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A laminált padlók térhódítása nem most kezdődött, 
hiszen már több évtizede kedvelt burkoló anyaga nem 
csak lakásainknak, de közületi és üzleti tereinknek is. 
A technológiai fejlődés azonban ezen a területen is a 
korábbinál jelentősen jobb termékek előállítását tette 
lehetővé. Legyen szó akár az eredeti fa-, kő- és beton 
felületek élethű utánzásáról, a különböző behatások-
nak történő jobb ellenállásról, vagy a padlók köny-
nyebb lerakásáról, az előrelépés óriási. Az Egger, mint 
a világ egyik vezető innovatív gyártója maximálisan 
kihasználja a fejlődésben rejlő lehetőségeket, és ezt a 
tudást beépíti termékei gyártásába.

Teremtsen harmonikus tereket az Egger padlók 
segítségével!
Olyan új termékcsoportot mutatunk most be, amely szorosan kapcsolódik a már jól ismert kínálatunkhoz. A 
most bevezetett Egger padlók kiválóan kiegészítik munkalap, bútorlap és konyhai hátfal választékunkat.

A melegburkolatnak számos előnye van, amely a töké-
letesített terméknek köszönhetően a lehető legnagyobb 
mértékben kihasználható:

 • Szinte bármely helyiségben lerakható, ezért
 • a teljes térben, lakásban egybefűggő felületet  
  alakíthatunk ki alkalmazásával, jelentősen meg- 
  növelve ezzel a térérzetet.
 • Lerakása egyszerű, gyors, olcsó
 • Száraz technológia, lerakás után azonnal használ- 
  ható.
 • A hidegburkolatokkal ellentétben jóval kisebb já- 
  rulékos költsége van a lerakásnak, nincs szük- 
  ség például csemperegasztóra, fugázó anyagra.

A padlók szorosan kapcsolódnak a cégünk kínálatában 
megtalálható többi Egger termékhez. 21 munkalap, 22 
laminált faforgácslap és 16 konyhai hátfal színazonos 
az új padlókkal a Forest kínálatában. Ez óriási segítsé-
get nyújt a tervezés során: a színazonos és az egymást 
kiegészítő színek használatával harmonikus tereket tu-
dunk teremteni.
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Aki az Egger laminált padlók mellett dönt, kiváló mi-
nőségű padlót választ, amely éveken át örömet okoz, 
és kellemes hangulatot teremt
minden helyiségben. Az Egger laminált padlók megje-
lenése vonzó és követi a legújabb trendeket. A kiváló 
minőségű laminált padlók
tartósak és sokoldalúak, az Aqua+ laminált padlók pe-
dig még a nedvességnek is ellenállnak.
Időt és pénzt spórolhat, hiszen ezek a laminált pad-
lók a legoptimálisabb és leghatékonyabb megoldást 
jelentik, a szabadalmaztatott „Clic it” rendszernek kö-
szönhetően egyszerűen lerakhatók.

Az Egger PRO+ 2021 padlókollekció 54 színe azonnal, raktárkészletünkről elérhető. Az összképet színazonos 
szegélylécek használatával tehetjük még vonzóbbá.

Az Egger laminált padlók előnyei:
 • Rendkívüli tartósság a kiváló minőségnek köszön- 
  hetően
 • Az antisztatikus technológia tovább fokozza a ki- 
  emelkedő minőségérzetet
 • Az Aqua+ laminált padlók alkalmasak a ned- 
  ves helyiségekben való alkalmazásra 
 • A természetes anyagok egészséges légkört te- 
  remtenek otthonában
 • Lakóterekhez és üzlethelyiséghez egyaránt meg- 
  felelnek
 • Lerakásuk a szabadalmaztatott „Clic it” lerakási  
  rendszernek köszönhetően egyszerű
 • Járólap, fa és beton minták széles választéka,  
  mindenki talál ízlésének és lakberendezési stílu- 
  sának megfelelőt

Környezetünk védelme kiemelten fontos, ezért az Egger 
laminált padlók gyártása során kizárólag fenntartható 
erdőgazdálkodásból származó faanyagot használnak.
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Egger GreenTec Design padló
ellenálló, nedvességálló, természetes
Stílusos kialakítás és magas ellenállóképesség. A PVC mentes GreenTec Design padlók ötvözik a kényelmet és a 
praktikusságot otthonában, valamint kellemes és természetes hangulatot árasztanak.

A tartós, nedvesség- és foltálló felület jól bírja a mindennapos igénybevételt, míg az integrált parafa alátét hatéko-
nyan elnyeli a lépészajokat. A nedvességálló GreenTec hordozólapnak köszönhetően a Design padlóink fürdőszobák-
ban és közületi felhasználásra egyaránt alkalmasak.

A kiváló minőségű Egger Greentec padló a klasszikus laminált padlónál jóval strapabíróbb. Ez az innovatív padlóbur-
kolat megfelel az intenzíven igénybevett helyiségekben történő használatnak, legyen szó közösségi terekről vagy 
lakótérről. Az egyedülálló Egger GreenTec padlók nedvességállóak, így a fürdőszobában is lerakhatók. 7,5 mm-es 
vastagságával ez a modern padló ideális a felújításokhoz.

A GreenTec padlók kimagasló tulajdonságait egyedi, in-
novatív rétegrendje biztosítja:
1. UV fényre keményedő lakkal ellátott, hőre lágyuló 
fólia és ideális fózolás a legjobb vízállóság elérése ér-
dekében
2. Autentikus dekorkép
3. Fürdőszobákban és közületi felhasználásra is alkal-
mas HDF GreenTec hordozólap
4. Integrált, hangszigetelő parafaréteg

GreenTec Design padlóink minden helyiségben lenyűgözően hatnak. Legyen szó lakásról vagy üzlethelyiségről, az 
Egger Design padlók ideális megoldást jelentenek. Ezek a padlók különösen ellenállóak és rugalmasak, így hosszú 
távon is kényelmet biztosítanak. A sokoldalú felhasználásnak köszönhetően akár átmenet nélkül is lefektetheti pad-
lóit, beleértve a fürdőszobát is, így növelve a térérzetet a lakásban. A GreenTec padlók a speciális maganyagnak 
köszönhetően alaktartóak és nedvességállók, még a nagyobb hőmérsékletváltozásoknak is jól ellenállnak.



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com
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 • Fából készül, nem tartalmaz PVC-t
 • Nedvességálló és alaktartó
 • Felületi duzzadási teszt által igazolt a 72 órás  
  vízállóság
 • Nedves helyiségekben való felhasználásra is al- 
  kalmas
 • Kezelése egyszerű
 • Egyszerűen lerakható
 • A 0,9 mm-es hangszigetelő parafaréteg biztosít- 
  ja a lépészajok elnyelését és a melegebb hatást
 • Csúszásgátló felülettel ellátott
 • Magas kopásállósági osztály
 • Különösen tartós és ellenálló a kisebb karcolá- 
  sokkal szemben, így alkalmas nagyobb igénybe- 
  vételű felületek burkolásához is
 • 70%-ban újrahasznosított alapanyagokból készül

A Németországban gyártott Egger padlóink természetes farostokból készülnek, ezért sokkal környezetbarátabbak, 
mint a piacon fellelhető sok műanyag alapú termék. Sőt, az Egger Design padló 100%-ban PVC és lágyítószermentes, 
így ártalmatlan az egészségre, ami hozzájárul az egészséges beltéri klíma megteremtéséhez.

A kiemelkedő minőségű megmunkálásnak és a tar-
tósságának köszönhetően az Aqua+ laminált padló 
alkalmas a konyhába, előszobába vagy folyosóra való 
lerakáshoz.
A fadekorok mellett laminált padlóink csempe, kő és 
márvány mintázatú dekorokkal is elérhetőek. A klasz-
szikus járólappal összehasonlítva az Egger laminált 
padlók általában olcsóbbak, lerakásuk pedig egysze-
rűbb. A nedves helyiségekhez kifejlesztett laminált 
padlónk legfőbb előnye az egyszerű tisztítás.

Az Aqua+ padló nem fél a víztől!
Fából készült padlót szeretne a fürdőszobába a hideg járólap helyett? Az Egger Aqua+ padlókhoz kifejlesztett 
speciális technológia nedvesség-ellenállóképességet kölcsönöz a laminált padlóknak.

Az Aqua+ technológiával készült padlók Clic-Sealer rés-
tömítő alkalmazásával akár 72 órán át ellenállnak a ned-
vességnek.


