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MY Perfect

ONE
Podlahy FLOORLINE® pro dokonalé chvilky

Když doma společně vaříme, je pro mne vše
dokonalé. Denní práce je hotová, nyní si
vychutnáváme život. Když se vše daří a nic
nechybí, pak je to my perfect one. Někteří si
krásné chvilky vychutnávají na pohovce a s
hudbou, s nejlepší přítelkyní na chodbě při
spontánní módní přehlídce, v kavárně nebo při
kreativní práci v ateliéru. Každý svým stylem!
Ale všichni víme, jaký je to pocit, když je vše v
pořádku: pak je to my perfect one.
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FLOORLINE®

»	Kavárna v naší ulici je pro mne jako
obývací pokoj, jen o něco zajímavější s těmito okouzlujícími službami! «
My perfect one | Jan, stálý host a přítel

Public Places

V kavárně se setkáváme s lidmi, které
známe nebo chceme poznat, dáme si
s nimi malé preso nebo zde vedeme
dlouhý rozhovor. Příchod a odchod
hostů je plynulý jako klidná řeka. A to
díky odolné podlaze, která navozuje
příjemnou atmosféru a přitom
dlouhodobě zůstává v pěkném stavu.

Milí lidé
Hosté na se na sebe dívají, vychutnávají si
kávu nebo si čtou časopisy. Zde není nikdo
rušen a přesto není sám.
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FLOORLINE®

Lákavé: styl podlahy výrazně přispívá k
harmonickému prostředí kavárny. Neklouzavá
a silná struktura povrchu Grand Canyon
podtrhuje živý obraz žilkování.

Zvláštnost
Hluboko kartáčovaný povrch Grand Canyon
se vyznačuje výrazně animovanou strukturou.

Public Places

H2749 Borovice Boreal
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FLOORLINE®

» Naše kuchyň je nejoblíbenější restaurací
ve městě. Zde chutná mým dětem
dokonce i domácí salát. «
My perfect one | Lena, matka a šéfkuchařkaa

Living Kitchen

Kuchyň je v dnešní době středem

Kolekce FLOORLINE® nabízí velký

domova, zde vaříme povídáme

výběr odolných povrchů, které

si, společně jíme a hrajeme si.

se hodí k zařízení, architektuře a

Podlaha v kuchyni by měla působit

osobnímu stylu obyvatel bytu.

útulně. Hodí se k ní teplý barevný
odstín dřeva, přesto však musí být
odolná a nenáročná na údržbu.

Hlavní místo pobytu celé rodiny
Veselé děti a čerstvá zelenina –
kuchyň je v dnešní době hlavní točnou
každodenního života.
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Venkovský styl: Stejně jako na podlahových palubkách
ve venkovském domě zajistí zřetelné žilkování a pilou řezané
příčné rýhy na povrchu Vintage neklouzavou povrchovou
strukturu.

Zvláštnost
Řezy pilou podle tradičního řemeslného umění
dodávají povrchu Vintage maximální jistotu proti
uklouznutí (R10).

Living Kitchen

H2726 Dub Northland melange
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FLOORLINE®

» Mé studio je místem,kde se mohu
seberealizovat. Když přichází nápady,
jsem šťastná. «
My perfect one | Sonia, interiérová architektka

Creative Space  13

Pracovní prostředí se mění. Kreativita je
žádaná a okolní prostředí nás při tom
podporuje. V pracovním prostředí
budoucnosti je neodlučitelně propojen
příjemný pocit a produktivita. Dekory od
FLOORLINE® v kombinaci s vhodným druhem
autentičnosti a fantazie.
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FLOORLINE®

H2746 Borovice Beachhouse

Creative Space  15

Kreativní chaos
Pohodlné židle a knihovny stojí vedle kreslícího
stolu. Hranice mezi prací a bydlením se otevírá.

Zvláštnost
Do hloubky působící povrch propůjčuje
vzhledu autentičnost.
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FLOORLINE®

» V mém pokoji se odehrávají ta 		
nejlepší dobrodružství. Například
dnes tady přistáli roboti. «
My perfect one | Moritz, objevitel

Kids Paradise  17

Hodina letu
Místo vhodné pro míče, roboty a
rozdováděné děti je příjemné a musí odolat
mnoha tvrdým přistáním.

Herna se mění každý den:
jednou je zde vesmírná stanice,
jindy zase jeskyně, divadlo,
hřiště a nakonec se promění opět
v hnízdo. To vše se odehrává na
jedné podlaze. Ta je pohodlná a
přesto na ni může dětem něco
ukápnout, mohou na ní dovádět,
aniž by se cokoli přihodilo.
Podlahy, které jsou nenáročné na
údržbu, jsou proto ideální i pro
rodiče a jejich nervy.
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FLOORLINE®

H2750 Jasan Balmoral šedý

Kids Paradise  19

Zvláštnost
Vzor působí díky technice synchronních pórů jako
žilkování, které dotykem ruky cítíte na dřevě.

Dlouhé palubky a světlý odstín dřeva propůjčují
podlaze příjemný vzhled a přirozenost. Odolný
povrch chrání podlahu před poškozením. Hrát si
zde mhou i kačenky a sloni.
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FLOORLINE®

Obývací pokoj je místem, kde

Díky nenáročné údržbě vyžaduje

se vaše duše nadechne. K tomu

minimální péči. Velký výběr vzorů

je potřeba velký prostor a navíc

umožňuje všem estétům dokonale

se zde musíte cítit jako doma.

sladit dřevěný odstín, nábytek a

Podlaha v dokonalém vzhledu

vybavení.

a s přirozeným odstínem dřeva
poskytne útulnou atmosféru bez
pocitu nedostatečného prostoru.
Podlahové palubky ve formátu
Kingsize dodávají prostoru
otevřenost, kde se můžeme
oddávat příjemným chvilkám.

Vysoce kvalitní
Vysoké nároky platí pro kvalitní tónovací
techniku stejně jako pro odolnou a
dlouhodobě krásnou podlahu.

Living Area

» V mém koncertním sále vystupují všichni velcí
umělci tohoto světa. Možnost být při tom je
pro mne tím největším zážitkem. «
My perfect one | Martin, posluchač
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FLOORLINE®

Konečně dám nohy nahoru – Pohovka je místem odpočinku po náročném
všedním dni, lóží pro exkluzivní koncertní a filmové zážitky. Je umístěna na
podlaze, která poskytuje vhodnou atmosféru soukromých chvil odpočinku,
jež občas potřebuje každý člověk.

Living Area

H2733 Dub Arlington

Zvláštnost
Palubky o šířce 32 centimetrů s podélnou postranní
fasetou dodají místnosti eleganci a prostornost.
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»	Nejkrásnějším momentem celého
víkendu je, když si na chodbě zkoušíme
naše outfity na večer. «
My perfect one | Laura a Maria, přítelkyně

Private Lobby

Chodba dokáže vše. Stojí zde

pokojích není místo. Podlaha proto

domácí přezůvky vedle skútru.

musí být moderní a jednoduchá -

Chodba je sice trošku užší a

a musí umět skrýt barevný chaos.

chaotická, ale cítíme se zde
svobodně. U šatny si oblékáme
nejen bundy a boty, ale navíc
se zde s nejlepší přítelkyní také
fotíme jako modelky. Chodba
je vhodná pro vše, na co v jiných

Catwalk
Rychle odložit kabelku a vytáhnout
fotoaparát – chodba je zákulisí i
předváděcí molo zároveňň.
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FLOORLINE®

Vysoké a úzké podpatky, stojany na šaty a zrcadla
vyžadují odolnost laminátu jako u kamenné
podlahy. Vzhled je moderní jako dekorativní beton s
decentními barevnými přechody.

Zvláštnost
Strukturovaný povrch propůjčuje podlaze
materiálnost a autentický podlahový vzhled.

Private Lobby

F854 Beton hrubý
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Dnes můžeme vše koupit na
internetu - přesto vyžadují
zákazníci víc. Chtějí, aby pro
ně bylo nakupování zážitkem,
s možností vyzkoušení a
atmosférou prostředí. Věří stylu
prodejce. Ten sleduje celý svět
a obchoduje na jednom místě.
A umí produkty prezentovat.
Moderní vzory FLOORLINE®
vytváří dokonalou platformu pro
změnu stylu a nadčasový design.

Fórum expertů
Vyzkoušet a prodiskutovat – obchod je
pódiem pro dobré produkty.

International St yle  29

»	Doma jsem kdekoli na světě.
Proto se mezi produkty z celého
světa cítím nejlépe. «
My perfect one | Peter, obchodník
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FLOORLINE®

F851 Sonic

International St yle  31

Obchod je rozhraním k ulici. Zachycuje vnější
prostředí s opotřebovaným vzhledem dokonalé
průmyslové podlahy. Škrábance a stopy opotřebení
jsou stylové prvky rafinované povrchové struktury.

Zvláštnost
Povrchová struktura Authentic se vyznačuje
aktivním opotřebovaným vzhledem.
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Fascinující povrchy – přirozenost,
kterou můžete vidět i cítit

AUTHENTIC – autentický matný vzhled a hmat

BRILLIANT – sytý lesk

CERAMIC – vzhled keramiky

LINEA – moderní přímé linie

OILED – přírodní vzhled olejovaného dřeva

NATURAL PORE – věrohodný dřevní pór

RUSTIC – vzhled kartáčovaného dřeva

VINTAGE – věrohodné hrubé opracování

Od autentického vzhledu přes eleganci až po charakternost: Struktury a hloubky povrchů
od FLOORLINE® jsou dokonale sladěné se vzory. Povrch Vintage si pohrává se vzhledem
tradičního řemeslného umění, povrch Oiled zrcadlí eleganci parketových podlah.
V souladu s optickým vzhledem zahrnuje kolekce také povrchové úpravy se strukturou
kamene, kovu a keramiky.

FLOORLINE®

Grand Canyon – drsný povrch, který
je obrazem staré řemeslné techniky
Pomocí drátěného kartáče lze měkké části vykartáčovat z dřevěné plochy tak, že na povrch vystoupí
pouze odolné linie žilkování. Na povrchu se vytvoří hluboká struktura. Grand Canyon napodobuje
tento proces svým obzvlášť hluboko kartáčovaným povrchem. Má charakter a navíc se vyznačuje
nejlepšími protiskluzovými vlastnostmi třídy R10.

Hluboké žilkování
Grand Canyon se vyznačuje dominantní
povrchovou strukturou.

GRAND CANYON – starý a hluboce kartáčovaný

NOVIN

KA
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Registrovaná kvalita od odborníka –
pokládání podlahy s přidanou hodnotou
Díky laminátové podlaze od společnosti EGGER

Dvojí výhoda pro vás: vaše nová podlaha bude

získáte kvalitní podlahu. Odolnou, s dlouhou

nejen dokonale a čistě instalována. EGGER

životností a nenáročnou na údržbu. Za tím vším

prodlužuje také záruční dobu u profesionálně

se skrývá kvalita „made in Germany“. Každý díl

položené podlahy o 5 let, tedy až na 30 let.*

podlahy je automaticky registrován ve výrobním

Zaregistrujte vaši novou laminátovou podlahu u

procesu, produkty průběžně prochází několika

společnosti EGGER a zajistěte si tak všechny výhody

spolehlivými kontrolními instancemi. Aby zůstala

exkluzivní EGGER PROFESIONAL PRODLOUŽENÁ

podlaha dlouho pěkná a co nejdéle si zachovala

ZÁRUKA.

svou hodnotu, musí být také pečlivě položená.
Nelepší volbou je práce odborníka.

FLOORLINE®

PODROBNĚJI O EGGER PROFESIONAL
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA* – KVALITA
BEZ KOMPROMISŮ
VYNIKAJÍCÍ TVAROVÁ STABILITA
·
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	Vodě-odolná nosná deska z přírodních dřevěných vláken

4

Protitah

5

silenzio® podložka (jen u označených dekorů)

1

2

Jako nosné desky byly použity výlučně desky HDF třídy kvality E1.

3

Všechny papíry jsou impregnovány pryskyřicí.

4

5

Naše laminátové podlahy jsou certifikované podle:
QUALITY MADE IN GERMANY

Q UA L ITY
MADE IN GERMANY

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

NÁ

Dekorační papír

ČI

3

	Overlay vysoce odolný proti oděru

VŮ

soukromém sektoru proto prodlužuje dobu záruky o pět let.

ST

EGGER důvěřuje kvalitě řemeslníků. Při profesionální pokládce v

NO

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Každý panel je kontrolován
a registrován!

ZVLÁŠTNÍ MONTÁŽNÍ VÝHODA

2

I TA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

Díky zvláštní konstrukci výrobku jsou robustní a vydrží i náročné úžívání.

1

BIL

JÍCÍ O DOL

Laminátové podlahy od firmy EGGER jsou mimořádně robustní a odolné.

R O V Á S TA

NIKA

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

Í T VA

VY

ale také hran.

N

JÍC

·

odpovídající klalitu. Proto se záruka oděru* týká nejenom celého panelu,

VY

Zkrze vynikající kvalitu nosné desky z vlastní produkce, EGGER zaručuje

A
IK
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Podlahy s fasetou WOODVISION ® –
pro autentický vzhled

Zkosením panelových hran vznikne při spojení elementů viditelná a
citelná spára. Tato takzvaná fazeta podtrhuje palubovkový charakter
a díky tomu působí laminátová podlaha velmi autenticky.

4-STRANNÁ FASETA WOODVISION®

2-STRANNÁ FASETA WOODVISION®

Oběžná V-faseta výrazně podtrhuje charakter palubové podlahy.

2-stranná fasetová hrana podlahy vytváří v místnosti
podélně orientovanou optiku.

FLOORLINE®

FLOORLINE ® – Laminátová podlaha
pro dokonalé chvíle

FLOORLINE® svými různorodými vzory,
dokonale vzájemně sladěnými detaily a
technickými rafinovanými prvky ztělesňuje
příjemnou atmosféru života v jakékoli
místnosti a pro jakoukoli potřebu: a to
zcela v moderním stylu nebo v klasickém
elegantním provedení, pro soukromé nebo
komerční účely, pro běžné nebo vysoké
nároky – FLOORLINE® je spojením nejvyšší
kvality a vkusného designu.

PŘEDNOSTI

Silenzio®

HYGIENICKÉ Laminátové podlahy jsou jedno z
nejhygieničtějších řešení podlah. Jednoduché na
čištění a údržbu.

ODOLNÁ PROTI NÁRAZU Dokonce i když vám něco

bez silenzio®

se silenzio®

upadne na podlahu-povrch laminátových podlah je
odolný vůči velkým nárazům.

Klid znamená sílu: silenzio® je název pro nabídku
komfortu ke snížení kročejového a prostorového

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

hluku. Podložka z recyklovatelné buničiny, která je
připevněna přímo na panelu, snižuje subjektivní
vjemy hluku až o 50 % oproti laminátovým podlahám
bez silenzio®. V závislosti na použití nabízí silenzio®
provedení pro normální, střední a silné namáhání.

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

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

* Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes = certifikační systém pro trvale
udržitelné lesní hospodářství

nepoškozenému životnímu prostředí.

OD STROMU K PRODUKTU - UZAVŘENÝ KRUH
Důležitým úkolem společnosti EGGER je, aby co nejlépe zastupovala cennou surovinu, kterou je dřevo.
Integrovaný přístup sahá od produkce masivního dřeva v pilařských závodech až po výrobu dřevěných
materiálů, jako jsou laminátové podlahy. Zbytky dřeva a recyklované dřevo, které nelze při výrobě použít,
využíváme termicky v našich elektrárnách na zpracování biomasy. Takto společnost EGGER dělá „ze dřeva
mnohem více“.
Konzument
Výroba dřevěných materiálů
a zušlechťování dřeva

Recyklace
Pila

Elektrárna na biomasu

CO₂

Trvale udržitelné lesní hospodářství

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

Kolor

Décors

Canlı

LIVING

Cocina
Yenilikçi
CASA
Suerte
Color

www.egger.com/floorline

Estilo

RELAYAR
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Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Creatividad MUTFAK

Servis, info a více u.:

Renkler Relaxing

Célébrer Cuisine Dekore

fortuna

Farben

Stil
Keyif verici
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