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Alegerea blatului de lucru devine din ce în ce mai des punctul 

central în jurul căruia se concentrează planificarea întregii bucătării. 

Datorită popularității tot mai ridicate a încăperilor cu spații deschise 

și a insulelor în bucătărie, blatul de lucru a devenit vedeta încăperii. 

Astfel devine crucial modul în care acesta va fi asortat cu alte 

elemente de mobilier, cum ar fi fronturile, corpurile de mobilier, 

panourile de spate, rafturile și podelele.

Colecția noastră de decoruri pentru blaturile de lucru 2017 – 2019 

a fost dezvoltată pentru a putea fi asortată cu cele mai recente 

tonuri de culoare utilizate în designul de bucătării. Ne aflăm într-o 

poziție avantajoasă în această privință, deoarece producem atât 

blatul de lucru, cât și toate celelalte materiale folosite în alte zone 

din bucătărie, ceea ce vă oferă resursele pentru a obține un aspect 

unitar. Veți găsi atât decoruri de lemn rustice și clasice, cât și 

decoruri moderne de piatră și finisaje urbane, toate combinate 

cu o gândire orientată spre design, pentru a da viață spațiului 

dumneavoastră.

Cele mai noi trenduri  
& idei de design
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H3309 ST28

F311 ST87

H1181 ST37

Următoarea generație
                               de decoruri și structuri.

Gândire orientată  
spre design.

Încăperi interconectate
Rolul bucătăriei este în schimbare, cu o cerere tot mai crescută 

pentru spații deschise, asortate în așa fel încât să creeze aspectul 

și senzația adecvată pentru locuințe cu încăperi multifuncționale. 

Crearea acestui aspect unitar necesită materiale care fie se 

asortează, fie sunt complementare blatului de lucru. Deoarece 

EGGER furnizează decoruri ce sunt disponibile pentru numeroase 

produse, există resursele necesare pentru a realiza acest aspect 

unitar. 

Autenticitate
Blaturile de lucru din lemn masiv sau granit 

pot depăși bugetele multor oameni. Blaturile 

noastre de lucru vă pot ajuta să creați acel 

aspect autentic de înaltă calitate cu un cost mai 

redus și cu avantajul adăugat al unei întrețineri 

mai simple. Cea mai recentă inovație, structura 

Feelwood, reprezintă apogeul acestei evoluții, 

pentru că lemnul a fost reprodus atât din punct 

de vedere vizual, cât și tactil.

Tactil
La fel de important ca aspectul, este modul 

în care blatul de lucru se simte la atingere. 

Cele două caracteristici ar trebui să fie 

complementare. Există o tendință în creștere 

în direcția finisajelor cu texturi mai pronunțate, 

de la cele cu caracter dur, sablat, la aspectul 

ceramic.

Imperfecțiune
Nodurile și crăpăturile, considerate în mod 

obișnuit imperfecțiuni sau defecte, sunt privite 

acum ca o caracteristică de design dezirabilă.
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Asortați blaturile de lucru cu 
ușile și setați accente
De obicei blatul de lucru contrastează cu alte 

părți ale bucătăriei. De ce să nu îl asortați cu 

fronturile, dulapurile, plintele și panourile de 

spate? Poate chiar ați putea adăuga un strop de 

culoare, prin intermediul unor rafturi deschise, 

pentru a da lucrurilor o notă interesantă?

Rafturi deschise
Deși există o tendință în creștere a bucătăriilor 

care ascund vederii dezordinea (obiecte cum 

ar fi ceainicele și prăjitoarele de pâine), există 

și o tendință orientată către etalarea obiectelor 

într-un mod care amintește mai degrabă de 

sufragerie. Utilizarea aceluiași decor pentru 

blatul de lucru și rafturi oferă bucătăriei un 

aspect clasic minimalist.

Panouri de spate
O alternativă modernă la faianță, panourile 

de spate nu necesită cimentare și sunt simplu 

de îngrijit și întreținut, perfecte pentru aceia 

care își doresc cât mai puține bătăi de cap. 

Panourile laminate de spate sunt disponibile la 

EGGER în variante de decoruri și structuri care 

se asortează cu toate decorurile pentru blaturi 

de lucru.

Panourile de spate, canturile sau chiar pereții speciali reprezintă opțiuni de care dispuneți 

pentru protejarea pereților bucătăriei de stropii de apă sau de oalele care fierb. Care este 

cel potrivit pentru dumneavoastră? Depinde de aspectul pe care vi-l doriți în bucătărie.

Perete special
Utilizarea unui perete special în sufragerii este 

o caracteristică utilizată deja de mult timp, însă 

a apărut o tendință tot mai crescută pentru 

folosirea unui panou de spate înalt pe unul 

dintre pereți, pentru a crea un punct central. 

În mod ideal, aceasta ar trebui asortat cu 

blatul de lucru și cu alte piese de mobilier din 

bucătărie.

Expresivitate
              prin intermediul pereților.

Canturi
Imaginați-vă un panou de spate, dar mult 

mai jos, pentru a obține un aspect mai zvelt. 

Profilele de închidere la perete au o înălțime 

de circa 150 mm și se utilizează pentru a crea 

un cadru de jur împrejurul peretelui bucătăriei. 

Mai mult, acestea pot fi folosite și ca plintă.

8 9



când detaliile contează.
Atunci

Aspect de fibră în secţiune transversală
Blaturile noastre de lucru în decoruri de lemn cu structurile 

Feelwood ST28 și ST37 sunt disponibile cu un profil drept, în 

tendințe, pe latura din față. Pentru a oferi un aspect autentic 

complet, orice latură vizibilă poate fi finisată pentru a obține un 

aspect de fibră în secțiune transversală, asemănător celui de 

cherestea.

Canturi Accent
Designul de mobilă se concentrează acum mai mult ca oricând 

asupra combinării unei game largi de materiale. În special 

utilizarea culorilor uni a devenit un element cheie în alegerea 

decorurilor. Totuși, numai culorile uni însele pot avea adesea 

un aspect anost. Canturile Accent combinate cu culorile 

uni oferă posibilitatea de a face alegeri creative și permit o 

multitudine de combinații.

→   Aflați mai multe informații pe www.egger.com/edging

Mânere
Mânerele definesc aspectul final al bucătăriei. Fronturile fără mânere creează 

un aspect unitar și elegant care permite ca atenția să fie atrasă înspre alte 

elemente. Mânerele metalice creează un stil contrastant, care accentuează 

aspectul bucătăriei.

Fronturi de bucătărie
Datorită tendinței de design minimalist, ușa clasică din cinci elemente a fost 

acum rafinată sub forma unei uși alternative din trei elemente. 

Ușă din cinci elemente
Ușa din cinci elemente este un 

design clasic care poate fi produs 

cu puține cunoștințe tehnologice. 

Această idee oferă posibilitatea 

de a produce uși care arată și 

dau senzația tactilă a lemnului 

solid, la un preț foarte competitiv 

în comparație cu lemnul solid sau 

furnirul.

Ușa trio
Ușa trio oferă un aspect și mai 

suplu. Această nouă idee poate fi 

implementată cu materiale existente, 

ce pot crea noi posibilități de design 

și care oferă oportunitatea de a vă 

mări marja de profit.
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Luminând
                 drumul.

Deși nu suntem specialiști în iluminat (întotdeauna ar trebui solicitat sfatul unui 

specialist ), suntem conștienți de impactul pe care îl poate avea iluminatul asupra 

modului în care este percepută culoarea blatului de lucru și a mobilei de bucătărie. Este 

util să fim conștienți de faptul că există diferite alegeri chiar și atunci când vine vorba de 

lumina albă (spre deosebire de luminile colorate). 

Este recomandabil ca aspectul estetic al încăperii să prevaleze. O bucătărie modernă 

cu elemente lucioase și aspecte cromate este iluminată cel mai bine cu o lumină rece 

sau o lumină albă neutră, în timp ce o încăpere tradițională, decorată în stil natural, sau 

acele încăperi cu mici accente aurii se potrivesc mai bine cu o lumină albă caldă. Mai 

jos puteți vedea diferența pe care o face iluminatul în tonuri diferite asupra blaturilor 

noastre de lucru.

Din cauza variaţiilor înregistrate în procesul de printare, culorile nu sunt exacte, dar oferă o idee despre aspectul final.

Iluminat rece
(lumină albă, cum este lumina 

strălucitoare indirectă a soarelui)

Iluminat neutru
(lumină puțin mai caldă, cum 

este lumina soarelui la prânz)

Iluminat cald
(lumină mai gălbuie, așa cum este 

lumina naturală de la începutul și 

sfârșitul zilei)

Ceramic antracit
F311 ST87

Stejar Hamilton natur
H3303 ST10

Decoruri de piatră și 
ceramică
Modelele de pardoseli cu aspect de piatră 

și ceramică sunt extrem de flexibile și se 

potrivesc în numeroase spații de locuit, 

asortându-se atât cu blaturile de lucru 

tradiționale, cât și cu cele moderne. În ceea 

ce privește tonurile, nuanțele mai deschise 

se potrivesc în contrast cu finisajele mai 

închise, în timp ce nuanțele mai închise pot 

crea o platformă care să permită adăugarea de 

diferite tonuri și stiluri.

Idei pentru
             pardoseli.

Atunci când prezentăm noi blaturi de lucru, 

întotdeauna ne gândim și la idei de combinații.  

Acest aspect nu se referă numai la mobilierul din 

bucătărie, ci și la pardoseli.

Decoruri de lemn
Încercarea de a alege o pardoseală de lemn 

care să se potrivească și să se asorteze cu 

blatul dumneavoastră de lucru este la modă. 

Deoarece producem și pardoseli laminate, 

puteți alege dintr-o mare varietate de modele.

→   Aflați mai multe informații pe www.egger.com/flooring
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Carcasă fabricată din PAL 
melaminat în decorul H3309 
ST28, Stejar Gladstone 
nisip, asortată cu barul 
pentru servit micul dejun, 
panourile de spate, rafturile 
și plintele dulapului.

Uși fără mânere, 
fabricate din noul 
material produs de 
EGGER, PerfectSense 
Gloss în decorul 
W1100 PG, Alb Alpin.

Blat de lucru în consolă, 
de 38 mm, tip bar pentru 
servit micul dejun, 
realizat în decorul H3309 
ST28, Stejar Gladstone 
nisip (căntuit pe lățimi cu 
cant cu aspect de fibră în 
secțiune transversală), 
asortat cu panoul de 
spate, rafturile, carcasa și 
plintele dulapului.

Panoul de perete și rafturile 
fabricate din PAL melaminat 
în decorul H3309 ST28, Stejar 
Gladstone nisip, asortate cu 
barul pentru servit micul dejun, 
carcasa și plintele dulapului.

Plintă fabricată din 
PAL melaminat în 
decorul H3309 ST28, 
Stejar Gladstone 
nisip, asortată cu 
carcasa dulapului, 
barul pentru servit 
micul dejun, panoul 
de spate și rafturile.

Blat de lucru în 
decorul F651 ST16 
Claystone gri, asortat 
cu fronturile și carcasa 
insulei.

Fronturi și carcasă 
fabricate din  
PAL melaminat în 
decorul F651 ST16 
 Claystone gri, asortate 
cu blatul de lucru.

Asortarea și 
coordonarea 
produselor.
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Decoruri de 
piatră și ceramică

Vă prezentăm cea mai 
recentă selecție de decoruri 
de piatră și ceramică și de 
finisaje în stil urban.
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ST82        Matex Granit

Această structură se remarcă printr-un efect mat-lucios 

pronunțat, care simulează suprafaţa şi senzația tactilă a 

unei plăci de ceramică.

ST87        Matex Ceramic

ST76        Matex Rough Matt
Atunci când vine vorba despre blaturi de lucru, nevoia de suprafețe 

mate combinate cu aspectul de piatră este în creștere. Structura 

ST76 Matex Rough Matt este creată pentru a se asemăna cu o 

suprafață de piatră marmorată ușor șlefuită. Aceasta poate fi 

aplicată pe numeroase decoruri de piatră, inclusiv cele de granit și 

marmură.

În combinație cu decorurile de piatră și granit, cum 

ar fi Mariana Stone sau Granit fin și Galizia Granit, 

acesta creează o senzație de piatră naturală cu multă 

profunzime.

Structura este uzată, granitul satinat este ideal pentru culori uni.

ST89        Matex Rock

Structurile adânci, gradul de luciu foarte realist și finisajele subtile sunt aspectele care fac ca 

decorurile noastre să fie autentice și foarte asemănătoare suprafețelor de lucru solide.  Piatra, 

betonul și metalul pot fi extrem de scumpe și nepractice. Aspectul autentic poate fi recreat cu 

ajutorul blaturilor noastre de lucru, pentru a vă transforma ideile în realitate.

→

Utilizat împreună cu decorurile de piatră, Smoothtouch 

Matt oferă o senzație tactilă foarte fină și naturală. 

Această structură se înscrie în trendul pentru suprafețe 

mate. 

Un finisaj neted și plan, cu un nivel scăzut de luciu și care se întreține 

ușor. 

O structură foarte autentică și realistă care se pretează pentru 

decorurile materiale și lemnul masiv .

ST10        Deepskin Rough

ST9          Smoothtouch Matt

ST15        Smoothtouch Velvet

Structuri pentru decorurile 
de piatră și ceramică

ST16        Matex Plaster
Această suprafață are un aspect de ipsos sau finisaj șpăcluit, cuprinzând atât elemente adânci și 

brute, cât și elemente netede și lucioase. Pe reproduceri de beton, metal și piatră, acesta creează 

un finisaj care este greu de deosebit de materialele autentice. Această structură oferă decorurilor 

uni un aspect material extrem de autentic. Pe anumite decoruri, cum ar fi Claystone, suprafața 

primește un efect coordonat și sincronizat.
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H3303 ST10 W1000 PG H1145 ST10 U727 ST9

Decoruri de piatră și ceramică

W1000  ST89
Alb Premium

I
 EF

Model 100 / 1,5 
Cu cant drept

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: W1000 ST89 
Combinație: W1000 PG, U727 ST9, H3303 ST10
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U311 ST9 U960 ST9 H1116 ST12 H3860 ST9

Decoruri de piatră și ceramică

U763  ST76
Gri sidefat

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: U763 ST76 
Combinație: U311 ST9, U960 ST9, H3860 ST9
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U707 ST9 U560 ST9 H3702 ST10 H1137 ST12

Decoruri de piatră și ceramică

F028  ST89
Granit Vercelli antracit

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F028 ST89 
Combinație: U707 ST9, H1137 ST12
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U216 ST9 U606 ST9 H3430 ST22 H1213 ST33

Decoruri de piatră și ceramică

F061  ST89
Granit Karnak maro

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F061 ST89 
Combinație: U216 ST9, H3430 ST22
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U763 ST9 U741 ST9 W1100 PG H1151 ST10

Decoruri de piatră și ceramică

F074  ST9
Marmură Valmasino gri deschis

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru F074 ST9
Combinație: W1100 PG, U763 ST9, H1151 ST10
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U775 ST9 U748 ST9 H3170 ST12 H1277 ST9

Decoruri de piatră și ceramică

F076  ST9
Granit Braganza gri

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F076 ST9 
Combinație: U775 ST9, H3170 ST12
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U156 ST9 U332 ST9 H3309 ST28 H1387 ST10

Decoruri de piatră și ceramică

F080  ST82
Mariana Stone alb

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F080 ST82 
Combinație: U156 ST9, U332 ST9, H1387 ST10
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U108 ST9 U732 ST9 H3309 ST28 H1122 ST22

35

Decoruri de piatră și ceramică

F093  ST15
Marmură Cipollino gri

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F093 ST15 
Combinație: U108 ST9, U732 ST9, H3309 ST28 
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U707 ST9 U504 ST9 U961 ST9 H3450 ST22

37

Decoruri de piatră și ceramică

F110  ST9
Marmură Giada albastru

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F110 ST9
Combinație: U504 ST9, U961 ST2, H3450 ST22
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U104 ST9 U707 ST9 H1122 ST22 H3433 ST22
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Decoruri de piatră și ceramică

F141  ST15
Marmură Eramosa jad

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F141 ST15 
Combinație: U104 ST9
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U200 ST9 U963 ST9 H3012 ST22 H1213 ST33

41

Decoruri de piatră și ceramică

F148  ST82
Granit fin maro

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F148 ST82 
Combinație: U200 ST9, U963 ST9, H1213 ST33
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U899 ST9 U707 ST9 H1636 ST12 H1277 ST9
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Decoruri de piatră și ceramică

F160  ST9
Marmură Marmara

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F160 ST9 
Combinație: U707 ST9, U899 ST9, H1277 ST9
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U727 PM W1000 ST9 H1615 ST9 H3702 ST10
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Decoruri de piatră și ceramică

F166  ST9
Marmură Pelago alb

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F166 ST9 
Combinație: W1000 ST9, U727 PM, H1615 ST9 
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U741 ST9 U156 ST9 H3331 ST10 H3154 ST36
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Decoruri de piatră și ceramică

F221  ST87
Ceramică Tessina crem

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F221 ST87 
Combinație: H3331 ST10, U156 ST9
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U201 ST9 U767 ST9 H1277 ST9 H1176 ST37
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Decoruri de piatră și ceramică

F256  ST87
Ardezie multicolor

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com

Blat de lucru: F256 ST87 
Combinație: U767 ST9, H1176 ST37
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U741 ST9 U200 ST9 H3430 ST22 H3303 ST10
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Decoruri de piatră și ceramică

F274  ST9
Beton deschis

I
 CEFKG

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F274 ST9 
Combinație: U741 ST9, H3430 ST22
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U960 ST9 U775 ST9 U727 ST9 U216 ST9
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Decoruri de piatră și ceramică

F292  ST9
Travertin Tivoli bej

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F292 ST9 
Combinație: U960 ST9
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H3170 ST12 U702 ST9 U767 ST9 H3154 ST36
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Decoruri de piatră și ceramică

F302  ST87
Ferro bronz

I
 CEFKGH

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F302 ST87 
Combinație: U767 ST9

54

http://www.egger.com


U702 PM U655 ST9 H3840 ST9 H3326 ST28
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Decoruri de piatră și ceramică

F311  ST87
Ceramic antracit

I
 CEFKG

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F311 ST87 
Combinație: U702 PM, H3326 ST28

56
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U222 ST9 U323 PG H3325 ST28 H1151 ST10
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Decoruri de piatră și ceramică

F371  ST82
Granit Galizia gri-bej

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F371 ST82 
Combinație: U323 PG, H3325 ST28
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U748 ST9 W980 SM H3006 ST22 H3081 ST22
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Decoruri de piatră și ceramică

F385  ST10
Ciment brut

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F385 ST10 
Combinație: U748 ST9, H3006 ST22
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U748 ST9 U504 ST9 H3702 ST10 H3991 ST10
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Decoruri de piatră și ceramică

F547  ST9
Metal blocks

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F547 ST9 
Combinație: U748 ST9, H3991 ST10
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U963 ST9 H3303 ST10 U767 ST9 H3433 ST22
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Decoruri de piatră și ceramică

F638  ST16
Chromix argintiu

I
 CEFK

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F638 ST16 
Combinație: U963 ST9, H3303 ST10
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U763 PG U114 ST9 H1399 ST10 H1101 ST12
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Decoruri de piatră și ceramică

F651  ST16
Claystone gri

I
 CEFK

Model 300 / 3
Cu cant postformat

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: F651 ST16 
Combinație: U763 PG, H1399 ST10
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Decoruri de lemn
Vă prezentăm colecția 
noastră de decoruri de lemn, 
cu finisaje extrem de realiste 
și inspirate de design-ul 
modern și care oferă o 
senzație tactilă unică.
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ST15        Smoothtouch Velvet

ST28        Feelwood Natur

ST22       Deepskin Linear

Această structură are un finisaj autentic, de tip lemn masiv, 

accentuat de sincronizarea cu designul seriei de decoruri 

Stejar Halifax, care conferă nodurilor și crăpăturilor decorului 

o senzație tactilă veritabilă.

ST37        Feelwood Rift

Un finisaj profund șlefuit cu textură liniară mat-lucioasă. 

Acesta oferă o suprafață realistă pentru decorurile de lemn cu 

fibră liniară, conferindu-le mai multă naturalețe și profunzime.

Această structură este caracterizată prin senzația sa 

tactilă autentică. Nodurile și fibrele creează un aspect 

natural care amintește de lemnul masiv.

Un finisaj neted și plan, cu un nivel scăzut de luciu și care se întreține ușor. Se potrivește 

bine cu culori uni intense şi cu o varietate largă de decoruri de lemn. 
Decorurile de lemn care oferă o senzație tactilă sunt alese din ce în ce mai des în detrimentul 

celor cu o structură netedă. Indiferent că este vorba de un stil elegant sau de unul rustic. 

Acesta este motivul pentru care am dezvoltat structuri diferite pentru diferitele tipuri de 

decoruri de lemn.

→

Utilizat împreună cu decoruri de lemn, Smoothtouch Matt 

oferă o senzație tactilă foarte fină și naturală.  

Această structură se înscrie în trendul pentru suprafețe mate. 

Aceasta este o suprafață poroasă cu o repartizare neregulată a porilor 

liniari, cu diferite profunzimi, oferind astfel un aspect natural. Structura 

de bază ușoară conferă acestei suprafețe o senzație tactilă plăcută, 

catifelată. 

O structură foarte autentică și realistă care se pretează pentru 

lemnul masiv și decorurile materiale.

ST10        Deepskin Rough

ST9          Smoothtouch Matt

ST12        Omnipore Matt

Structuri pentru 
decorurile de lemn
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W980 ST2 U818 ST9 U960 ST9 U156 ST9  
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Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H110  ST9
Pin Sealand

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H110 ST9 
Combinație: U156 ST9
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U748 ST9 U104 PG U763 ST9 U200 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H111  ST12
Inimă de arţar

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H111 ST12 
Combinație: U104 PG, U200 ST9, U748 ST9
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U522 ST9 U727 ST9 F186 ST9 F649 ST16

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H148  ST10
Pin Frontera bej

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H148 ST10 
Combinație: U727 ST9
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U788 ST9 U222 PM U899 ST9 U960 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H1180  ST37
Stejar Halifax natur

I
 CEFKG

Model 100 / 1,5 
Cu cant drept

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H1180 ST37 
Combinație: U222 PM, U960 ST9
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U108 ST9 U321 ST9 W1100 PM U200 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H1199  ST12
Stejar Thermo negru-brun

I
 CEFKH

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H1199 ST12 
Combinație: W1100 PM, H1199 ST12
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U727 PM U702 ST9 U732 ST9 U748 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H1401  ST22
Pin Cascina

I
 CEFKGH

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H1401 ST22
Combinație: U702 ST9, U727 PM
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U961 ST2 U201 ST9 F187 ST9 W1000 PG

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H2415  ST10
Molid Sonnenberg

I
 EF

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H2415 ST10 
Combinație: W1000 PG, U201 ST9
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U707 ST9 U108 ST9 U750 ST9 U156 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H3133  ST12
Stejar Davos maro trufă

I
 CEFKG

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H3133 ST12 
Combinație: U750 ST9, H3133 ST12
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U707 ST9 U748 ST9 U899 ST9 U702 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H3309  ST28
Stejar Gladstone nisip

I
 CEFKG

Model 100 / 1,5 
Cu cant drept

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H3309 ST28 
Combinație: U707 ST9, U899 ST9
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U156 ST9 U899 ST9 U960 ST9 U727 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H3702  ST10
Nuc Pacific tabac

I
 CEFK

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H3702 ST10  
Combinație: U156 ST9, U960 ST9, H3702 ST10
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U961 ST2 U775 ST9 U999 PM U200 ST9  

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H3704  ST15
Nuc Aida tabac

I
 CEFKG

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com Blat de lucru: H3704 ST15 
Combinație: U200 ST9, U775 ST9, U999 PM
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U311 ST9 U732 ST9 U788 ST9 U818 ST9

Decoruri de lemn

scară 1:2 Secțiune de 900 × 600 mm

H3860  ST9
Arțar dur champagne

I
 CEFKG

Model 300 / 3
Cu cant postformat

→    Pentru mai multe detalii cu privire la disponibilitate, verificați la paginile 100 și 101 sau vizitați www.egger.com

Blat de lucru: H3860 ST9 
Combinație: U311 ST9, U788 ST9, H3860 ST9
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Detalii tehnice 
     și disponibilitate

Blaturi de lucru de înaltă 
calitate care vă oferă bucurie.
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Economisiți bani
Obțineți aspectul și senzația de lemn 

masiv, piatră sau ceramică fără costurile 

aferente.

Beneficiile 
dumneavoastră  
imediate.

Durabilitate
Suprafețele noastre laminate sunt foarte 

durabile și sunt proiectate să reziste 

provocărilor zilnice ale unei bucătării 

folosite intens. Datorită rezistenței 

lor ridicate la abraziune, acesta este 

materialul perfect pentru zonele cu trafic 

intens, atât acasă, cât și la birou.

Rezistență la pete și ușor 
de curățat
Petele care pot apărea oricând, cum ar 

fi cele de cafea, vin roșu, curry și cremă 

de pantofi sunt ușor de îndepărtat 

cu ajutorul unei lavete moi și al unui 

detergent delicat pentru suprafețe.

Rezistența la impact
Uneori este posibil ca din dulapuri să 

cadă obiecte grele. Blaturile noastre 

de lucru, având densitate mare, sunt 

proiectate pentru a rezista la astfel de 

impacturi.

Rezistență termică
Deoarece blaturile noastre de 

lucru sunt amplasate în mod uzual 

în apropierea surselor de căldură, 

precum cuptoare sau cuptoare cu 

microunde, testăm cu rigurozitate 

fiecare suprafață până la temperaturi 

de 160 de grade, pentru a ne asigura 

că sunt corespunzătoare scopului 

pentru care au fost create.

Igienice și conforme cu 
normele de siguranță 
alimentară
Suprafața laminată a blatului de lucru 

este igienică și nu pune niciun fel de 

probleme atunci când vine în contact 

cu alimente. Aceasta reprezintă o 

cerință importantă pentru materialele 

utilizate în bucătării și magazine.

Rezistenţă la decolorare
Comparativ cu lemnul veritabil, 

blaturile de lucru laminate sunt mult 

mai puțin predispuse la decolorare și 

modificări ale culorii din cauza luminii 

directe a soarelui.

Datorită calității și durabilității blaturilor noastre de lucru, acestea reprezintă materialul 

ideal pentru bucătării, băi, birouri și aplicații comerciale, cum ar fi recepțiile. 

Pe placa suport, din PAL brut, se aplică un laminat decorativ care fie este profilat de-a 

lungul cantului (model postformat), fie cantul rămâne drept (căntuit cu cant ABS).

Model cant drept (100/1,5) Model postformat (300 / 3)

Suprafața dumnea-
voastră de lucru. 
În fiecare zi.

Strat de protecție de densitate mare
Modelele noastre postformate de blaturi au aplicat sub 
laminat, de-a lungul marginii postformate, un strat de 
protecție unic, de densitate mare. Acesta face cantul 
blatului de lucru mai rezistent la impact și împiedică 
miezul din PAL să devină vizibil.

Strat de protecție de densitate mare

Substrat: Eurospan E1 P2, 38 mm grosime

Cantul drept creează un unghi minim de curbare foarte 
natural, care se potrivește perfect cu tendința actuală de 
designuri minimaliste.

* nu pentru blaturi de lucru ST28 și ST37

Substrat: Eurospan E1 P2, 38 mm grosime

Laminatul acoperă uniform întreaga suprafață a blatului 
de lucru, pentru a crea un finisaj neted și unitar, pentru o 
senzație armonioasă și atractivă.

Laminat 0,6 mm Laminat 0,6 mm

Hârtie de balans Hârtie de balansLac cu protecție UV
strat de protecție*

Lac cu protecție UV
strat de protecție

Etanșare sub muchie

Rază 1,5 mm Rază 3 mm

Rază 3 mmRază 1,5 mm

Cant ABS
1,5 mm

Strat de 
protecție de 
densitate mare
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H1180 ST37

Blat de lucru

Panou de spate

PAL melaminat Eurodekor

Laminat*

Canturi

Placă ușoară Eurolight

Laminate Compacte

Laminat în format de uşi

Soluții 
            complete
Constrângerile de ordin tehnic, estetic, economic și de mediu pot face ca un proiect sa fie o provocare. Având la 

dispoziție mai multe produse pentru același decor, puteți specifica materialul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. 

Fără compromisuri în ceea ce privește schema de culori sau performanța, ceea ce înseamnă că vă puteți concentra 

asupra nevoilor clienților dumneavoastră și asupra a ceea ce faceți cel mai bine.

în produse asortate.

*unele decoruri sunt disponibile numai ca laminate sub formă de rolă cu o grosime de 0,6 mm

Blaturi de lucru –  
disponibile imediat

Toate blaturile de lucru includ în pachet cantul asortat

Model Grosime Profil Dimensiune

100 / 1,5 38 mm
pe o latură 4.100 × 600 mm

pe ambele laturi 4.100 × 920 mm

300 / 3 38 mm
pe o latură 4.100 × 600 mm

pe ambele laturi 4.100 × 920 mm

Model Grosime Profil Dimensiune

100 / 1,5

38 mm
o singură la-

tură
4.100 × 1.200 mm

300 / 3

→   Pentru mai multe detalii și informații cu privire la disponibilitate, vizitați www.egger.com 

Alte variante de blaturi de lucru – 
disponibile cu termen de livrare

Accesorii pentru blaturile de lucru

Informații despre
     disponibilitate.

Produs Dimensiune

Canturi

Cant ABS 43 × 1,5 mm (inclusiv canturi cu 
aspect de fibră în secţiune transversală)

Cant PMMA și ABS Accent la dimensiunea 
de 43 × 1,3 mm  

(13 designuri selectate)

Laminate

2.800 × 1.310 × 0,8 mm
2.790 × 2060 × 0,8 mm

(Laminat XL pentru structurile ST28 și ST37)

2.000 până la 5.610 × 1.310 × 0,6 mm
de pe rolă sau 1 rolă întreagă (= 200 m)

Panouri de spate (model 90)

4.100 × 1.310 × 8 mm
(cu laminat pe ambele laturi)

Produs Dimensiune

Profile de închidere la perete și set de accesorii pentru profilele de 
 închidere la perete

4.100 × 25 × 25 mm

Profil pentru îmbinare pe colț (argintiu)

670 × 38 × 15 mm

Profil pentru îmbinare dreaptă (argintiu)

600 × 38 × 10 mm

100 101
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W1000 ST76 Alb Premium H148 ST10 Pin Frontera bej

W1000 ST89 Alb Premium

U702 ST89 Gri cașmir

U763 ST76 Gri sidefat

U960 ST76 Gri onix

U999 ST89 Negru

H110 ST9 Pin Sealand

H111 ST12 Inimă de arţar

Decor blat de lucru Decor blat de lucruCombinații recomandate Combinații recomandate

H3131 ST12 U522 ST9H3331 ST10 U727 ST9U960 ST9 F186 ST9H3058 ST22 F649 ST16

H3303 ST10 W1000 PG H1145 ST10 U727 ST9

H3090 ST22 F433 ST10 H1486 ST36 H3047 ST10

U311 ST9 U960 ST9 H1116 ST12 H3860 ST9

F433 ST10 H3860 ST9 F186 ST9 H3342 ST28

H1277 ST9 H3702 ST10 H1444 ST9 F649 ST16

W980 ST2 U818 ST9 U960 ST9 U156 ST9

U748 ST9 U104 PG U763 ST9 U200 ST9

H1145 ST10 Stejar Bardolino natur U741 ST9 U560 ST9 U788 ST16 F425 ST10

H1180 ST37 Stejar Halifax natur

H1181 ST37 Stejar Halifax tabac

H1199 ST12 Stejar Thermo negru-brun

H1401 ST22 Pin Cascina

H2415 ST10 Molid Sonnenberg

H3133 ST12 Stejar Davos maro trufă

U788 ST9

U156 ST9

U108 ST9

U727 PM

U961 ST2

U707 ST9

U222 PM

U899 ST9

U321 ST9

U702 ST9

U201 ST9

U108 ST9

U899 ST9

U963 ST9

W1100 PM

U732 ST9

F187 ST9

U750 ST9

U960 ST9

F638 ST9

U200 ST9

U748 ST9

W1000 PG

U156 ST9
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H3303 ST10 Stejar Hamilton natur

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U763 PG U200 ST9 W1000 PG U741 ST9

H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip

H3325 ST28 Stejar Gladstone tabac

H3331 ST10 Stejar Nebraska natur

H3332 ST10 Stejar Nebraska gri

H3702 ST10 Nuc Pacific tabac

H3704 ST15 Nuc Aida tabac

H3860 ST9 Arțar dur champagne

U707 ST9 U748 ST9 U899 ST9 U702 ST9

W908 ST2 U960 ST9 F571 ST2 U788 ST9

U748 ST9 U767 ST9 U626 ST9 F425 ST10

U222 ST9 U748 ST9 F649 ST16 U630 ST9

U156 ST9 U899 ST9 U960 ST9 U727 ST9

U961 ST2 U775 ST9 U999 PM U200 ST9

U311 ST9 U732 ST9 U788 ST9 U818 ST9

F028 ST89 Granit Vercelli antracit

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U707 ST9 U560 ST9 H3702 ST10 H1137 ST12

F029 ST89 Granit Vercelli gri U960 ST9 W1000 PM H3450 ST22 H3081 ST22

F041 ST15 Sonora Stone alb

F059 ST89 Granit Karnak gri

F061 ST89 Granit Karnak maro

F074 ST9 Marmură Valmasino gri deschis

F076 ST9 Granit Braganza gri

F080 ST82 Mariana Stone alb

U702 ST9

U899 ST9

U216 ST9

U763 ST9

U775 ST9

U156 ST9

U963 ST9

U727 ST9

U606 ST9

U741 ST9

U748 ST9

U332 ST9

H1146 ST10

H3395 ST12

H3430 ST22

W1100 PG

H3170 ST12

H3309 ST28

H1334 ST9

H3773 ST9

H1213 ST33

H1151 ST10

H1277 ST9

H1387 ST10
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F081 ST82 Mariana Stone antracit

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U708 PM U961 ST2 H1277 ST9 H1180 ST37

F092 ST15 Marmură Cipollino alb-gri

F093 ST15 Marmură Cipollino gri

F094 ST15 Marmură Cipollino negru-cupru

F104 ST2 Marmură Latina

F105 ST15 Marmură Torano

F110 ST9 Marmură Giada albastră

F141 ST15 Marmură Eramosa jad

U767 ST9 U707 ST9 H3711 ST9 H1424 ST22

U108 ST9 U732 ST9 H3309 ST28 H1122 ST22

U332 ST9 U788 ST9 H1387 ST10 H1250 ST36

U113 ST9 U156 ST9 U216 ST9 H1137 ST12

U763 ST9 U504 ST9 H3991 ST10 H3170 ST12

U707 ST9 U504 ST9 U961 ST9 H3450 ST22

U104 ST9 U707 ST9 H1122 ST22 H3433 ST22

F142 ST15 Marmură Eramosa neagră

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U732 ST9 U775 ST9 H3326 ST28 H1116 ST12

F147 ST82 Granit fin gri U767 ST9 U960 ST9 H1180 ST37 H3451 ST22

F148 ST82 Granit fin maro

F160 ST9 Marmură Marmara

F166 ST9 Marmură Pelago alb

F221 ST87 Ceramică Tessina crem

F222 ST87 Ceramică Tessina Terra

F256 ST87 Ardezie multicolor

U200 ST9

U899 ST9

U727 PM

U741 ST9

U702 ST9

U201 ST9

U963 ST9

U707 ST9

W1000 ST9

U156 ST9

U960 ST9

U767 ST9

H3012 ST22

H1636 ST12

H1615 ST9

H3331 ST10

H1401 ST22

H1277 ST9

H1213 ST33

H1277 ST9

H3702 ST10

H3154 ST36

H3398 ST12

H1176 ST37
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F274 ST9 Beton deschis

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U741 ST9 U200 ST9 H3430 ST22 H3303 ST10

F275 ST9 Beton închis

F292 ST9 Travertin Tivoli bej

F302 ST87 Ferro bronz

F303 ST87 Ferro Titan gri

F310 ST87 Ceramic rusty

F311 ST87 Ceramic antracit

F312 ST87 Ceramic cretat

U750 ST9 U767 ST9 H1399 ST10 H1250 ST36

U960 ST9 U775 ST9 U727 ST9 U216 ST9

H3170 ST12 U702 ST9 U767 ST9 H3154 ST36

F501 ST2 U788 ST9 H3156 ST12 H3331 ST10

U113 ST9 U899 ST9 H3012 ST22 H1334 ST9

U702 PM U655 ST9 H3840 ST9 H3326 ST28

U727 ST9 U707 ST9 H3303 ST10 H3451 ST22

F371 ST82 Granit Galizia gri-bej

Decor blat de lucru Combinații recomandate

U222 ST9 U323 PG H3325 ST28 H1151 ST10

F385 ST10 Ciment brut U748 ST9 W980 SM H3006 ST22 H3081 ST22

F502 ST2 Aluminiu cu aspect periat fin

F547 ST9 Metal blocks

F638 ST16 Chromix argintiu

F641 ST16 Chromix antracit

F649 ST16 Claystone alb

F651 ST16 Claystone gri

U702 ST9

U748 ST9

U963 ST9

U899 ST9

U960 ST9

U763 PG

U763 ST9

U504 ST9

H3303 ST10

U788 ST9

U201 ST9

U114 ST9

F302 ST87

H3702 ST10

U767 ST9

H3430 ST22

H1123 ST22

H1399 ST10

H3732 ST10

H3991 ST10

H3433 ST22

H3006 ST22

H1387 ST10

H1101 ST12
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Lumea noastră în mâinile dumneavoastră   |   Cu ajutorul aplicației EGGER veți 

dispune de toată colecția de decoruri printr-o simplă atingere, oricând și oriunde 

v-ați afla. Bucurați-vă de acces instant la Studioul de Design Virtual cu toate 

decorurile, numeroase încăperi și un număr de funcții gratuite. Generați noi idei 

creative cu ajutorul spațiului pentru inspirație sau pur și simplu scanați codul QR de 

pe mostra dumneavoastră pentru a utiliza decorul direct în VDS. 

Aplicația EGGER Collection

Resursa dumnea-
voastră zilnică                        

Servicii

Ne dorim să obțineți totul de la produsele noastre, astfel încât oferim o gamă largă de 

servicii în acest sens. De la ajutor pentru vizualizarea designurilor dumneavoastră, la 

răspunsuri legate de întrebări despre produse și orice alte aspecte, suntem aici pentru 

dumneavoastră, atât online, cât și personal.

Site web
Sursa dumneavoastră de inspirație   |   De la aspectele practice ale fișelor de date tehnice, 

instrucțiuni de procesare, certificate și disponibilitatea produselor, la studii de caz sau informații 

despre trenduri, egger.com este locul pe care îl căutați. Căutați după număr de decor și nume, 

structură sau cod de culoare, pentru a găsi instantaneu combinații de decoruri care vă ajută în 

consultanța pe care o acordați zilnic. Înregistrați-vă în myEgger pentru a obține acces la scanări 

ale decorurilor și la alte servicii utile, cum ar fi posibilitatea de descărcare a videoclipurilor despre 

subiecte actuale de marketing.

→   Înregistrați-vă acum la myegger.com și bucurați-vă de toate acestea

Dând viață ideilor dumneavoastră   |   Studioul de Design Virtual este instrumentul perfect pentru 

consultanță, permițându-vă să vă vizualizați atât ideile dumneavoastră cât și pe cele ale clienților, 

simplu și online. Decorurile EGGER pentru pardoseli și mobilier pot fi amplasate simplu într-o gamă 

largă de încăperi existente și actualizate. Pentru confortul dumneavoastră, vă sugerăm diverse 

combinații de decoruri EGGER, adecvate proiectului dumneavoastră. Pentru a beneficia de mai 

multe opțiuni și pentru a oferi clienților dumneavoastră un serviciu de consultanță profesional, 

alegeți VDS Profi. Totul este disponibil online sau în aplicație pe toate dispozitivele mobile – 

aruncați o privire, totul este la numai un clic distanță.

VDS

→   Aflați mai multe informații pe www.egger.com/vds

Pentru a vedea decorurile pe care le căutați, vizitați showroom-ul distribuitorului dumneavoastră 

local.

Încercați înainte de a cumpăra   |   Verificați oferta noastră de mostre – toate disponibile rapid și 

adecvate nevoilor dumneavoastră.

Mostre

→   Aflați mai multe informații pe www.egger.com

→   Distribuitorul dumneavoastră local: www.egger.com/distributorindex
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EGGER România SRL

Bdul. Mareșal Alexandru Averescu 15 B/C,
Etaj 2, Sector 1
RO-011454 Bucureşti
T +40 21 31101 38
T +40 21 31101 39
info-ro@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2
PO Box 38
RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava
T +40 372 4-38211
F +40 372 4-68211
info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16
AT-3105 Unterradlberg
T +43 50 600-12217
F +43 50 600-92217
info-urb@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20
AT-6380 St. Johann in Tirol
T +43 50 600-10159
F +43 50 600-90159
info-sjo@egger.com
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