
PerfectSense® Feelwood  
lakkozott lapok

Egy termék amely hatással 
van az érzékekre



Ügyfelei ragaszkodnak a természetességéhez és a valódi fa 
tapintásához, de nem szeretnének lemondani a matt lakkozott felület 
előnyeiről? Pontosan ezért fogják lenyűgözni őket az új PerfectSense 
Feelwood lakkozott lapok! A lapok ötvözik a legjobb minőségű 
termékeink tulajdonságait: a matt, bársonyosan meleg, ujjlenyomat-
taszító hatással rendelkező PerfectSense Matt Feelwood struktúrák 
tökéletesen a dekorképhez lettek igazítva.

A matt lakkrétegnek köszönhetően, a PerfectSense Feelwood 
bármilyen függőleges felhasználásra alkalmas. Az új, matt struktúrájú 
termékünk kiválóan illik a konyhába vagy a fürdőszobába, ahol a 
bútoroknak és berendezési tárgyaknak ellenállónak kell lenniük a 
nedvességgel és a hőhatásokkal szemben.

  További információt itt talál: 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Ezzel az innovációval az EGGER egy teljesen új szintre emeli a faalapú 
termékek természetes megjelenését és hatását. Mindezt már két elnyert 
díj is igazolja: A PerfectSense Feelwood lakkozott lapok megkapták a 
Red Dot Award díjjat: 2021 Legjobb termékdizájnért járó díját, továbbá 
Nyertesnek választották a German Innovation Awards 2021-en.

Egy kiváló termékinnováció

A videó megnyitása

Innovációnk követi a matt, olajozott, 

valódi fahatású felületek trendjét. 

Olyan természetes hatást nyújt, amelyet 

korábban még soha nem sikerült elérni 

fenntartható, fa alapú hordozólapokon.

Klaus Monhoff Az EGGER csoport Dekor és dizájn osztályának vezetője

„

”
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https://youtu.be/gA8WSjUl0aA


Fedezze fel az érzékekre  
 ható termékkínálatunkat

Választékunkban hat exkluzív dekor és színazonos élzáró kapható.

H1760 TM28
Szürke Gesztenye

Minden bemutatott és említett 
dekor reprodukció.

A H1760 TM28 Szürke Gesztenye 
eleganciáját bámulatosan kiemelik 

a gyöngyházfényű pigmentek 

»
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H1186 TM37
Sötétbarna Garonne Tölgy
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H3180 TM37
Halifax Barna Tölgy

A fekete pórusok és repedések adják a 
H1186 TM37 Sötétbarna Garonne Tölgy 

dekor karakterét.

 jellegzetes repedések karakteres, egyedi 
természetességgel ruházzák fel a H3180 TM37 
Halifax Barna Tölgy dekort.

  Mintákat a következő linken rendelhet: 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3149 TM37
Füstbarna Riffian Tölgy

Deszkára hatású megjelenésével és visszafogott 
szijácsfa elemeivel a H3311 TM28 Fehérített 

Cuneo Tölgy dekor, bármely helyiségbe képes 
becsempészni a skandináv természetességet.

A H3149 TM37 Füstbarna Riffian Tölgy 
természetes elemeinek köszönhetően 

követi a PureNature trendet.

  Mintákat a következő linken rendelhet: www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Fehérített Cuneo Tölgy

U999 TM28
Fekete

Az U999 TM28 Fekete autentikus 
megjelenésű tömörfa struktúrája 
nemcsak elegáns hangsúlyokat ad, 
hanem vonzza is a tekinteteket.»
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ELŐNYÖK

Tapintás és megjelenés
 � Bársonyosan matt lakkozott bevonat, 

szinkronpórusos Feelwood struktúrákkal
 � Minimális fényvisszaverés
 � Természetesebb színjáték, nagyobb kontraszt 

és mélység
 � Még természetesebb hatás

Felületi tulajdonságok
 � Antibakteriális felületi tulajdonság az ISO 22196 

(= JIS Z 2801) szabványnak megfelelően
 � Ellenáll a szokványos foltoknak
 � Számos tisztítószerrel szemben ellenálló
 � Hő- és nedvességálló

Ujjlenyomat-taszító tulajdonság
 � Gyakorlatilag egyáltalán nem marad rajta ujjlenyomat
 � Kevesebb tisztítást igényel
 � Fokozottan előnyös sötét dekoroknál

Rendelkezésre álló struktúrák
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

  További információt itt talál:  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Terméktulajdonságok  
    áttekintése
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→  Raktárról elérhető termékek, melyek az  
EGGER Dekoratív Kollekciót kiegészítése.

→  6 új dekor, amelyek kizárólag PerfectSense Feelwood  
lakkozott lapokként elérhetők 

→ Standard méretek: 2800 × 2070 mm

→ Standard vastagság: 18 mm

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Termékszerkezet Védőfólia

Alapozó

UV-védelemmel ellátott réteg

Impregnált dekorpapír

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Nátronpapír

Nátronpapír

Impregnált dekorpapír

További információt itt talál: www.egger.com/ecofacts

Nagyobb átláthatóság: 

29 %-ban újrahasznosított anyagokból 
42 %-ban fűrészipari melléktermékből és felhasználás 
előtt újrahasznosított faanyagból 
29 %-ban természetes erőforrásokból

89 %-ban megújuló erőforrásokból származó anyagok  
11 %-ban fosszilis erőforrásokból származó anyagok

100 %-ban igazoltan legális eredetű faanyagból, melynek 
61 %-a tanúsítvánnyal is rendelkezik

68 %-ban helyi eredetű faanyagból

Színazonos hozzáillő termékek

Minden PerfectSense Feelwood dekorunkhoz 
raktárról 23 × 1 mm-es ABS-élezárók is elérhetők, 
amelyek struktúrában és fényességi szintben 
egyaránt tökéletesen illeszkednek a dekorhoz.

9



A fürdőszoba világos marad, azonban nem szükséges fehér színből kivitelezni. A matt felületű H1760 TM28 
Szürke Gesztenye tökéletesen illeszkedik a képen bemutatott szürke mosdókagylóhoz. Gyöngyházfényű 
csillogása értéket tükröz. A szekrényhez felhasznált U705 ST9 Angora Szürke semleges megjelenésű, míg a 
mosdószekrény a sötétebb F121 ST87 Antracit Metal Rock dekorból lett kivitelezve. Az EPL166 Világosszürke 
Chicago Beton padló hozzájárul a helyiség világos megjelenéséhez.

A helyiség időtlen megjelenését az autentikus H3311 TM28 Fehérített 
Cuneo Tölgy dekor hangsúlyozza ki. A matt és magasfényű U961 PM/
PG Grafit Szürke dekor kontrasztos hangsúlyokat teremt. A helyiség 
összképét az EPC015 Világos Waldeck Tölgy parketta világos, 
természetes tónusa egészíti ki.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
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A kiemelkedő minőségű laktér és 
a H3149 TM37 Füstbarna Riffian 
Tölgy dekor rusztikus, deszkahatású 
összjátéka a „természetes elegancia” 
hatását kelti.Természetes árnyalata 
lehetővé teszi kombinálását a zöldes 
uni dekorokkal, mint például az 
U717 ST9 Dakar Szürke dekorral. Az 
U999 PM Fekete a modern megjelenés 
és a kiemelkedő minőség érzetét 
kelti. Az EPL127 Santino Stein Sötét 
padlóburkolat a sötét, elegáns 
megjelenés trendjét követi.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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Ha szabadidőről és kikapcsolódásról van szó, elengedhetetlen a 
visszafogottabb megjelenés és a kiegyensúlyozott kontrasztok. 
Ehhez az U999 TM28 Fekete kimondottan meglepő hatással 
bír. Messziről nézve a felület egyszínűnek tűnik. Csupán 
közelebbről megvizsgálva tűnik fel a diszkrét faerezet, amely a 
természetesség és az elegancia tökéletes összjátékát nyújtja – és 
még ujjlenyomat-taszító hatással is rendelkezik. A PerfectSense 
Premium Matt és Premium Gloss felülettel ellátott U999 Fekete 
dekor pedig elegáns hangulatot teremt. Az egyetlen kontrasztot 
a H1714 ST19 Lincoln Dió dekor jelenti, amely meleg, természetes 
színével, a természetesség és a modern megjelenés tökéletes 
ötvözetét képviseli, csakúgy mint a bemutatott EPL175 Fekete 
Bedollo dió padlóburkolat.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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A szobában látható kombináció kiemeli a természetes kontrasztokat. A H1186 TM37 Sötétbarna 
Garonne Tölgy matt lakkozott felülete fokozott mélységi hatást kelt. A sötétebb fadekorok 
különleges természetességet mutatnak, amely alapjában világos, az erezetén keresztül pedig 
sötét színű.A dekor különösen jól érvényesül, a világos F416 ST10 Bézs Textil és a kontraszt 
hatást keltő U399 ST9 Garnet Vörös dekorok mellett. Végül, a harmonikus összképben a 
természetes színű EPD034 Natúr Berdal Tölgy padlóburkolat teszi fel a pontot az i-re.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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 EPL127

 F206 PT
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A modern konyhák általában tágasak. Továbbá, 
a konyha minden otthon központja, amely összeköti 
a helyiségeket, például az étkezőt, a nappalit 
és a dolgozószobát. Emiatt, egyre gyakrabban 
használnak sötét színeket, amelyek emlékeztetnek 
a olasz lakberendezési stílusra.

Itt a H3180 TM37 Halifax Barna Tölgy dekor látható. 
A matt felület tökéletesen, teljes színhatásában 
adja vissza a fekete repedéseket és csomókat. Az 
U999 PM Feketével tökéletesen kombinálható. A 
kellemes hangulatot ebben a konyhában többek 
között a matt F206 PT Fekete Pietra Grigia munkalap 
teremti meg. Olyan mértékű eleganciát sugároz, 
hogy az egyetlen választás csakis a sötét árnyalatú 
EPL127 Santino Stein Sötét padlódekor lehet.

  A PerfectSense lakkozott lapokkal kapcsolatos 
további információért látogasson el a következő 
weboldalra: www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37
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Magyarorszag

EGGER HU

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg

Austria

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

Pf. 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Romania

t +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec

Poland

t +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com
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