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ale podelelor laminate EGGER

Privire în fabrică 

ECOLOGIC
Cum contribuie EGGER la  

protecția mediului și la 

sănătatea locuințelor

LAMINATE

FLOORING
COLECȚII DE STILURI

De la stilul vintage  
până la stilul modern

REVISTĂ DE AMENAJĂRI INTERIOARE



Stimată cititoare,  
stimate cititor, 

această revistă are scopul de a vă inspira 
cu privire la podelele laminate. Dorim  
să vă oferim idei pentru amenajarea  
locuinței și să vă prezentăm în detaliu 
caracteristicile și opțiunile de utilizare  
ale parchetului laminat. Lăsați-vă inspirat 
de tendințele din amenajările interioare, 
de decorurile variate și de recomandările 
de amenajare utile.

Vă dorim lectură plăcută și distracție  
plăcută la amenajarea locuinței  
dumneavoastră

Echipa dumneavoastră EGGER



LOCUINȚĂ
Podeaua din locuință constituie baza 
stilului nostru de viață. O imagine 
unitară.
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CULORI
Ce efect au culorile și cum 
putem profita de efectele lor!

TEHNIC 
În prezent, parchetul laminat este 
un produs hightech. EGGER vă oferă 
posibilitatea de a arunca o privire în 
procesul de producție.

10 PUNCTE FORTE, 
care susțin parchetul laminat  

EGGER.
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Ce tipuri de parchet sunt în tendințe?  
O discuție cu analistul de tendințe Gabriela  
Kaiser, cu privire la decorurile de lemn cerute  
în piață, mobilitate și tendința către un stil  
de viață aproape de natură.
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PIESA DE SUFLET
Invizibile – și totuși decisive  
pentru calitate: plăcile de bază EGGER.
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STILURI
De la stilul vintage, până la stilul modern pur: 
acestea sunt stilurile care dau tonul. Știința 
stilului cu bază. 

32 NATURĂ 
Parchetul laminat 

EGGER protejează mediul  
și asigură un aer ambiental  

mai curat. 

În proiectele speciale, parchetul 
laminat se utilizează în diverse 

moduri. 
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Parchetul  
laminat însoțește 

multe stiluri  
de viață. 

LOCUINȚĂ

Recomandare: 

Lăzile vechi de fructe conferă 

șarm unui ambient bine 

organizat. 
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UN DESIGN BUN NU  
TREBUIE SĂ FIE RECE.
”Un design bun înseamnă cât mai puțin 

design”, susținea odată renumitul 

Dieter Rams. Ar trebui să fie util, sincer 

și durabil. Acest lucru este valabil mai 

ales pentru proiectele care se îndreaptă 

în direcția clasică. Acestea îi conferă 

locuinței eleganța necesară. 

CE PARCHET MI SE 
POTRIVEȘTE?
Deschis la culoare, închis, epatant 

sau discret - pentru a lua decizia, 

profitați de consultanța specializată 

oferită de distribuitorul EGGER.

ȘTIAȚI CĂ?
Fotbalul a fost inventat în Anglia, 

iar fotbalul de masă în Franța. 

Dar elvețienii le-au adus pe 

piață. Primul lor model se numea 

”Kicker”. 

Cuprul utilizat în locul  

inoxului conferă locuinței  

o atmosferă de relaxare,  

ca acest clasic Louis-Poulsen.

Comod, dar cu un aer  
de modernism clasic:  
balansoarul de la Eames.
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Artă pentru  
simțuri

TEHNICĂ

Arată ca un parchet frumos din lemn și exact așa se și simte.  
În acest sens, inginerii, oamenii de știință și designerii au investit aproape 

40 de ani în cercetare și dezvoltare. Pentru a face totul cât mai natural,  
se folosește tehnologie de precizie. 

U n decor cu o rezoluție impresionantă a culorilor,  
 imprimat pe placa din fibră cu grad mare de  
 densitate (HDF), peste care se aplică un strat   
 robust de acoperire (așa-numitul overlay)  

pentru protecția împotriva tocurilor ascuțite și a rolelor  
scaunelor - aceasta este și rămâne rețeta succesului 
parchetului laminat. Rețetele pentru rășinile de impregnare, 
care îi conferă acestui strat protector un aspect plăcut 
chiar și după cele mai dure teste de rezistență, se numără 
printre cele mai bine păstrate secrete ale producătorului. 
Din 1977, anul în care s-a descoperit tehnologia parchetului 
laminat, s-a lucrat intens la dezvoltarea produsului. 
Astfel, în prezent chiar și unui expert îi este greu să facă 
diferența între un parchet din lemn și un parchet laminat 
EGGER doar aruncând o privire asupra lui sau doar prin 
simpla atingere. 

Există de aproximativ zece ani posibilități tehnice de apli-
care a structurilor sincronizate cu decorurile. În limbajul 
de specialitate această tehnică se numește „pori sincron“. 
„Totuși, tehnica prin care porii sincron sunt impregnați 
sub imagine este acum mult mai precisă“, afirmă Jörg Hüls, 
Product Manager parchet laminat EGGER. „Structurile  
actuale redau mult mai fidel fisurile, nodurile și loviturile.“ 
Structurile sunt imprimate în stratul de acoperire cu 
ajutorul preselor cu bătaie scurtă sau cu ajutorul preselor 
continue. Instalația controlată de computer este echipată 
cu camere sensibile, care reacționează la mai multe  

marcaje de referință din imaginea decorului. Aceste camere 
transmit informațiile la sistemul de comandă, care  
orientează la milimetru placa de 2,60 × 2,10 metri. 

Prelucrarea decorului presupune multă atenție la detalii. 
Un specialist în grafică are nevoie de până la patru  
săptămâni pentru a prelucra imaginea unei suprafețe  
de lemn. „Pentru noi contează armonia și naturalețea  
imaginii“, explică Peter Fabri, dezvoltator de decoruri 
EGGER. „Dorim să obținem o imagine generală unitară.“ 
El defalchează textura în trei culori și pentru fiecare  
realizează o imagine proprie. Imaginile individuale se 
aplică pe hârtia fină cu ajutorul cilindrilor de imprimare - 
pentru fiecare culoare se folosește un cilindru - prin 
procedura de presare în adâncime. Astfel, redarea inelelor 
care indică vârsta copacului, în așa fel încât decorul  
să apară armonios la finalul rotirii cilindrului, fără să se 
observe intervenția omului în creația naturii, constituie  
o provocare specială. „Un bun design este invizibil“ –  
faimoasa regulă a design-ului modern este respectată 
literalmente.
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Termenul ”laminat” provine 

din latinescul ”lamina“, care 

înseamnă strat. Tehnologia 

de producție a parchetului cu 

structură stratificată presupune 

combinarea lemnului, hârtiei 

și a rășinilor. La acestea se 

adaugă stratul protector 

de suprafață. El protejează 

decorul, care se imprimă fie pe 

hârtie, fie direct pe placa de 

bază din HDF. Pentru a preveni 

deformările, pe partea din spate 

a plăcilor se aplică o hârtie de 

balans.

STRUCTURA  
PRODUSULUI

Dezvoltarea design-ului și realizarea tiparului durează 

până la patru săptămâni. Hârtia decorativă se imprimă prin 

presare la adâncime. Grație procedurilor noi, se realizează 

și tipărirea directă pe placa de bază.

PARCHET LAMINAT 
1  Stratul superior, rezistent la frecare

2  Imaginea de décor 

3   Placa de bază Quell-Stopp Plus, din fibre naturale de lemn 

4  Rezistenţă
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PUNCTE 
FORTE ALE 
PARCHETULUI LAMINAT10

Robust, stilat, sigur pentru locuințe. Parchetul laminat EGGER se remarcă prin  
numărul mare de calități. Citiți Top 10 proprietăți ale acestui tip de parchet.

EGGER



1

2
QUALITYMADE IN GERMANY

PUNCTE 
FORTE ALE 

Robust, stilat, sigur pentru locuințe. Parchetul laminat EGGER se remarcă prin  
numărul mare de calități. Citiți Top 10 proprietăți ale acestui tip de parchet.

UȘOR DE ÎNTREȚINUT.  

Parchetul laminat se caracterizează  

nu doar prin aspectul de înaltă calitate, 

ci și prin suprafețele înnobilate,  

ceea ce îl face foarte ușor de întreținut. 

Curățarea lui se poate realiza cu o 

cârpă umedă sau cu aspiratorul. 

Parchetul laminat rezistent la umezeală 

se poate curăța chiar și cu aburi, grație 

tehnologiei aqua+.

CALITATE MADE  
IN GERMANY. 
EGGER produce parchet laminat  

în fabricile sale din Germania, Brilon  

și Wismar. Denumirea „Made in 

Germany“ reprezintă calitatea înaltă  

a produsului, procese de producție 

certificate și durabilitate.

Aflați mai multe!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-1



3 RENTABILITATE.  
Aproape la niciun alt tip de parchet nu 

se regăsește același raport preț - calitate 

ca la parchetul laminat. O gamă variată 

de decoruri de înaltă calitate poate  

fi achiziționată la prețuri rezonabile. 

Suprafețele noi și formatele plăcilor fac 

ca visele pentru locuința dvs. să devină 

realitate la prețuri mult mai mici decât 

cele pentru parchet din lemn masiv. 

Durabilitatea acestui parchet menține 

aspectul plăcut al podelei.
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H1001 Stejar Valley
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AMENAJĂRI  
INTERIOARE FLEXIBILE.  

Viața modernă se schimbă de la o zi la 

alta. Nu doar noi trebuie să fim flexibili, 

ci și amenajările. Parchetul laminat  

se montează și se demontează rapid  

și foarte ușor. Tehnologia de producție  

îi conferă podelei rezistență la razele UV. 

Aceasta nici nu se decolorează și nici  

nu se pătează în cazul în care se  

repoziționează un corp de mobilă.

ROBUST.  
Podelele trebuie să suporte multe 

sarcini, dar trebuie să și arate 

bine. Suprafețele robuste conferă 

parchetului laminat rezistență la 

abraziune, zgârieturi și umiditate. 

Acestor sarcini sunt supuse mai ales 

spațiile cu număr mare de vizitatori. 

Parchetul laminat EGGER oferă soluții 

adecvate și conceptelor inovatoare  

de spații comerciale. 

H1004 Stejar afumat La Mancha 
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H2728 Stejar Zermatt mocca



6SĂNĂTATEA ÎN  
LOCUINȚĂ. 
Indiferent că vorbim despre tonuri de 

lemn deschise sau închise: suprafața 

sigilată a pardoselilor laminate este 

foarte ușor de curățat. Parchetul este 

rezistent la murdărie, ușor de curățat 

și potrivit pentru persoanele alergice. 
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H1055 Stejar Bardolino
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REZISTENȚĂ LA 
UMEZEALĂ.  

Dacă podeaua din camere se extinde 

în spațiile cu umiditate crescută, se 

creează peisaje fascinante. Parchetul 

laminat cu proprietate aqua+ oferă 

condițiile optime pentru a fi utilizat în 

bucătării, băi sau în zonele de intrare 

și pe holuri.



8ACTUAL & ÎN  
TENDINȚE. 
Ca produs de design, parchetul  

laminat se adaptează la ritmul alert  

al vremurilor noastre. Printre curentele 

actuale în domeniul amenajărilor  

și al produselor se numără stilul  

vintage, cu aspect marcant, care are  

o poveste de spus.

H1050 History Wood
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GAMĂ LARGĂ. 
Ca multe alte produse de design, 

parchetul laminat poate fi modelat  

la alegere. Dezvoltatorii colecțiilor  

de parchet se orientează după  

tendințele actuale și se axează pe 

preferințele și cerințele stilistice, 

oferind o gamă largă de modele. 



10

www.egger.com/corkplus

ECOLOGIE. 
Parchetul laminat este un produs pe 

bază de lemn pentru care se folosește 

lemn industrial certificat PEFC și lemn 

rezidual din industria de cherestea 

(ex. șpan, rumeguș) precum și lianți 

ecologici. Acesta nu conține nici  

PVC, nici aditivi de înmuiere și este 

complet reciclabil. În afară de 

aceasta, este mult mai ecologic decât 

alte tipuri de parchet și plăci ceramice.

 

Sursa: EPD, Institut Bauen und Umwelt e.V.

NOU!
PARCHET
EGGER CORK+ 

Îmbină avantajele plutei cu 

funcționalitatea parchetului 

laminat. 

CALD, 
SILENŢIOS,
ECOLOGIC
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INTERVIU

Unele preferințe nu se schimbă niciodată, iar altele se schimbă radical.  
O discuție cu analistul tendințelor Gabriela Kaiser despre decoruri actuale de lemn,  

dorințe guvernate de tendințe și amenajări exagerate.

Podele care  
spun o poveste 

Gabriela Kaiser consiliază de 

mai bine de zece ani companii 

renumite din diverse industrii  

și este un pionier al tendințelor. 

Designer-ul licențiat în textile 

susține prezentări la târguri 

internaționale, conferințe  

de design și trenduri și predă 

strategie și cercetare de trenduri 

la Universitatea Tehnică Georg 

Simon Ohm din Nürnberg. 

PERSONAL
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Exemplu Scandinavia: ambient în care  

predomină albul, tonurile de culoare  

deschise și materialele naturale. 

Pe lângă verdele natural, accentele de roz 

subliniază calmul și confortul. 

Doamnă Kaiser, posibilitățile tehnice nu mai constituie 
un impediment pentru producția noastră de pardoseli. 
Totuși, majoritatea oamenilor preferă lemnul maisv. 
Ne puteți explica acest fenomen? 
GABRIELA KAISER: În ziua de astăzi, tot mai mulți oameni 
locuiesc în zona urbană și astfel ne-am pierdut legătura 
cu natura. Cu parchetul care imită lemnul aducem natura 
în locuințele noastre, deoarece casa constituie un loc de 
relaxare și regenerare. 

Ce tipuri de lemn și ce aspecte sunt în tendințe? 
Culorile deschise și tonurile de gri, care inspiră liniște  
și luminozitate. În prezent ne inspirăm de la scandinavi, 
care trebuie să îndure ierni lungi și grele. De cele mai 
multe ori alegem lemnul autohton și replicile sale. 
Stejarul, în cele mai diversificate forme ale sale, rămâne 
un tip de lemn important, dar se caută și molidul  
și frasinul. Același lucru se aplică și pentru texturile 
autentice, care subliniază și mai mult naturalețea. Urmele 
de uzură dau o notă nostalgică parchetului nostru.

Ce marchează design-ul actual pentru băi?
Baia s-a dezvoltat din spațiul care servește numai igienei 
corpului într-un spațiu confortabil, în care ne spălăm, ne 
îngrijim și în care ne putem chiar și antrena. Acest lucru 
se reflectă în alegerea culorilor mai calde și materialelor 
naturale. Dacă înainte faianța se punea de jos până sus, 
astăzi faianța se mai montează doar acolo unde este 
necesar. Se preferă materialele calde, precum lemnul. 
Aspectul de lemn conferă spațiilor o senzație de confort. 
Lemnul este asociat cu căldura și relaxarea. 
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Tonurile deschise  

inspirate din exemplul 

scandinav temperează  

până și dezordinea.

Parchetul laminat se folosește 

frecvent pentru renovarea spațiilor.

Există tendințe care preferă explicit parchetul laminat 
ca soluție pentru podea? 
Un cuvânt cheie al vremurilor noastre este mobilitatea. 
Înainte oamenii acceptau un loc de muncă și îl păstrau 
pe viață, rămânând în același loc. Astăzi schimbăm mai 
des locul de muncă, deoarece dorim să ne dezvoltăm. A 
te muta dintr-un loc în altul a devenit ceva obișnuit. De 
aceea, pentru locuințele noastre sunt necesare soluții care 
să nu fie costisitoare și care să fie ușor de montat, dar care 
să arate bine.

Un cuvânt de încheiere cu privire la tendințele de 
amenajare a magazinelor și construcția de standuri...  
Acestea se supun unor puternice oscilații ale tendințelor, 
deoarece acolo sunt amenajate spațiile care trebuie să ne 
atragă atenția și se poate și exagera, deoarece perioada 
de prezentare este scurtă. Mi se pare interesant faptul că 
în prezent, în magazine și la târgurile de prezentare se 
dorește crearea unei atmosfere confortabile cu ajutorul 
covoarelor orientale sau a podelelor din lemn vechi. 
Acestea conferă spațiilor noi autenticitate și istorie.
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Multe tendințe își fac prima apariție în cadrul  

design-ului standurilor de prezentare. 

Gastronomia și micile magazine 

experimentează cu stilurile  

de amenajări interioare.
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CULORI

Modelarea atmosferei
Noi percepem culorile într-un mod foarte subiectiv. Și totuși, efectul lor se descrie obiectiv. 
Astfel, oamenii de știință știu care este culoarea preferată la nivel mondial, cunosc efectul 
pe care aceasta îl are asupra spiritului și cum ne influențează comportamentul când vine 

vorba de încălzit locuința.

ALBASTRU este considerată a fi culoarea preferată a 
majorității. În Europa, din două persoane, una preferă 
albastrul. Din punct de vedere fizic, această culoare este o 
lumină cu unde scurte și astfel se numără printre culorile 
reci. Această culoare rezistă cel mai mult la lumina de 
răsărit. În psihologie, culoarea albastru reprezintă 
claritate spirituală și liniște meditativă. Această culoare 
poate face ca un spațiu să pară mai mare și mai sobru. 
Albastrul, în tonurile sale mai fine, se recomandă pentru 
dormitoare. 
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Deschis și natural, confortabil sau liniștitor - culorile 

conferă spațiului o anumită atmosferă.

PE LÂNGĂ ROȘU ȘI ALBASTRU, verdele este o culoare 
primară. Multe tonuri ale acestei culori ne determină să le 
asociem cu anotimpul cald și cu natura înflorită. Această 
culoare ne liniștește și ne calmează. Datorită acestui efect 
benefic, ea este adesea folosită în spațiile din locuințe, 
cum ar fi baia și dormitorul.

GALBENUL nu este o culoare primară. Galbenul se formează 
prin reducerea albastrului. Numai cinci procente din 
bărbați iubesc această culoare, iar majoritatea femeilor o 
resping. Galbenul inspiră totuși veselie și bună dispoziție. 

LA NIVEL MONDIAL, roșul este a doua culoare preferată, 
mai ales în rândul femeilor. Culoarea este caldă, iar 
efectul ei asupra corpului poate fi chiar măsurat. La apus, 
culoarea capătă o nuanță de gri. Și acest aspect trebuie 
avut în vedere la amenajarea spațiilor întunecate. Tonurile 
jucăușe de roze asigură o senzație de confort sau lasă 
impresia de rokoko. 

MARO este culoarea materialelor naturale, care sunt la 
modă de ani buni și care imită vechiul parchet din lemn. 
Căldura inspirată de tonurile de maro este foarte căutată. 
În jocurile de culori nisipii combinate cu gri precum 
„Greige” până la maro închis, aceste culori sunt considerate 
un spectru al tristeții - chiar și în orașele mari.

DE FAPT, NEGRU ȘI ALB NU SUNT culori. Albul se formează 
atunci când un corp reflectă în lumină toate culorile  
pe care le conține; spre deosebire de alb, negrul apare  
atunci când corpul înghite toate culorile. De ani de  
zile, în amenajările interioare albul este considerat o  
„mega-tendință”. Variantele de alb preferate se orientează 
spre nuanțe de crem și porțelan, deoarece acestea se 
armonizează mai bine cu materialele naturale decât albul 
premium industrial. 

CALD ȘI RECE SUNT calități de culoare măsurabile. 
Oamenii de știință au descoperit o legătură între lungimea 
de undă a acestor tonuri și percepția culorii. Percepția 
culorilor are efect și asupra modului în care o persoană  
își încălzește locuința. Astfel predomină tendința  
inconștientă de a încălzi spațiile albastre cu trei grade  
mai mult, spre deosebire de spațiile roșii, să spunem. 
Așadar, o culoare caldă ajută la reducerea cheltuielilor  
de încălzire.



Parchet laminat 
pentru proiecte 

speciale.

OBIECT

ȘTIAȚI CĂ?
Toate tipurile de parchet laminat EGGER 

se montează flotant. Cu alte cuvinte: 

plăcile se îmbină printr-un sistem cu 

clic patentat și astfel nu trebuie lipite 

pe substrat. 

IDEE DE AFACERE.
Copiii s-au mutat, camera este goală.  

Parchetul laminat conferă spațiului o nouă  

bază și fosta cameră devine atelier pentru  

un nou început de carieră. 

Verificat:
Parchetul laminat cu clasele de  

utilizare 32 și 33 este foarte  

rezistent la uzură și este cel mai  

potrivit pentru utilizarea  

în cadrul unui proiect  

special.

Nuanțele cuprinse între alb,  

gri și beige oferă unui spațiu  

un aer natural.
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ROBUSTEȚE ȘIC.
Elegant, ușor de întreținut  

și robust - acestea sunt cele trei 

caracteristici pe care le prezintă 

podeaua optimă pentru baruri  

și restaurante. Deși acest parchet 

este foarte solicitat, el trebuie  

să rămână curat, pentru ca prima 

impresie a oaspeților despre local 

să fie una bună și aceștia  

să revină. 

Spre deosebire de alte tipuri de  
parchet, parchetul laminat este  
cel mai potrivit pentru amenajări  
temporare, cum ar fi standurile  
din cadrul unui târg de prezentare. 
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Î nainte ca un parchet laminat să ajungă pe piață,  
 acesta este supus unor serii de teste. Locul unde  
 s-a efectuat primul test de rezistență: Wismar,  
 laboratorul fabricii EGGER. Bilele din oțel de 

mărimea unor sâmburi cad de la o înălțime de un metru 
pe parchet și-l lovesc cu putere. În cadrul unui alt test, 
rolele meselor de scris se rotesc ore în șir pe o bucată  
de parchet. Un tehnician verifică regulat calitatea plăcilor 
de bază. Toate componentele se verifică în cel mai mic 
detaliu. Aceste verificări vor fi efectuate ulterior și de către 
institutele de certificare și organizațiile pentru protecția 
consumatorului. Iar aici contează calitățile care nu se văd 
cu ochiul liber. Sau, mai bine spus: în cazul în care 
parchetul nu ar prezenta calitatea promisă, ar fi vizibile 
zgârieturi, defecte și umflături. „Nici utilizarea intensă,  
pe o perioadă îndelungată, nu este vizibilă pe pardoseli“, 
spune Michael Gerbl, Director Marketing și Product 
Management pentru parchet EGGER. Așteptările pentru 
stratul de protecție din rășină minerală consolidată în 
ceea ce privește rezistența și rezistența la abraziune sunt 
foarte mari. 

În funcție de locurile în care se utilizează parchetul, fie că 
este vorba de holuri intens circulate, de dormitor sau baia 
umedă, clasele de rezistență conform EN 13 329 cuprind 
reperele decisive. Aceste clase cuprind, pe lângă rezistența 
la abraziune și caracteristicile plăcii de bază din fibre cu 
densitate înaltă (HDF). În acest material lemnos, EGGER 
frezează profilele precise pentru sistemele de îmbinare  
cu clic, datorită cărora parchetul laminat se poate  
monta rapid și fără mult efort. Îmbinarea dintre plăci  

este optimizată în permanență. Astfel, cea mai nouă  
tehnologie UNI fit! simplifică montarea parchetului și 
conferă un grad și mai mare de stabilitate în zonele de 
îmbinare. 

Atingere umană în loc de încărcare electrostatică: rețeta 
specială a componentelor individuale constituie un secret 
bine păzit: caracterul anti-static al parchetului EGGER.  
În plus, placa de bază oferă posibilitatea montajului în 
spații în care până acum parchetul nu se putea monta. 
Tehnologia dezvoltată de EGGER, care permite montarea 
parchetului laminat în băi și bucătării, se numește 
„aqua+“. Parchetul laminat EGGER este de 5 ori mai 
rezistent la umezeală decât parchetul laminat clasic.  
Cu suprafață rezistentă la alunecare și în cele mai noi 
decoruri de lemn, acesta constituie pardoseala perfectă 
pentru momentele de welness în baie.

Eroii 
nevăzuți

PIESA DE SUFLET

Podelele cu parchet laminat sunt călcate zilnic și se pot și uda.  
Astfel ne putem da seama la ce sarcini sunt supuse stratul de protecție  

și placa de bază.

„Parchetul care imită lemnul  
este utilizat tot mai des în bucătării  
și băi.“

Aflați mai multe!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-2
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În fabrica EGGER, după presare, plăcile HDF 

se așează în răcitoarele în formă de stea.

Parchetul laminat care se poate 

monta în băi este marcat cu 

simbolul tehnologiei aqua+. 

Pentru producția plăcilor din 

fibră sunt potrivite multe tipuri 

de lemn, din diverse resurse. 

Astfel, chiar și lemnul rezidual 

se toacă, se adezivează și se 

presează pentru a obține plăcile. 

Spre deosebire de placa din 

fibră cu o densitate medie 

(MDF), de la o densitate mai 

mare de 800 kg/m3 putem vorbi 

de plăci din fibră cu densitate 

mare (HDF). În vreme ce plăcile 

MDF de la EGGER se pot utiliza 

pentru mobilă, compania 

produce plăci HDF destinate 

special producției de parchet 

laminat. 

HDF
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NATURĂ

Parchetul 
pentru o viață 

sănătoasă



CERTIFICARE.  

EGGER prelucrează exclusiv lemn 

din păduri administrate în mod 

durabil. Parchetul laminat EGGER 

este certificat PEFC și este prevăzut 

cu eticheta de mediu „Der Blaue 

Engel”.

RECICLARE.  

Parchetul laminat protejează pădurile: 

pentru producție se prelucrează lemnul 

rezidual din industria de cherestea. 

Iar imaginea de decor înlocuiește 

utilizarea lemnului masiv. În afară de 

aceasta, parchetul laminat EGGER  

se poate recicla după utilizare. 

SĂNĂTATE.  

Suprafața parchetului EGGER, care 

este ușor de curățat, respinge 

murdăria și praful. Astfel, parchetul 

laminat este potrivit mai ales pentru 

persoanele alergice și pentru  

familiile cu copii mici.

Aflați mai multe!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-3
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COLECȚII DE STILURI

la pure modern
VINTAGE

De la 

AUTENTIC. 

Acest stil este marcat de tipurile de 

lemn cu caracter rustic sau elegant și 

care imită foarte bine stadiul natural 

al lemnului. Gama largă de culori pe 

care o oferă natura este reprodusă în 

mod optim și oferă multe posibilități 

de amenajare. 

Fiecare dorește să se simtă bine în propria locuință. Detaliile sunt foarte  
importante, de la perete, la podea și până la tavan. Caracterul propriu poate  

fi exprimat numai prin combinarea individuală a culorilor, materialelor  
și accesoriilor. Știința stilului cu bază.
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MATERIALE. 

Reproducerile realiste ale materialelor 

se regăsesc în multe stiluri și culori. 

Aceste decoruri sunt potrivite pentru 

cele mai diverse spații - de la intrare 

până la perete - și conferă spațiului 

un șarm personal.
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NEW NATURAL STYLE. 

E vorba de materiale cunoscute, 

naturale, care însă sunt modificate ca 

format și structură. Această prelucrare 

neobișnuită le conferă un nou aer: 

de aici provine și denumirea de lume 

a decorurilor, „New Natural Style“. 

Naturalețea este decisivă în cazul 

acestui parchet, dar aspectul rămâne 

modern.
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PURE MODERN. 

„Pure Modern“ reprezintă o linie 

clară. Noile decoruri de lemn, dar 

și decorurile mai abstracte, au un 

aspect lejer, deschis și modern.  

Astfel de tipuri de parchet se găsesc 

în holuri, spații deschise și în  

locuințele amenajate liniar.

VINTAGE. 

Decorurile calde și deschise la culoare, 

care imită toate tipurile de lemn, care 

par uzate și zgâriate, au o poveste de 

spus. Cu ajutorul acestor decoruri se 

poate realiza o atmosferă confortabilă 

sau una mai ciudată. Aceste 

decoruri armonizează 

perfect cu piesele vechi, 

piesele preferate și de design și 

cu marfa industrială de marcă.



Cum facem spațiile mici să pară mari și ordonate: această artă își atinge apogeul mai ales în metropolele  

din întreaga lume. Arta de amenajare a spațiilor mici se impune în aceste orașe, deoarece aici locuințele  

mari constituie un lux. Vestea bună este că se cunosc secretele care fac un spațiu mic să pară mai mare.  

De aceste secrete poate beneficia orice locuință. 

SPAȚIU limitat
De la

CÂȘTIGAREA  

LA

spațiului

AMENAJARE & DESIGN



Parchet laminat EGGER 37

ORDINE. 
40 de metri pătrați necesită decizii consecvente, pentru  

a nu fi încărcați prea mult. În astfel de spații trebuie să  

fie la îndemână numai lucrurile strict necesare vieții  

cotidiene. Restul se ambalează în cutii și se depozitează 

sub pat sau tavan. Și ce nu mai este necesar se vinde,  

ori se oferă cadou - sau se aruncă. 

ÎN CULISE. 
Dacă o locuință arată ordonată și spațioasă, de obicei, 

undeva în spate există un dressing. Acest dressing 

necesită spațiu, dar el ascunde uscătorul de rufe  

și hainele de iarnă, toate dosarele, cutiile cu scule  

și șuruburi și rolele întregii familii. Iar într-o variantă  

mai mare acesta poate fi și un dressing accesibil. 

MULTIFUNCȚIONAL.
În spațiile mici amenajarea trebuie redusă la minim. 

Corpurile de mobilă combi cu spații de depozitare  

ascunse constituie soluția ideală în aceste cazuri. 

Acest tip de mobilă multifuncțională este practică  

și ajută la economisirea spațiului prețios.  

Dezordinea face ca spațiile mici să pară neliniștite  

și inconfortabile. În plus, o podea deschisă la culoare 

și cu un aspect prietenos conferă senzația de spațiu.

Living și dormitor într-o singură încăpere.
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De cele mai multe 
ori, soluțiile  
simple sunt  

cele mai bune. 

AMENAJARE & DESIGN

CĂLĂTORIE LUNGĂ.
În stive, paleții pot alcătui un raft,  

care dacă este lăcuit cu lac incolor  

poate arăta foarte bine. Înainte de 

aceasta curățați materialul cu apă  

și șlefuiți-l ușor. Atenție la cuie!  

Stivuiți paleții. Gata! 

Recomandare: 

Simplitatea constituie  

o tendință în design.  

Iar podeaua este  

autentică și sinceră!
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PARCHET PENTRU PEREȚI. 
Parchetul laminat este utilizat tot mai frecvent 

pentru placarea pereților. Iar acest lucru nu este 

de mirare, deoarece gama de materiale, design-uri 

și culori este largă. Montajul este simplu și rapid. 

Pentru aceasta nu trebuie înlăturate vopseaua sau 

tapetul de pe pereți. 

PLINTE.
Parchetul laminat este un material din lemn, 

un material viu, care se contractă și se dilată 

în funcție de temperatura ambientală și 

umiditatea aerului. Pentru a avea spațiu, 

se montează cu rost de dilatație la perete. 

Pentru a ascunde aceste rosturi, în cadrul 

programului de accesorii EGGER vă oferim 

plinte într-o varietate de culori potrivite cu 

parchetul laminat.

MIX & MATCH.
Cel mai popular tip de amenajare este  

stilmix - combinarea mai multor stiluri. Arta  

constă în a transforma necesitatea într-o virtute. 

Mobila industrială poate arăta foarte frumos  

lângă obiectele moștenite, iar formele geometrice  

clare pot armoniza cu stilul baroc. Totuși, la stilul  

Mix & Match nu trebuie exagerat. De aceea și în  

acest caz se aplică regula: ordine în mod repetat!

Pentru a evita mutarea de către  copii a jucăriilor în bucătărie,  camera acestora ar trebui  amenajată lângă bucătărie.

PSIHOLOGIA LOCUINȚEI.
Un birou productiv și un cămin armonios  

constituie o chestiune care ține de psihologia 

arhitecturală. O bună vedere în plan îi asigură 

fiecărui locatar un loc retras și astfel previne 

conflictele și reduce chiar și eforturile pentru 

curățenie.

COPII BUCĂTĂRIE
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Cuprul și materialele  

naturale lasă impresia unei  

atmosfere calde. 

ȘTIAȚI CĂ?
Analiștii tendințelor au observat  

că astăzi s-a schimbat modul de  

împărțire a spațiilor. Baia și  

dormitorul se îmbină, pentru a  

forma o zonă de relaxare. În acest 

sens, hotelurile cu design sunt  

cele care dau tonul.

Sursa: Bleu nature KINAU/Gilles Piat, Copper Shade, Tom Dixon.

Sursa: Design pentru baie Bagno Sasso.



DECORAȚIUNI  
PENTRU CABLURI. 
Uneori cablurile sunt inevitabile. 

Dar mănunchiul de cabluri nu  

trebuie ascuns mereu. Înfășurate 

cu sfori împletite manual,  

cablurile dau accente de culoare.

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ.
Pachetul laminat și încălzirea prin pardoseală  

se combină în cea mai bună formă. Specialiștii 

armonizează încălzirea, subconstrucția și  

podeaua. Mai multe informații puteți găsi în  

descrierile produselor, precum și pe pagina de 

internet www.egger.comEFECTELE LUMINII.
La lumina zilei - la fel ca și la lumina  

monitoarelor - cota de albastru este 

foarte mare. Acest lucru menține creierul 

activ pe durata zilei. La apus, cota de 

roșu crește și stimulează producția de 

melatonină. Conceptele de iluminare 

actuale țin cont de acest aspect și  

adaptează tehnica de iluminare și  

culoarea suprafeței de reflecție la  

durata zilei.

Recomandare: 

Mai multe surse de lumină fac  

spațiul să fie nu doar  

confortabil; lumina individuală 

structurează spațiul.

Cu ajutorul decorațiunilor  

pentru cabluri, alimentarea  

cu curent nu mai trebuie  

ascunsă în spatele corpurilor  

de mobilă.

Sursa: Bleu nature KINAU/Gilles Piat, Copper Shade, Tom Dixon.

Sursa: Design pentru baie Bagno Sasso.

Sursa: www.knot-knot.de
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PROIECTARE. 

Proiectanții, arhitecții și designerii pot 

testa decoruri și pardoseli EGGER în 

proiectele lor, cu ajutorul studioului 

de design virtual (VDS) Profi. 

În acest sens este disponibilă o bază 

de decoruri complexă. Mai mult, la 

cerere, EGGER poate integra în 

software proiecte individuale speciale.

www.egger.com/vds

STUDIO DE DESIGN VIRTUAL.
Cu versiunea gratuită VDS ONLINE, precum și cu 

aplicația VDS de la EGGER, se pot accesa online și 

de pe telefonul mobil sau laptop toate decorurile 

de pardoseli ale producătorului. Aplicația prezintă 

aceste decoruri și offline. Pe lângă actualizările 

automate și administrarea decorurilor favorite, 

suplimentar sunt disponibile 30 de spații virtuale 

pentru amenajare individuală. Această aplicație 

se poate descărca din Google Play în App Store.

INDEX DECORURI ȘI SERVICE
Consultanță  

individuală și  

selectarea decorului  

cu ajutorul aplicațiilor 

pentru vizualizarea  

spațiilor.
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