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Официјален дистрибутер за Македонија
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Про-дизајн е претпријатие кое повеќе од 15 години ви нуди 
поддршка при реализирање на вашите проекти за уредување 
на домот, деловни објекти и јавни установи.
Про-дизајн ви нуди широк асортиман на плочести материјали 
како и висококвалитетен функционален и декоративен оков.
Со развивање на технологијата за производство и обработка 
на плочести материјали, како и зголемената побарувачка 
на плочест мебел, се наметнува потребата за побрзо, 
попрецизно и современо реализирање на вашите проекти. 
Затоа тимот на Про-дизајн користи современ софтвер како 
и компјутерски управувани машини кои овозможуваат 
вашата идеја најбрзо да се реализира. Нашата главна цел 
е клиентите да го користат поголемиот дел од времето во 
креативно развивање на нивните проекти, а конструктивната 
разработка и реализација да го добијат со користење на 
услугите кои ги нуди Про-дизајн. 
На тој начин тие добиваат поквалитетен дизајн, готови 
производи со фабричка прецизност и зголемен обем на работа.
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ЦНЦ обработка

КРОЕЊЕ

КАНТИРАЊЕ



5

ЦНЦ обработка
Постојат многу предности со користењето на ЦНЦ обработка на материјалите. 
Поради високото ниво на прецизност и високиот квалитет, оваа обработка се 
користи како во поединечно така и во сериско производство.
Како лидери во ЦНЦ обработката, Про-дизајн нуди услуги како изработка на отвори 
во најразлични форми, површинска обработка на материјали, бушење, изработка на 
рустики и сл. Нашата флексибилност ни овозможува да ги прилагодиме ЦНЦ услугите 
со цел да одговориме на вашите индивидуални барања.

КРОЕЊЕ
Вршиме услуга кроење на плочести материјали според претходна софтверска 
оптимизација. 
Раскројувањето на парчиња со различни димензии и нивна прецизност е 
овозможено од нашите технолошко напредни  ЦНЦ машини.

КАНТИРАЊЕ
Процесот на аплицирање на трака врз кантовите на плочите има улога на заштита 
и визуелно оформување на солидна целина. Тоа се овозможува 
со користење на соодветна трака според  декорот, текстурата и дебелината на 
материјалот.
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ПРО-ПЛАН
за професионалци

ЕДНОСТАВНО.
ЕФИКАСНО.

ИНОВАТИВНО.
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Од идеја до реализација
Нарачки од канцеларија
Единствена база на податоци
Целосна техничка разработка
Едноставен за користење
Пресметка во реално време

Изработка на понуди
Графички приказ и изработка на 
понуда
Изработка на понуда за 
индивидуална нарачка или за 
целокупен проект
Пресметка на понуда базирана на 
 различни пресметковни принципи
Лесна организација и структуирање 
на понудите и нарачките
Визуелизација на фолдерите и 
понудите
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Графичка изработка на нарачка
Изработка на целосен дизајн
Интелигентно позиционирање на 
мебелот во просторот
Постоечка библиотека со градежна 
столарија
Вметнување на декоративни 
елементи едноставно со Drag&Drop 
Избор на различни материјали 
преку Drag&Drop
Импортирање на архитектонски 
нацрти
Димензионирање

Изработка на проект преку каталог
Графичка изработка на нарачка 
 преку постоечки каталог
Конфигурација базирана на 
 пре-дефинирани правила
Избор на материјал
Избор на пропратен оков
Пресметка на понудата во реално 
време
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Визуелизација
Различни стилови на визуелизација
Избор на материјали
Интерактивно подесување на 
осветлување
Подесување на камера
Рендери со висок квалитет

Техничка документација
Изработка на техничка документација
Изработка на цртежи со 
димензионирање
Детали од готови производи
Приказ на мебелот со графички 
симболи за материјалот и 
пресеците 
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нова колекција

    2017-19
за повеќе 
погледнете на страна 14

MORE FROM WOOD.



за EGGER



Нови декори и структури
 за неисцрпни можности

 на примена

Мрежен
систем

Од богата понуда на декори произведени според 
најновите технолошки достигнувања до целосни
пакети поврзани со производите и услугите...

како поддршка
во секојдневната работа

Сите потребни услуги
 за максимално да се

искористи потенцијалот
на нашите производи

ЕGGER Колекција на декори
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Богата колекција
на усогласени производи во однос
на трендовите

Доверлива и брза набавка
на производи од лагер листата
преку глобална мрежа
на дистрибуција

... сè е осмислено за да може да
работите брзо, сигурно и успешно. 
Во EGGER сè почнува од Вас.

Извор на инспирација

 

 примери на комбинирање
Трендови, 9 полиња, референци→
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Овие стилови се добро концепирана и интелигентна комбинација
на декори и структури кои ги прикажуваат најновите трендови
во светот за внатрешно уредување и изработка на мебел.
Нашите нови декори ги создадовме токму со цел за тие трендови.

EGGER

Колекција на Декори
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→ Стиловите се сегашни и идни трендови на уредување
 на ентериерот чија цел е да се претстават новитетите. 

Дефинирани се 9 стилови→

 - Модерни класици

- Лофт стил

- Нордиски стил

- Природна живописност

- Рачна обработка

- Впечатливи површини

- Индустриски стил

- Средба на боите со природата

- Квадрати со боите

→ Во маркетиншки цели за најава на промоцијата
се користат 3 стила (Лофт стил, Рачна обработка и
Природна живописност).
Сите 9 стилови ќе бидат достапни од почетокот на
Јануари, 2017 година. 

 

Добро е да се знае
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Ваша креативност. Ваши идеи.
Систем на 9 полиња

На архитектите и производителите често им се потребни инспирација и совети.

Со системот на 9 полиња може да бидете исклучително ефикасни и успешни
и покрај големата разновидност на декори од нашата колекција.

Земете ја, на пример, меѓата на трендот од бели бои. Нашата палета на бели нијанси е огромна.
Кога би ги претставиле нијансите како долга низа на бои, би било многу тешко да се одбере онаа
вистинската. Но, во компактните групи од 9 полиња нијансите се така разделени за да може брзо
да се споредат.

На тој начин на архитектите и на произведувачите им се нудат многу повеќе различни комбинации,
па своите проекти ќе може да ги усогласат според актуелните трендови на дизајнирањето. 
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→ Целокупниот систем на 9 полиња

со 35 комбинации е концепиран како детален преглед

на целата колекција.

Декорите со слични бои се групирани еден до друг. 

→ За првиот, почетен избор на бои од овие 35 полиња,

тие се поделени во групи, 

таканаречени светови на боите:

- интензивни уни декори

- уни декори со структура

- метал и бетон

- камен и текстил

- даб

- класични дрвни декори

- егзотични декори и напречна структура

 

 

 

 

 

 

 

Добро е да се знае
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Модерни Класици
Декорите од овој стил традиционално се сметаат
за класични, но изгледаат современо благодарение
на возбудливите градации на боите
и новите структури. 

Репродукцијата на дрвата содржи многу
природни елементи, а нивните бои овозможуваат
најразлични комбинации. 

Благодарение на суптилната меѓуигра на боите,
репродукцијата на каменот е совршена
за бројни комбинации со уни декорите. 

Модерни Класици

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Даб Corbridge
натур

 
Даб Kendal натур

 
Vicenza даб

 
Vercelli гранит
антрацит

 
Орев Carini натур

 
Locarno цреша

 
Makassar мока

 
Бука Country
натур

 
Даб Kendal
коњак
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Модерни Класици
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Лофт стил  

 

Ширината на отворените простори
на градските поткровја е претставена
со разни репродукции на материјали 
кои може да се најдат во урбани средини  
а изгледаат користено, т.н. used look. 

Освен тоа, светлите дрвни декори 
со својата леснотија делуваат како 
противтежа на камените материјали 
и создаваат топол амбиент. 

Лофт стил

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Бетон Chicago 
светло сив

 
Sullana беж гранит 

 
Sullana сив гранит 

   
Marmara мермер

 
Бетон Chicago 
темно сив

 
Claystone бел

 
Бетон Boston

 
Sealand бор

 
Aland бел бор
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Нордиски стил
Светлите дрвни декори на овој стил се огледало 
на пејсажот од крајниот север на Европа 
и создаваат чист и блескав краен ефект. 

Оваа категорија својот нордиски карактер 
го добива преку комбинирање на текстилните мотиви 
со модерни металик акценти.

Нордиски стил

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Јаворова срцевина

 
Бакарен металик

 
Златен металикi

 
Платно антрацит

 
Јавор Hard 
шампањ

 
Платно кафено

 
Даб Halifax бел

 
Aland поларен бор

 
Cascina бор
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Нордиски стил
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Природна живописност
Стилот Природна живописност црпи инспирација 
од широкиот спектар на бои и структури кои може да 
се најдат во природата. Годовите, гранките, 
пукнатините и порите кај разните дрвни декори даваат 
тактилен впечаток (впечаток на допир), 
кој е многу сличен на оригиналниот материјал. 

И репродукцијата на каменот е многу 
автенетична благодарение на мат структурата.  

Природна живописност

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

   
Алпски бор

 
Ариш планински 
кафен

  
Hickory кафен

  
Hickory натур

 
Даб Halifax натур

   
Даб Halifax табак

 
Белен орев Carini 

 
Ribera орев

 
Karnak смеѓ гранит
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Рачна обработка
Декорите од овој стил се инспирирани од рачната 
обработка на површините во помал обем. 
Репродукцијата на длабоко четканото дрво 
и пескарената површина ја нагласуваат 
природноста на материјалот. 

Оваа репродукција на материјалот делува како да 
е рачно обработен и така овозможува голема 
автентичност на нашите метални и кожни структури.

Рачна обработка

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Даб Charleston 
табак

 
Кафен Borneo 
антик

 
Amarna златна

 
Реден метал

 
Даб Charleston 
темно кафен

 
Кожа коњак

 
Амбарско дрво

 
Даб Kansas кафен

 
Шарен шкрилец
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Впечатливи површини
Овој стил опфаќа декори кои презентираат површина 
со посебни ефекти. Воглавно, тоа се декори 
со металик изглед, но може да содржат и кристален, 
двобоен ефект со кој во комбинација со седефасти 
елементи се постигнува одреден сјај и впечаток 
на длабочина. 

Впечатливи површини

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Брест Tossini 
кафен

 
Брест Tossini натур

 
Bamenda 
сиво-беж

   
Bamenda венге 
темна

 
Брест Tossini 
сиво-беж

 
Металик сино-сива

 
Металик кубанит
сива

 
Испукан метал

 
Кафен Borneo
тартуф
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Индустриски стил
Централната тема на овој стил е индустриски карактер 
кој потсетува на стара фабрика. Репродукцијата 
на металик декорите добила структура на запуштена 
површина, дополнително нагласена со мат и сјај 
елементи. Спротивно на тоа, во репродукцијата на 
дрвата се истакнува индивидуалноста, благодарение 
на металик сјајот или избелените пори.

Индустриски стил

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Дрво бронза

 
Металик дрво 
антрацит

 
Ferro титан сив

 
Calabria титан 
камено сива

 
Ferro бронза

 
Chromix антрацит

 
Chromix сребрен

 
Даб Davos натур

 
Даб Davos 
кафен тартуф 
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Индустриски стил
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Декорите од овој стил доаѓаат во најразлични бои 
и не мора неминовно да ја имитираат бојата 
на изворниот материјал, со што се создава 
уникатен карактер. 

Притоа, типот на дрвото има повеќе позадинска улога, 
а во преден план е бојата. 

Средба На Боите Со Природата
Средба На Боите Со Природата

 → За повеќе на www.egger.com/decorative

 
Бело дрво

 
Графитно дрво

 
Даб Denver графит 

 
Ариш планински 
бел

 
Ариш планински 
антрацит

 
Даб Colbridge сив

 
Термо даб 
кафено-црн

 
Fleetwood 
сива лава

 
Мермер Cipollino 
црно-бакарен 
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Неутрални
 уни декори

Кај оваа палета на бои сè се врти 
околу создавање на рамнотежа, 
како во меѓусебната комбинација, 
така и кај неутралните елементи 
со некои впечатливи нијанси. 
Новите достигнувања носат повеќе 
бели опции, нијанси кои се речиси 
црни и поголем избор на ладни, сиви тонови. 

Основни бели

  Основна бела

 SM Основна бела  SM Платинум бела

  Платинум бела

Премиум бели

Изборни бели

  Алпско бела

 HG* Алпско бела

  Алабастер бела

 Бело-сива 

  Премиум бела

  Премиум бела

 Премиум бела 

  

U775
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Јасни и интензивни беж

 Came беж

Crema беж

  Памук беж

  Песок беж 

  Беж

  Свилено сива

  Арктик сива

  Дијамант сива

  Прав сива

  Космос сива 

  Бисерно сива

  Оникс сива

  Црна

Ладно сиви

Топло сиви

  Светло сива 

  Камчесто сиво

  Truffle кафена

  Taupe сива

  Камено сива

  Лава сива

  Кашмир сива

  Кубанит сива

  Графит сива
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Интензивни
 уни декори

Уни декорите во 
бои опфаќаат загасени, 
но многу силни нијанси. 
Со цел да понудиме 
поголем избор на бои, 
додадовме меѓутонови на 
портокалова, кафена, 
виолетова и розева боја. 
Покрај тоа, сите бои доаѓаат 
во модерна мат структура. 

Мистично виолетови

Пустинско портокалови

Природно зелени 

  Модро сина

  Темно кафена

  Портокалова

  Киви зелена

  Зелен лимон

  Шумско зелена

  Emerald зелена
36



  Брилијантно жолта

Динамично црвени

  Fuchsia розева

  Чили црвена

  Фламинго розева

  Цитрон жолта

  Ванила жолта   Кинеско црвена

Интензивни жолти

  Burgundy црвена

  Тиролско сина

  Delft сина

  Хоризонт сина 

Бескрајно сини
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Кај сите наши декори тежнееме 

кон автентичност, па затоа посебно внимание 

посветуваме не само на изгледот, 

туку и на впечатокот на допир, т.н. тактилен впечаток. 

Нашите структури содржат израз и карактер, 

длабочина и реалистичност, за да не може 

да се разликуваат од изворниот материјал. 

А тоа на вашите проекти им дава голема вредност. 

Структури
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Нова генерација
на структури
Во сè се раководиме според вашите потреби. 
Затоа многу вложивме во иновации и успеавме 
да развиеме декори и структури кои одговараат 
на вашата желба за производите, и не само 
што изгледаат природно, туку и на допир делуваат автентично. 

Благодарение на неодамнешните достигнувања во 
нашето развивање на производите, го осмисливме 
Feelwood, следната генерација на производи кај кои 
при вклопувањето на структурата и принтот 
настануваат високовредни завршни слоеви. 

→
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Споредете го сега со декорот од ист тип H1145,
кој е воведен во 2012 год., даб декор со 
интензивна структура и реалистичен изглед. 

И конечно, погледнете ја нашата најнова иновација во изработка 
на површината со усогласени годови и структура. Ја нарековме 
нова генерација на Feelwood, бидејќи во неа ја доловивме и визуелната 
и тактилната естетика на дрвото. 

H        Даб Сорано светол

H     Даб Бардолино натур

H      Даб Халифакс натур   

Погледнете го декорот H1334, Даб Sorano светол.
Иако го произведуваме повеќе од десет години, и понатаму 
е неверојатно популарен и често се употребува за опремување 
на престижни хотели и продавници, но и за кујни и бањи во многу домови. 
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Како се појавуваа новите технологии, така се развиваа и нашите декори. 
Врвот на тој развој е нашата последна иновација, со која успеавме да 
доловиме визуелна и тактилна есетика на дрвото. 
Сите наши напори имаат една цел - да ви обезбедиме избор и да овозможиме
на вашите клиенти да понудите различна опција во склоп со нивните очекувања и буџет.  

- името кажува сè.
FEELWOOD
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Речиси е невозможно да се забележи разлика

помеѓу овие површини со фурнир и полно дрво. 

Автентичен изглед

Предност на нашата репродукција над 

оригиналниот материјал е неговата 

поголема трајност и отпорност на светлина. 

Освен тоа, ако треба да се замени некој од 

панелите, репродукцијата совршено ќе 

одговара со бојата на претходно 

поставените панели. 

Трајност и постојаност
на светлина
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Престижниот изглед и чувството при допир на 
нашите нови површини овозможуваат целосно 
нова опција на нашите купувачи. 
Произведувачите на мебел сега може да 
претстават повисоко ниво на вредност на 
мебелот, вратите и кујните. Проектантите и 
изведувачите на работите при опремувањето 
сега може да понудат поквалитетен изглед и 
ценовно прифатлива и трајна алтернатива 
за фурнирот. 

Површините со синхронизирани пори се
достапни на иверки и МДФ плочи, Еуролајт лесни
саќести плочи, работни плочи, компакт плочи 
и ламинати. За впечатокот да биде целосен, 
нудиме и АБС кант траки кои на изглед и на 
допир делуваат како режено дрво.

Шанса за нови работи

Feelwood на
усогласени производи
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 Feelwood Nature

  Feelwood Ambiance
Оваа структура изгледа впечатливо, но елегантно. Идеална е 

за поставување на големи површини, каде што делува вкусно 

и софистицирано. 

Долж текстурата има мали вдлабнувања, на кој начин 

настанал тактилниот ефект. 

За оваа структура карактеристично е автентичното, допирно доживување. 

Чворовите и изгледот на даски оставаат природен впечаток кој потсетува на полно дрво. 
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На оваа површина има меѓуигра на мат и светли сјајни елементи.

Мат изгледот и благо четканите пори на површината даваат 

прекрасна длабочина и исклучително природен изглед

вклучувајќи го и седефастиот сјај. 

 Feelwood Crafted

Оваа структура има автентичен изглед на полно дрво, што е нагласен 

со синронизираната површина на декорите Даб Halifax, 

бидејќи дава тактилна димензија на пукнатините 

и чворовите при допир. 

 Feelwood Rift
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Впечатокот на длабоко четкани, 

но истовремено и многу природни мат 

површини, дава исклучителна автентичност 

на многу типови дрва.

 Feelwood Brushed

Структурата прикажува изглед на длабоко четкано меко дрво, со 

високовреден седефаст ефект, благодарение на мат и сјајните елементи. 

Во комбинација со уни декорите, делува како фарбано 

или лакирано полно дрво. 

  Feelwood Pinegrain
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Иднината пристигна. Perfect Sense лакираните 

плочи се многу повеќе од обичните меламински 

оплеменети МДФ плочи. 

Тие се совршен пример за следните генерации 

на мат или сјајни структури и претставуваат нов стандард. 

Perfect Sense Gloss е резултат на прецизната примена

 на совршениот процес на лакирање, 

со кој се постигнува извонредна рефлексија и глатка површина. 

Од друга страна, пак, Perfect Sense Matt делува топло 

и има свилен ефект. 

Во споредба со многу други лакирани плочи, 

и двете овие плочи се издржливи и отпорни на гребаници. 

→ PerfectSense
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PM PerfectSense Matt

Впечатокот на свиленкаста топлина во комбинација 

со отпорната површина на која не се познаваат 

отпечатоци од прсти, се основните карактеристики 

на висококвалитетните мат површини.
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PG PerfectSense Gloss
Perfect Sense Gloss се одликува 

со исклучително мазна површина 

со одлична рефлексија.     

50



 

51



Вашето елегантно решение 
за примена на површини изложени на интензивно користење

Компакт плочи

Компакт плоча

Импрегнирана декоративна хартија 

Слој од влакнесто јадро

Импрегнирана декоративна хартија

Покривен слој (по желба)

Покривен слој (по желба)

H3170 ST12 со црно јадро
H1001 ST9 со бело јадро

Компакт плочите имаат повеќеслојна структура. Произведени се со поврзување на влакнесто 
јадро со декор-фолија импрегнирана со меламинска смола, при висока температура и на 
висок притисок, со што се добива самоносечки панел со дебелина веќе од 6мм. 
Затоа се посебно погодни за простори каде дополнително се бара задоволување на 
хигиенските стандарди и подобра отпорност на влага, како што се бањите, санитарните 
простории и соблекувалните. 
Токму поради тоа што обединуваат трајност и елегантен облик, Компакт плочите се интересни 
за најразлични примени при уредувањето на ентериерот, од канцелариски маси до купатилски 
елементи во хотелите. 
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 → За повеќе на www.egger.com/compactlaminate

Добро е да се знае 
→   Ефект на тенок и елегантен изглед

→

   

Многу се трајни благодарение на големата 

отпорност на абење и удари

→

   

Отпорни се на влага, хигиенски и лесни 

за одржување

→   Отпорни се на вообичаените средства 

за чистење и хемикалии

→   Хомоген материјал за прецизна обработка 

кој овозможува дизајн по нарачка: 

Совршен материјал за сите видови 

на длабинско профилирање

→
   

Не е потребна завршна обработка на 

кантовите или површината

Краток преглед на поволностите

Во нашата понуда на Компакт плочи се наоѓаат 

повеќе од 180 комбинации на декори и структури. 

Компакт плочите може да имаат стандардно црно 

јадро, но доколку сакате мебел со целосно 

поразличен изглед, нудиме и Компакт плочи со 

бело јадро (само W1001 ST9).

Трајноста на Компакт плочите отвара нови можности 

за продажните и изложбените модули кај кои е 

потребна голема отпорност. 
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Работни
       Плочи



Најнови трендови 
и идеи за дизајн
Изборот на работни плочи сè почесто е почетна точка во проектирањето на кујните. Со растот на 
популарноста на концептот за отворен простор и кујнски острови, работната плоча дојде во 
центарот на вниманието. А за целосен впечаток на дизајнот пресудно е како работната плоча се 
вклопува со останатиот дел од елементите, како што се лицето и корпусот на мебелот, заштитните 
ѕидни елементи, полиците и ламинатите подови. 
Нашата колекција на работни плочи 2017-2019 е осмислена за да одговара на најновите нијанси на 
бои кои се користат во проектирањето на кујните. Притоа, имаме единствена предност бидејќи 
произведуваме работни плочи, но и материјали кои се користат за изработка на други кујнски 
елементи, па со тоа ви овозможуваме да се постигне компатибилен изглед на целата просторија. Во 
нашата колекција ќе најдете и рустични и класични дрвни декори, модерни мотиви на камен и 
урбани површини, но и стручни размислувања за дизјанот за тоа како да го оживеете просторот кој 
го уредувате.  
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Нова генерација
на декори и структури

Автентичност

Допирно доживување

Несовршености

Многу луѓе не можат да си 
дозволат работни плочи од 
масивно дрво или од гранит. Со 
нашите работни плочи можете да 
постигнете автентичен и 
скапоцен изглед со помал 
трошок, а дополнителна предност 
е и тоа што полесно се 
одржуваат. Нашата најнова 
иновација, структурата Feеlwood, 
го претставува врвот на тој 
развој, бидејќи ја спојува 
визуелната и тактилната естетика 
на дрвото. 

Изгледот е важен, но подеднакво 
важен е и допирниот впечаток кој 
го остава работната плоча. 
Изгледот и чувството не допир 
треба да се совпаѓаат. Сè 
поприсутен е трендот на 
користење на завршни слоеви со 
поизразени структури - од грубо 
пескарени површини до изглед 
на керамика. 

Чворовите и пукнатините, кои 
обично се сметаат за 
несовршеност или недостаток, 
сега прераснаа во посакувани 
елементи од дизајнот.

→
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Камен и керамика
Ги претставуваме
нашите најнови 
површини со мотиви 
на камен, керамика 
и урбани материјали. 
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Длабоките структури, реалистичниот сјај и суптилните тактилни површини
им даваат на нашите декори автентичност и карактеристики на масивни 
работни површини. 
Вистинскиот камен, бетон и метал може да бидат исклучително скапи и непрактични. 
Но, тоа не значи дека мора да се откажете од нив во своите проекти - нивниот автентичен
 изглед може да се постигне со нашите работни плочи. 

 

 

 

→

Кога се користи на декори со мотиви на камен,
Smoothtouch Matt површината е многу мека 
и природна на допир. Оваа структура се вклопува 
со трендот на мат површини. 

          Smoothtouch Matt

Структури за
мотиви на камен и керамика
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Мазна, рамна површина со мал сјај, едноставна за одржување.   

Исклучително автентична и реалистична структура 
за репродукција на материјалите и масовното дрво. 

        Deepskin Rough

        Smoothtouch Velvet
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        Matex Rough Matt
Во последно време кај работните плочи сè повеќе се бараат
 мат површини во комбинација со ефекти на камен. 
Структурата ST76 Matex Rough Matt е осмислена како 
прошарана и нежно брусена површина од природен камен.
 Може да се примени кај многу репродукции на каменот, 
вклучувајќи го и шкрилецот и мермерот.

        Matex Plaster
Оваа површина изгледа како да е нанесена со шпатула, па содржи длабоки и груби,
но и глатки и сјајни елементи. На репродукциите на бетон, метал и камен 
оваа структура создава површина која тешко се разликува од површините 
направени од вистинскиот материјал. На еднобојните уни декори дава впечатлив 
изглед на материјалот. На некои декори, како што е Claystone, оваа површина 
постигнува синхронизиран ефект.
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Matex Granit
На декорите со мотив на камен и гранит, како што се
 Mariana Stone и Fine и Galizia гранит, оваа структура 
им дава тактилен впечаток на природен камен 
со голема длабочина. 

Површинската структура на измиен и мазен гранит е идеална за уни декорите. 

        Matex Rock

Изразените мат и сјај ефекти на оваа структура 
доловуваат изглед и допирен впечаток на керамика.

        
Matex Ceramic
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PG

 

 

Камен и керамика

  
Premium бела

  Модел 100/1,5
Рамен кант
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Работна плоча: W1000 ST89

Комбинација: W1000 PG, U727 ST9, H3303 ST10
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Perl сива

  Модел 300/3 
Постформинг

 

Камен и керамика
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Работна плоча: U763 ST76
Комбинација: U311 ST9, U960 ST9, H3860 ST9
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Камен и керамика

  
Мермер Valmasino светло сив

 
Модел 300/3
Постформинг

   PG  

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: F074 ST9
Комбинација: W1100 PG, U763 ST9, H1151 ST10
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Камен и керамика

    

  
Mariana камено бела

Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: F080 ST82
Комбинација: U156 ST9, U332 ST9, H1387 ST10
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Камен и керамика

    

  
Fine кафен гранит

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 300/3 
Постформинг
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Работна плоча: F148 ST82
Комбинација: U200 ST9, U963 ST9, H1213 ST33
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Камен и керамика

    

  
Marmara мермер

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 300/3 
Постформинг
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Работна плоча: F160 ST9
Комбинација: U707 ST9, U899 ST9, H1277 ST9
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Камен и керамика

    

  
Шарен шкрилец

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 300/3 
Постформинг
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Работна плоча: F256 ST87
Комбинација: U767 ST9, H1176 ST37
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Камен и керамика

    

  
Ferro бронза

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 300/3 
Постформинг
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 Работна плоча: F302 ST87
Комбинација: U767 ST9
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Камен и керамика

  SM   

  
Цемент

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 300/3 
Постформинг
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 Работна плоча: F385 ST10
Комбинација: U748 ST9, H3006 ST22
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Камен и керамика

    

  
Реден метал

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

Модел 100/3
Постформинг
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Работна плоча: F547 ST9
Комбинација: U748 ST9, H3991 ST10
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Дрвни декори
Ви ја претставуваме 
нашата колекција на 
модерни површини со 
прекрасни детали и 
ненадминлив тактилен 
впечаток.
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Кај изборот на дрвни декори, сè повеќе, наместо рамни структури, бираат декори со 

тактилна компонента, без разлика дали се работи за елегантни или рустични мотиви.  

→

Во комбинација со дрвните декори, оваа површина 

делува многу меко и природно. Оваа структура 

одлично се вклопува во трендот на мат површини. 

          Smoothtouch Matt

Структури за 
дрвни декори
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Ова е структура со неправилно распоредени линеарни пори и со 

различна дебелина на порите, која на површините дава природен изглед.

Благодарение на тенката подструктура, оваа структура е како кадифе на допир. 

Се работи за многу автентична и реалистична структура за 

репродукција на масовно дрво и други материјали. 

        Deepskin Rough

        Omnipore Matt
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        Smoothtouch Velvet
Мазна, рамна површина со низок сјај, едноставна за одржување. 

Убаво одговара со интензивните уни декори и разни други дрвни декори. 

       Deepskin Linear

Длабоко четкана површина со линеарни мат и сјајни елементи.

Оваа структура дава повеќе природност и длабочина на 

линеарните дрвни декори, со што придонесува 

за реалистичен впечаток на дрвото. 
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        Feelwood Nature

Оваа структура има автентичност на полно дрво, 

што е нагласено со синхронизираната површина 

на декорите Даб Halifax, бидејќи даваат тактилна 

димензија на пукнатините и чворовите. 

        Feelwood Rift

За оваа структура карактеристичен е автентичниот, 

тактилен (допирен) впечаток. 

Чворовите и изгледот на даски делуваат природно 

и потсетува на масивно дрво. 
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  PG   

Дрвни декори

  
Јаворова срцевина

  Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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 Работна плоча: H111 ST12
Комбинација: U104 PG, U200 ST9, U748 ST9
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  PM   

  
Даб Halifax натур

Дрвни декори

Модел 300/ 3
Рамен кант

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: H1180 ST37
Комбинација: U222 PM, U960 ST9
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 PM    

   

  
Cascina бор

Дрвни декори

Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: H1401 ST22
Комбинација: U702 ST9, U727 PM
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    PG

  

  
Sonnenberg смрека

Дрвни декори

Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 

96



Работна плоча: H2415 ST10
Комбинација: W1000 PG, U201 ST9
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Даб Davos кафен тартуф 

Дрвни декори

Модел 100/1,5 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: H3133 ST12
Комбинација: U750 ST9, H3133 ST12
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Орев Pacific табак

Дрвни декори

Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: H3702 ST10
Комбинација: U156 ST9, U960 ST9, H3702 ST10
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Јавор Hard шампањ

Дрвни декори

Модел 300/3 
Постформинг

Размер 1:2 Изглед на декорот со формат 900x600 мм 
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Работна плоча: H3860 ST9
Комбинација: U311 ST9, U788 ST9, H3860 ST9
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Технички податоци 
        и достапност

 

Добро осмислени и 
доверливи работни плочи
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Преглед на сите предности 

Отпорност на удари Заштеда

Трајност

Отпорност на дамки,
едноставно чистење

Хигиенски и 
сигурни за храна

 

Постојаност на светлина

Само исклучително трајните површини со 
ламинат може да ги поднесат секојдневните 
случувања во кујната.
Поради поголемата отпорност на абразија, 
тоа е совршен материјал за површини кои 
често се користат дома или во канцеларија. 

Вообичаените дамки кои се прават од кафе, 
црно вино, кари и сл. лесно се отстрануваат 
со влажна крпа и со благи средства за 
чистење. 

Понекогаш, од кујнските елементи може да 
паднат тешки предмети. Нашите работни 
плочи се со голема густина и се отпорни на 
вакви удари. 

Изглед и впечаток на полно дрво, камен и 
керамика без дополнителни трошоци. 

Во споредба со вистинските дрва, кај 
нашите работни плочи оплеменети со 
ламинатна фолија, шансите да избледат или 
да ја променат бојата при директна 
изложеност на сончева светлина се 
значително помали. 

Работните плочи чија површина е 
оплеменета со ламинат се хигиенски и без 
проблем може да дојдат во допир со храна. 
Тоа е важен услов кој мора да го исполнат 
материјалите кои се користат во кујните и 
продавниците. 

→
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Заштитен слој со висока густина

Заштитен слој со висока густина  

  

 Носечка плоча: Еурошпан Е1 P2, дебелина 38мм

Рамните кантови имаат многу природен агол со минимално
 закривување, совршено за примена која го следи 
денешниот тренд на минимализам.

*не на работни плочи со ST28 и ST37

 Носечка плоча: Еурошпан Е1 P2, дебелина 38мм

Ламинатот рамномерно ја покрива целата површина на работната плоча,
која изгледа мазно, складно и привлечно. 

 Ламинат 0,6 мм

Невпивлива 
хартија

 Лак со 
УВ заштита*

 Радиус 1,5 мм

 Радиус 1,5 мм

АБС кант трака 
1,5 мм 

 Ламинат 0,6мм

Невпивлива 
хартија

 Лак 
со УВ заштита*

Запечатено од долната страна

Радиус
3 мм 

Радиус 
3 мм

 

Заштитен слој 
со висока 
густина

Ваша секојдневна работна површина
Поради високиот квалитет и трајноста кои нашите работни плочи ја имаат, тие се идеален материјал за примена во кујните, бањите, 
канцелариите како и за продажни пултови.
Носечката плоча од сирова иверка е оплеменета со декоративен ламинат, а кантот може да биде профилиран (модел-постформинг) 
или оставен рамен (АБС кант трака).

Нашите модели на работни плочи со постформинг, под кантот на ламинатот имаат единствен, 
усовршен заштитен слој со голема густина, кои на самиот кант на работната плоча и даваат поголема 
отпорност на удари и оневозможуваат да се види јадрото на иверката низ ламинатот. 

Модел на рамен кант (100/1,5) Постформинг модел (300/3)
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Ваш секојдневен
ресурс.

Услуги

Нашата цел е да го извлечете 
најдоброто од нашите продукти, 
па затоа ви нудиме неколку услуги 
за да ви помогнат во тоа. Ние сме 
тука за Вас и лично и преку online 
поддршка, за сè што е потребно, 
од визуелизирање на вашиот 
дизајн, до комплетирање на 
вашиот производ. 

→
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Нашиот свет во ваши раце   |   

Апликација за колекцијата на Egger

Со Egger апликацијата, на дланка ја 
имате целата колекција на декори каде и да сте. Бесплатно 
уживајте во Студиото на виртуелен дизајн (VDS) и 
многубројните функции кои ги нуди. Креирајте нови идеи или 
едноставно скенирајте го QR кодот на вашиот примерок за 
директно да го користите декорот во VDS.
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За сè од технички 
податоци, инструкции за изработка, 
сертификати и достапност на производи, до 
анализи и информации за тековни трендови, 
обратете се на www.egger.com

Вашиот извор на инспирација   |   

Веб-сајт

Остварување на вашите идеи

 

 

Студио на виртуелен дизајн (VDS)

→   Дознајте повеќе на www.egger.com/vds




