U504 ST9
Tirolsko modra

U325 ST9
Antik rose

F637 ST16
Chromix bel

Delovna plošča

H1486 ST36 Pasadena Pine Priporočene kombinacije

U707 ST9
Svileno siva

U899 ST9
Soft črna

F509 ST2
Aluminij

U522 ST9
Horizont modra

Delovna plošča

U763 ST9
Biserno siva



64 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

»

Postforming delovne plošče

Materialne reprodukcije

F204 ST9 Carrara marmor bel Priporočene kombinacije

U702 PM
Kašmir siva

U999 PM
Črna

H3702 ST10
Pacifik oreh tobak

H1346 ST32
Sherman hrast antracit

Delovna plošča

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije

F204 ST75

U702 PM

H1346 ST32



65Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F812 ST9 Levanto marmor bel Priporočene kombinacije

F812 PM
Levanto marmor bel

H3710 ST12
Carini oreh naraven

H3157 ST12
Vicenza hrast

H1399 ST10
Denver hrast tartuf rjav

Delovna plošča

F014 ST9 Engelsberg marmor Priporočene kombinacije

W1100 PG
Alpin bela

H3325 ST28
Gladstone hrast tobak

U323 ST9
Signalno rdeča

H3700 ST10
Pacifik oreh naraven

Delovna plošča

Brezkončna ponovitev



66 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Postforming delovne plošče

F104 ST2 Latina marmor Priporočene kombinacije

U104 ST9
Alabaster bela

H1199 ST12
Termo hrast črno-rjav

H3398 ST12
Kendal hrast konjak

H3395 ST12
Corbridge hrast naraven

Delovna plošča

F112 ST9 Marmor Florenz siv Priporočene kombinacije

U708 PM
Svetlo siva

U999 ST19
Črna

H3860 ST9
Sladkorni javor šampanjec

U325 ST9
Antik rose

Delovna plošča

Materialne reprodukcije

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



67Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F094 ST15 Cipollino marmor črno-bakren Priporočene kombinacije

U702 PM
Kašmir siva

H1714 ST19
Lincoln oreh

U727 ST9
Kamnito siva

H1636 ST12
Locarno češnja

Delovna plošča

F093 ST15 Cipollino marmor siv Priporočene kombinacije

U113 ST9
Bombaž beige

U961 PM
Grafitno črna

H3326 ST28
Gladstone hrast sivo beige

H1733 ST9
Mainau breza

Delovna plošča



68 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Postforming delovne plošče

»

F206 ST9 Pietra Grigia črna Priporočene kombinacije

W1000 ST19
Premium bela

H3710 ST12
Carini oreh naraven

H3433 ST22
Aland Pine polar

H3330 ST36
Anthor hrast naraven

Delovna plošča

F095 ST87 Siena marmor siv Priporočene kombinacije

U750 ST9
Nežno siva

U741 ST9
Lava siva

H3146 ST19
Lorenzo hrast beige siv

H3170 ST12
Kendal hrast naraven

Delovna plošča

Materialne reprodukcije

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



69Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

»

F205 ST9 Pietra Grigia antracit Priporočene kombinacije

H3433 ST22
Aland Pine polar

U741 ST9
Lava siva

H1180 ST37
Halifax hrast naraven

H1251 ST19
Branson robinija naravno rjava

Delovna plošča

H1251 ST19 U741 ST9

F205 ST9



70 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Materialne reprodukcije

Postforming delovne plošče

»

U201 ST9

F121 ST87

H1176 ST37



71Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F121 ST87 Metal Rock antracit Priporočene kombinacije

H1176 ST37
Halifax hrast bel

U727 ST9
Kamnito siva

U201 ST9
Prodnato siva

H3330 ST36
Anthor hrast naraven

Delovna plošča

F311 ST87 Ceramic antracit Priporočene kombinacije

U156 ST9
Peščeno beige

H3408 ST38
Gorski macesen termo rjav

H3157 ST12
Vicenza hrast

U830 ST9
Nude karamel

Delovna plošča



72 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

F021 ST75 Triestino Terrazzo siv Priporočene kombinacije

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

H1714 ST19
Lincoln oreh

U201 ST19
Prodnato siva

U763 ST9
Biserno siva

Delovna plošča

F028 ST89 Vercelli granit antracit Priporočene kombinacije

H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno rjav

U504 ST9
Tirolsko modra

U767 ST9
Cubanit siva

H3157 ST12
Vicenza hrast

Delovna plošča

»

Materialne reprodukcije

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



73Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F117 ST76 Ventura Stone črn Priporočene kombinacije

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

U899 ST9
Soft črna

U201 ST9
Prodnato siva

U830 ST9
Nude karamel

Delovna plošča

»

H1710 ST10
U830 ST9

F117 ST76

U899 ST9



74 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

F371 ST82 Galizia granit sivo-beige Priporočene kombinacije

H3860 ST9
Sladkorni javor šampanjec 

 

U311 ST9
Burgund rdeča

H1582 ST15
Ellmau bukev

H3710 ST12
Carini oreh naraven

Delovna plošča

F292 ST9 Tivoli Travertine beige Priporočene kombinacije

U156 ST9
Peščeno beige

U960 ST9
Oniks siva

H3170 ST12
Kendal hrast naraven

H3734 ST9
Dijon oreh naraven

Delovna plošča

Materialne reprodukcije

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



75Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F041 ST15 Sonora Stone bela Priporočene kombinacije

U775 ST9
Belo siva

H3192 ST19
Fineline Metallic rjav

H3702 ST10
Pacifik oreh tobak

H3133 ST12
Davos hrast tartuf rjav

Delovna plošča

F221 ST87 Tessina Ceramic krem Priporočene kombinacije

H1424 ST22
Fineline creme

U780 ST9
Monument siva

H3131 ST12
Davos hrast naraven 

U200 ST9
Beige

Delovna plošča



76 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

F011 ST9 Magma granit siv

Neskončen videz dekorja

Priporočene kombinacije

U707 ST9
Svileno siva

U504 ST9
Tirolsko modra

H3170 ST12
Kendal hrast naraven

U702 ST9
Kašmir siva

Delovna plošča

F012 ST9 Magma granit rdeč

Neskončen videz dekorja

Priporočene kombinacije

H3860 ST9
Sladkorni javor šampanjec 

 

U741 ST9
Lava siva

U323 ST9
Signalno rdeča

H3157 ST12
Vicenza hrast

Delovna plošča

Materialne reprodukcije

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



77Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

»

F012 ST9

H3157 ST12

U741 ST9



78 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

»

Postforming delovne plošče

Materialne reprodukcije

F242 ST10 Jura skrilavec antracit Priporočene kombinacije

H1122 ST22
Whitewood

U963 ST9
Diamantno siva

H1318 ST10
Divji hrast naraven

H1180 ST37
Halifax hrast naraven

Delovna plošča

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije

U963 ST9

H1318 ST10

F242 ST10



79Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F385 ST10 Malta Priporočene kombinacije

H3131 ST12
Davos hrast naraven 

H2033 ST10
Hunton hrast temen

H1113 ST10
Kansas hrast rjav

U727 ST9
Kamnito siva

Delovna plošča

F508 ST10 Vintage Hessian črn Priporočene kombinacije

H1277 ST9
Lakeland akacija svetla

U200 ST9
Beige

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

U750 ST9
Nežno siva

Delovna plošča



80 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Materialne reprodukcije

F333 ST76 Ornament beton siv Priporočene kombinacije

H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno rjav

H1253 ST19
Branson robinija tartuf rjava

H1180 ST37
Halifax hrast naraven

U201 ST9
Prodnato siva

Delovna plošča

F637 ST16 Chromix bel Priporočene kombinacije

U763 ST9
Biserno siva

U968 ST9
Karbon siva

H1180 ST37
Halifax hrast naraven

H1345 ST32
Sherman hrast siv

Delovna plošča

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



81Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

F187 ST9 Chicago beton temnosiv Priporočene kombinacije

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

U200 ST9
Beige

H1176 ST37
Halifax hrast bel

U750 ST9
Nežno siva

Delovna plošča

F186 ST9 Chicago beton svetlosiv Priporočene kombinacije

W1000 ST19
Premium bela

U311 ST9
Burgund rdeča

H3450 ST22
Fleetwood bel

H3303 ST10
Hamilton hrast naraven

Delovna plošča



82 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Postforming delovne plošče

»

Materialne reprodukcije

F302 ST87 Ferro bronsa Priporočene kombinacije

H3309 ST28
Gladstone hrast peščen

U767 ST9
Cubanit siva

U200 ST9
Beige

H3330 ST36
Anthor hrast naraven

Delovna plošča

F502 ST2 Aluminij fino krtačen Priporočene kombinacijeDelovna plošča

H3190 ST19
Fineline Metallic antracit

H3176 ST37
Halifax hrast kositer

H3133 ST12
Davos hrast tartuf rjav

U775 ST9
Belo siva

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



83Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

»

F484 ST87 Sparkle Grain rusty Priporočene kombinacijeDelovna plošča

H1250 ST36
Navarra jesen

H3453 ST22
Fleetwood lava siv

U325 ST9
Antik rose

U775 ST9
Belo siva

U325 ST9

U775 ST9

H3453 ST22

F484 ST87



84 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

Enobarvne površine s površinsko strukturo

»

Postforming delovne plošče

H3178 ST37

U763 ST76



85Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

U763 ST76 Biserno siva Priporočene kombinacije

U763 ST9
Biserno siva

H3178 ST37
Halifax hrast črno laziran

H3453 ST22
Fleetwood lava siv

H3090 ST22
Shorewood

Delovna plošča

W1000 ST76 Premium bela Priporočene kombinacije

H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno rjav

H3303 ST10
Hamilton hrast naraven

H3178 ST37
Halifax hrast črno laziran

H1401 ST22
Cascina Pine

Delovna plošča



86 Skeni dekorjev so v merilu 1:2

U999 ST89 Črna Priporočene kombinacije

F812 ST9
Levanto marmor bel

U999 PM
Črna

H1181 ST37
Halifax hrast tobak

H3309 ST28
Gladstone hrast peščen

Delovna plošča

U702 ST89 Kašmir siva Priporočene kombinacije

H1401 ST22
Cascina Pine

H1330 ST10
Santa Fe hrast vintage

F120 PM
Metal Rock svetlosiv

U702 PM
Kašmir siva

Delovna plošča

Enobarvne površine s površinsko strukturo

Postforming delovne plošče

Skenirajte kodo dekorja 
s pomočjo aplikacije



87Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

»

F120 PM

U702 ST89

H1387 ST10



88

Dodatki za delovne plošče in navodila za vzdrževanje

Dodatki, ki so popolnoma usklajeni z dekorji delovnih plošč, 
poskrbijo za še več individualnosti in tudi olajšajo vaše delo.

Laminati
Za vse dekorje delovnih plošč ponujamo laminate 
različnih velikosti v enakem dekorju in enaki površinski 
strukturi. Tako lahko izdelate široke stenske obložne 
plošče brez stikov, mizne površine in pohištvene ličnice.

ABS robni trakovi
Za postforming, Feelwood in Topmatt delovne 
plošče ponujamo robne trakove v enakem dekorju 
in z enako površinsko strukturo. Dostopni so kot del 
skladiščnega programa. ABS robni trakovi z videzom 
prečno rezanega lesa so dostopni za Feelwood delovne 
plošče v strukturah ST32 in ST37. Oznaka dekorativnih 
dodatkov za robne trakove z videzom prečno rezanega 
lesa se začne s črko “Q”.



Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 89

Stenski profili za delovne plošče
Za vse postforming delovne plošče in Feelwood 
delovne plošče z ravnim robom ponujamo usklajene 
stenske profile dimenzij 4.100 × 25 × 25 mm, posamično 
zapakirane v folijo. Z njimi je mogoče zagotoviti, da so 
delovne plošče poravnane s steno v primerih, ko so stiki 
nepravilni ali pa je zadnja stena obložena s ploščicami. 
Kot del skladiščnega programa dobavljamo usklajene 
notranje in zunanje vogalnike ter pokrivne kapice, 
zapakirane v kompletu.

Spojniki za delovne plošče
Za 16 mm PerfectSense Topmatt delovne plošče in 
12 mm tanke delovne plošče iz kompaktnega laminata 
boste potrebovali posebno okovje. Spojniki, prilagojeni 
debelini delovne plošče, so del skladiščnega programa. 
So enostavni za vgradnjo in zagotavljajo zanesljivo 
pritrditev delovne plošče.

  Tehnični podatkovni list in navodila za obdelavo lahko prenesete s spletne strani  
www.egger.com/downloads



90

Tesnila za vogalne spoje
Tesnila varujejo vogalne spoje pred vdorom vlage.  
Na voljo so v sivi, beli, črni in rjavi barvi.

Pritrdilni komplet za 
pomivalna korita
Pritrdilni kompleti za pomivalna korita so načeloma 
zasnovani za delovne plošče debeline 38 mm. Na 
voljo je komplet za pritrditev pomivalnih korit tudi 
na tanke PerfectSense Topmatt delovne plošče in 
delovne plošče iz kompaktnega laminata. Komplet 
vsebuje dva pritrdilna trakova iz masivnega lesa v 
dimenzijah 1.000 / 500 × 20 × 16 mm in ustrezne vijake 
za PerfectSense Topmatt delovne plošče. Za delovne 
plošče iz kompaktnega laminata je presek letev obrnjen 
in letve so lepljene. 

  Tehnični podatkovni list in navodila za obdelavo lahko prenesete s spletne strani  
www.egger.com/downloads
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Kovinski nosilec spodnjih 
elementov
Za kuhalne plošče in pomivalna korita je v delovni 
plošči treba izdelati izreze. Delovna plošča in pod njo 
nameščeni elementi zaradi tega zahtevajo stabilizacijo. 
Kovinski nosilci spodnjih elementov so uveljavljena 
rešitev za take primere uporabe. Kot del skladiščnega 
programa so dostopni v širinah 600, 800, 900, 1.000 
in 1.200 mm.

Vzdrževanje in čiščenje
Zaradi svoje trpežne in higienične površine EGGER 
delovne plošče ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. 
Kljub temu jih je treba redno čistiti. 

Običajne nečistoče boste zlahka odstranili z vodo in 
milnico. Trdovratnejšo umazanijo očistite z močnejšimi 
čistili. Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistil, saj 
lahko povzročijo spremembe nivoja sijaja in razpoke. 
Prav tako ne segajte po polirnih sredstvih za pohištvo 
in čistilih z vsebovanim voskom. Taka čistila zapolnijo 
relief površinske strukture in ustvarijo lepljivo plast, kjer 
se kopičijo nečistoče.

Vsakodnevna uporaba

Praviloma velja, da naj se madeži ali razlitja snovi, kot 
so čaj, kava, vino in podobno čim prej odstranijo, saj 
čakanje pomeni, da postane čiščenje zahtevnejše. 
Prosimo, upoštevajte tudi napotke za vsakodnevno rabo 
v nadaljevanju:

Delovnih plošč ne uporabljajte kot podlage za rezanje, 

saj rezilo noža pusti zareze v sicer trpežnih površinah. Za 

rezanje vedno uporabljajte primerno podlago (na primer 

rezalno desko).

Na delovno ploščo neposredno s štedilnika ali iz pečice 

ne odlagajte vročih gospodinjskih predmetov, kot so lonci, 

ponve, in podobno, saj v nasprotnem primeru lahko pride 

do poškodbe površine ali spremembe v sijaju. Vedno 

uporabljajte sredstva za odlaganje kot zaščito proti vročini.

V območju izrezov in priključkov morate razlito tekočino 

nemudoma obrisati, saj v nasprotnem primeru delovna 

plošča lahko nabrekne. Pomivalni stroj, pralni oziroma 

sušilni stroj odprite šele potem, ko se ohladi. 

Na površino delovnih plošč ne odlagajte žarečih cigaretnih 

ogorkov, saj povzročijo poškodbe. Vedno jih odlagajte v 

pepelnik.

Ta priporočila še posebej veljajo za mat površine. 
Podrobne napotke za čiščenje lahko kadarkoli poiščete 
na spletni strani at www.egger.com
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www.egger.com

Bulgaria

EGGER Bulgaria

t +359 24 96 20 20

info-bg@egger.com

Croatia

EGGER HR / BA

t +385 42 302 161

info-hr@egger.com

CZ / SK

EGGER CZ s.r.o.

t +420 495 531 531

info-cz@egger.com

Greece

NC Arbor Timber Products

t +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

Hungary

EGGER Hungary

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com

Lithuania

EGGER Baltic UAB

t +370 5219 00 03

sc.baltics@egger.com

Poland

EGGER Poland

t +48 61 650 36 01

info-pl@egger.com

Romania

EGGER Romania

t +40 372 438 000

info-ro@egger.com

Serbia

EGGER RS / ME / MK / XK

t +381 62 283842

info-rs@egger.com

Slovenia

EGGER Slovenia

t +386 40 301619

info-si@egger.com

Turkey

EGGER Dekor A.Ş.

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com

Ukraine

EGGER Ukraine

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

t +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

t +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com


