
ТЕХНОЛОГИЯ
Поглед отблизо  

10СИЛНИ СТРАНИ
на EGGER ламиниран паркет

С ГРИЖА ЗА

ПРИРОДАТА
Как допринася EGGER  

за опазването на околната 

среда и здравословния  

начин на живот

LAMINATE

FLOORING

ДИЗАЙНЕРСКИ 
ТЕНДЕНЦИИ

От винтидж до модерното

СПИСАНИЕ ЗА ДЕКОРИ ЗА ДОМА



Скъпи читателю, 

Това списание е пътеводител и  
източник на вдъхновение за живота 
върху и с ламинирания паркет. 
Искаме да представим някои идеи 
за обзавеждане и дизайн за дома, 
както и да ви разкажем повече за  
характеристиките и възможностите  
на ламинирания паркет. Отдайте се на 
вдъхновението с актуалните тенденции, 
многообразието от декори и полезните 
съвети за интериорния дизайн на вашия 
дом.

Приятно четене и не забравяйте да  
се забавлявате, докато декорирате  
дома си! 

Екипът на EGGER
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ЕЖЕДНЕВИЕ
Подът под краката ни е в  
основата на нашия начин  
на живот. Той задава тона.

ЦВЕТОВЕ 
Техният ефект и как можете 
да се възползвате от тях 
максимално!

ТЕХНОЛОГИЯ 
Ламинираният паркет е  
модерен високотехнологичен  
продукт. EGGER ви разказва  
как се изработва.

ИНТЕРВЮ 
Какви са бъдещите тенденции при подовите 
настилки? Интервю със специалиста по 
тенденциите Габриела Кайзер за различните 
видове дървесина, мобилността и растящата  
популярност на забавянето на темпото.

РАБОТА ВЪРХУ  
ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
Ламинираният паркет е популярен 
избор за търговски обекти.

СЪРЦЕВИНАТА
Невидима - но от основно значение 
за качеството: Сърцевини EGGER.

От винтидж до изчистено модерен:  
Атмосферата в жилището, която задава 
тона на настроението. Пътеводителят за 
стил, на който можете да се доверите. 

СТИЛОВЕ

ПРИРОДА
Ламинираният паркет от 

EGGER защитава околната  
среда и създава възможно  

най - здравословната 
 атмосфера в интериора. 

МЕБЕЛИ И  
ИНТЕРИОРЕН  
ДИЗАЙНПРЕГЛЕД НА ДЕКОРИТЕ 

И УСЛУГИТЕ

10 СИЛНИ СТРАНИ 
на EGGER 

ламиниран паркет
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Ламинираният
паркет 

подхожда 
на различни 

стилове. 

ЗА ДОМА

Съвет: 
Касетките с плодове  

придават очарование на  

добре подредения интериор. 
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ДОБРИЯТ ДИЗАЙН НЕ 
ВИНАГИ Е ЗАБЕЛЕЖИМ.
„Добрият дизайн е възможно  

най-малкото дизайн,“ - един от 

постулатите на емблематичния  

дизайнер - Дитер Рамс. Той е  

практичен, откровен и непреходен. 

Това се отнася с пълна сила за  

дизайнерските решения, които имат  

качествата да се превърнат в 

класики. Те придават на 

уютния дом елегантността, от 

която се нуждае. КОЯ ПОДВА  
НАСТИЛКА Е  
НАЙ - ПОДХОДЯЩА  
ЗА МЕН?
Светла, тъмна, ярка или  

изискана - преди да вземете  

решение можете да се възползвате 

от експертните съвети, които могат 

да ви предложат дистрибуторите 

на EGGER.

ЗНАЕХТЕ ЛИ ЧЕ?
Англия е родината на футбола,  

но футболът на маса е измислен 

във Франция. А швейцарците  

го пускат на пазара. Първият  

предлаган модел се нарича 

„Kicker“. 
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Медта, а не стоманата  

е символ на релаксация и  

безгрижие, както показва  

това класическо произведение 

на Louis-Poulsen.

Уют и модерна класика:  люлеещият стол от Eames.
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Фина механика за  
сетивата

ТЕХНОЛОГИЯ

Изглежда като красив дървен под и носи усещането за такъв.  
Инженери, учени и дизайнери са прекарали почти 40 години в проучвания 
и проектиране, за да постигнат този резултат. Използват се прецизни 

технологии, за да се приближим толкова близо до природата.  

Д екоративно изображение с впечатляващи  
 цветове и детайлност, отпечатано върху  
 плоскост от дървесни частици с висока  
 плътност (HDF) под устойчив на износване  

 повърхностен  слой (известен още като 
овърлей), защитаващ срещу повреди от остри токчета  
и крачета на мебели - това е рецептата за успех на 
ламинирания паркет Една от най-зорко пазените тайни 
на производителя е рецептата за импрегниращата смола. 
Тя гарантира, че защитният слой изглежда перфектно 
дори след най-тежките тестове. Усъвършенстването на 
продукта не е спирало от 1977, годината през която е 
създадена технологията на ламинирания паркет. Ето 
защо в днешно време дори експерт би се затруднил да 
различи EGGER ламинираните паркети с перфектно 
структурираните им повърхности от дървен под само с 
един поглед или като прокара ръка по тях. 

Синхронизираното нанасяне на повърхностни текстури 
е технически възможно от около десет години. В нашия 
бранш тази технология е позната като „синхронизирани 
пори“. „В днешно време синхронизацията на порите с 
изображението под тях е значително по-прецизна,“ по 
думите на Йорг Хюлс, Ръководител производство на 
подови настилки в EGGER „Днешните текстури се 
характеризират с много по-естествени пукнатини, 
чворове и прорези.“ Текстурите се щамповат върху 
повърхностния слой чрез бързо циклично пресоване 
или продължително пресоване. Компютъризираната 

система за управление на поточната линия разполага  
с чувствителни камери, които използват специални 
насочващи маркери в изображението на декора. Те 
предават информацията към системата за управление, 
която подравнява плоскостта с размер 2.60 на 2.10 метра 
(102.36” × 82.68”) с точност до милиметър. 

Изображението на декора се разработва с изключително 
внимание към детайлите. Дизайнерът понякога 
редактира в продължение на четири седмици  
изображението на дървесната повърхност. „За нас 
най-важни са хармоничността и естествения облик на 
изображението,“ обяснява Петер Фабри - разработчик 
на декори за EGGER. „Искаме да постигнем завършен 
цялостен облик.“ Обикновено структурата се разделя 
на три цвята и за всеки от тях се проектира печатно 
изображение. Отделните изображения се отпечатват 
върху фина хартия чрез специални цилиндри - по един 
за всеки цвят - чрез гравюрен печат. Ето защо едно  
от големите предизвикателства при редактирането  
на изображението е изработката на пръстените на  
дървото така, че те да си паснат хармонично в края на  
цилиндъра - без промените да се виждат с просто око. 
„Добрият дизайн е невидим“ - прочутото правило на 
модерния дизайн тук се прилага буквално.
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Разработването на проект и отпечатването на шаблона 

отнема до четири седмици. Декоративната хартия се 

отпечатва чрез гравюрна техника. Модерните методи 

позволяват и директно отпечатване върху сърцевината.

Наименованието ламиниран 

паркет идва от латинското 

„lamina“, което означава 

„слой“. Слоевете на този тип 

подова настилка комбинират 

предимствата на дървото, 

хартията и смолата. Горният 

слой е устойчив на износване. 

Той защитава декоративното 

изображение под него, което 

е отпечатано върху хартия 

или е щамповано върху HDF 

сърцевината. За да се избегнат 

евентуални деформации, под 

сърцевината се поставя т.нар. 

балансираща хартия.

СТРУКТУРА НА  
ПРОДУКТА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
1  Издръжлив, високоустойчив на изтъркване горен слой

2  Шарка на декора 

3  Quell-Stopp Plus - влагоустойчива носеща плоча  
 от естествени дървесни фибри 

4  Баланс
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СИЛНИ  
СТРАНИ 

EGGERна10
Здравина, стил, здравословен живот. EGGER ламинирания паркет се отличава  
с множество качества. Вижте десетте предимства на този тип подова настилка.

ламиниран f паркет
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2
QUALITYMADE IN GERMANY

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА.  

Ламинираният паркет не просто 

изглежда страхотно - повърхностите 

разполагат с висококачествено 

покритие, което улеснява  

поддръжката им. Забърсването  

с влажна кърпа или обирането  

с прахосмукачка са напълно 

достатъчни, за да се поддържа 

чистотата на laminate flooring. 

Водоустойчивият laminate flooring  

с технология aqua+ може да се 

почиства дори и с пара.

СИЛНИ  
СТРАНИ 

КАЧЕСТВО 
ПРОИЗВЕДЕНО В 
ГЕРМАНИЯ. 
EGGER произвежда ламиниран паркет  

в своите заводи в Брилон и Висмар, 

Германия. Означението за произход 

„Произведено в Германия“ означава 

високо качество, сертифициран 

производствен процес и устойчивост.

Научете повече!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-1



3 ИКОНОМИЧЕН.  
Трудно можете да откриете друг тип  

подова настилка, която да има същото 

съотношение цена-качество като laminate 

flooring. Предлага се с широк набор от  

висококачествени дизайни на достъпни 

цени. Нови повърхности и размери на  

ламелите, които могат да се използват за 

проектиране на жилищни пространства, 

което би било значително по-скъпо  

начинание с класическа масивна  

дървесина. Благодарение на дългия  

им живот, подовете запазват красотата  

си години наред.
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H1001 Дъб Валей
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ГЪВКАВ ДИЗАЙН  
ЗА ПОМЕЩЕНИЯТА.  

Модерният живот е динамичен и 

променлив. Това означава, че трябва 

да сме гъвкави, но същото се отнася  

и за обзавеждането. Ламинираният 

паркет се поставя лесно и може да  

се демонтира също толкова лесно. 

Благодарение на изключителните  

си характеристики, настилката е 

устойчива на ултравиолетови лъчи. 

Не избелява и не променя цвета си, 

ето защо можете спокойно да 

размествате мебелите.

УСТОЙЧИВОСТ.  
Подовете трябва да понасят  

много, запазвайки своята  

свежест. Устойчивите повърхности 

на ламинирания паркет гарантират, 

че няма да се надраскат или износят 

и са защитени от влагата. Това е от 

изключително значение особено в 

помещения, които се използват 

интензивно. Ламинираният паркет 

от EGGER предлага решения, които 

са подходящи и за иновативни 

концепции в търговския обект.   

H1004 Дъб Ламанча опушен
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H2728 Дъб Зермат мока



6ЗДРАВОСЛОВЕН  
ЖИВОТ. 
Независимо дали в светли или 

изтънчени тъмни дървесни нюанси: 

запечатаната повърхност на  

ламинирания паркет е перфектното 

решение за всеки, който иска чисти 

повърхности. Настилката не задържа 

замърсяванията и се почиства лесно, 

което я прави изключително  

подходяща за хората, страдащи  

от алергии. 
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H1055 Дъб Бардолино
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УСТОЙЧИВОСТ НА 
ВЛАГА.  

Очарователни жилищни 

пространства с една и съща  

подова настилка в сухите и мокрите 

помещения. Ламиниран паркет  

с aqua+ характеристики - идеалното 

решение за кухнята, банята, антрета 

и коридори.



8МОДНИ И  
МОДЕРНИ. 
Ламинираният паркет  

е дизайнерски продукт в крак  

със забързаното съвремие.  

Винтидж стилът впечатлява  

с визия, която разказва  

история, отговаряща на  

актуалните дизайнерски  

тенденции.

H1050 Хистъриууд
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БОГАТ ИЗБОР. 
Като много други съвременни 

дизайнерски продукти, ламинираният 

паркет се радва на творческа свобода 

Разработчиците на колекциите подови 

настилки търсят актуалните тенденции  

и създават богата палитра, която 

отговаря на стиловите изисквания  

и предпочитанията към настоящия 

момент. 
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www.egger.com/corkplus

ЕКОЛОГИЧНОСТ. 
Ламинираният паркет е материал на 

дървесна основа, изработен предимно от 

промишлена дървесина с PEFC сертификат 

и остатъчен материал от дървообработка  

(напр. стърготини), както и безвредни 

слепващи вещества. Не съдържа PVC  

или омекотители и може да се рециклира 

изцяло. Екологичната му оценка  

превъзхожда тази на множество други 

видове подови настилки и керамични 

плочки. 

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

НОВО!
EGGER CORK+

ПАРКЕТ 

Комбинира предимствата  

на корка с функционалността 

на ламинирания паркет. 

ТИХО,
ТОПЛО,
ЕКОЛОГИЧНО
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Някои неща не се променят никога, но други го правят драстично.  
Интервю със специалиста по тенденциите, Габриела Кайзер,  

за модерната визия на дървото, желанията, които определят модата  
и смелите презентации.

Под, който  
разказва история 

Габриела Кайзер е съветник  

на световноизвестни компании 

от различни браншове  

по въпросите, свързани  

с актуалните тенденции,  

в продължение на вече повече 

от десет години. Тя е изучавала 

моден дизайн и изнася 

презентации на международни 

търговски изложения,  

събития, свързани с дизайна  

и модата, и също така  

преподава в областта на 

стратегическите проучвания  

и изследванията на тенденции 

в Technische Hochschule Georg 

Simon Ohm, техническият  

университет в Нюрнберг. 

СПЕЦИАЛИСТЪТ

ИНТЕРВЮ
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Скандинавски стил: Свежа 

атмосфера с много бяло, светли 

тонове и естествени материали. 

Освен от естественото зелено, усещането 

за спокойствие и уют се подчертава и от 

акцентите в цвят роза.  

Г-жа Кайзер, съвременните технологии дават почти 
пълна свобода за проектиране на подови настилки.  
Въпреки това повечето хора предпочитат визията на 
дървото. Можете ли да ни обясните защо това е така? 
ГАБРИЕЛА КАЙЗЕР: Все повече и повече хора  
в днешно време живеят в градовете. Така се губи  
връзката ни с природата. Предпочитаме подовите 
настилки с облик на дърво, за да пренесем частица  
от природата в своя дом, който е нашето лично  
пространство за релаксация и отмора. 

Кои са най-популярните стилове и типове дървесина  
в днешно време? 
Светли и сиви тонове, които излъчват спокойствие  
и светлина. В момента скандинавците, които се борят  
с дългите мрачни зими, дават тон за подръжание.  
Все по-често избираме битов тип дървесина  
и нейни репродукции. Дъбът продължава да е водещ  
с множеството си варианти, но лиственицата, смърча  
и ясена също се търсят. Същото се отнася и за 
автентичните дървесни структури и текстури, които 
създават усещане за естественост. Следите от употреба 
карат ламината да разказва история.

Какви са актуалните тенденции при дизайна на баните?
Банята се превърна от помещение, което се използва 
единствено за измиване на тялото в комфортно 
пространство, където полагаме грижи за себе си или 
дори тренираме на велоергометър. Това намира 
изражение в избора на по-топли цветове и естествени 
материали. Преди плочките покриваха всичко от пода 
до тавана, но днес те се използват само там, където  
е абсолютно наложително. Предпочитат се топлите 
материали като дървото. Дървото мигновено придава 
на помещението неповторим уют. Дървото се асоциира 
с топлината и спокойствието. 
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Светлите дървесни тонове 

също са в синхрон със 

скандинавския стил  

и успокояват хаоса.

Ламинираният паркет е особено 

популярен избор при промяна на 

дизайна и реновиране на различни 

помещения.

Има ли тенденции, които дават индикации, че 
ламинираният паркет е най-добрият избор за подова 
настилка? 
Мобилността е едно от най-важните неща в  
днешно време. Преди хората започваха работа някъде  
и оставаха на нея завинаги. В днешно време сменяме 
професиите си, защото искаме да се развиваме  
в кариерата. Смяната на жилища се е превърнало  
в нещо обичайно. Ето защо се нуждаем от решения, 
които не са твърде скъпи, лесни са за изпълнение,  
но изглеждат страхотно.

В заключение, няколко думи за актуалните тенденции 
при търговските обекти и изложбените щандове ...  
В тази сфера пространствата са изключително 
разнообразни, тъй като целта им е да привлекат 
сетивата ни. Тенденциите могат да стигнат и  
до крайности, тъй като в тези обекти прекарваме 
по-малко време. За мен е интересно, че в момента  
се правят опити да се изгради атмосфера на уют, 
наподобяваща тази на дома в търговски обекти и  
на изложения, използвайки състарени ориенталски 
килими или дървени подове. Това придава на новите 
помещения автентичност и история, макар и по 
изкуствен начин.
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Множество тенденции намират израз  

за първи път в дизайна  

на щандовете за изложения. 

Ресторантите и магазините 

експериментират със стилове 

наподобяващи жилищния уют.
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ЦВЕТОВЕ

Създаване на атмосфера
Всеки възприема цветовете индивидуално. Въпреки това, 

въздействието им може да бъде описано обективно. Учените знаят 
кой е най-популярният цвят в света, как цветовете влияят на 

съзнанието и как променят възприятията ни.

СИНЬОТО се счита за най-популярният цвят в света. 
Всеки втори в Европа го посочва като любим цвят.  
От физична гледна точка този цвят представлява 
светлина с къса дължина на вълната, което го прави 
хладен. Той е най-устойчив на сумрака. В психологията 
символизира бистрота на ума и вглъбено спокойствие. 
Може да създаде простор и усещане за подреденост  
в помещението. Убитите тонове на синьото често  
се използват за спалнята. 

 УС
ПО

КО
ЯВАЩИ

 
ЛЪЧЕЗАРНИ  

СТИ
М

УЛИРАЩ
И

 

УРАВНОВЕСЯВАЩ
И
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Светли и естествени, уютни, топли или  

успокояващи - цветовите групи определят  

настроението в помещението.

ЗЕЛЕНОТО е основен цвят, също като червеното  
и синьото. Много от оттенъците на този цвят се 
асоциират с топлите месеци и цъфтящата природа. 
Зеленото има успокояващ ефект. Заради това 
ползотворно влияние, той често се използва при 
проектиране на помещения за уединение в дома,  
като например банята или спалнята.

ЖЪЛТОТО не е основен цвят. Той се получава чрез 
редукция на синьото. Само пет процента от мъжете го 
харесват, а жените обикновено не го приемат. Въпреки 
това в интериорния дизайн се асоциира със слънчеви 
лъчи, приятни чувства и добро настроение. 

ЧЕРВЕНОТО е вторият най-любим цвят по света, 
особено сред жените. Цветът се счита за топъл и 
ободряващото му въздействие върху организма може  
да бъде измерено. Това е първият цвят, който преминава 
в сиво при смрачаване. Това трябва да се вземе предвид 
при проектирането на сенчести помещения. Търсенията 
в цвят роза създават атмосфера на непринуден уют или 
се заиграват с чувствеността на стила рококо. 

КАФЯВОТО е цветът на естествените материали, които 
са популярни от години, начело с дървените подове. 
Кафявите оттенъци се предпочитат заради тяхната 
земна топлота. От търсенията в пясъчните цветове през 
смесването със сиво, като бежово-сивото до тъмно 
кафявото - тази тоналност олицетворява рустикалното 
особено в големия град.

ЧЕРНОТО И БЯЛОТО реално не са цветове. Бялото  
се получава, когато даден предмет отразява всички 
цветове, съставляващи светлината, докато черното  
се получава при абсорбиране на всички цветове.  
От години бялото се счита за мега-тенденция в  
интериорния дизайн. Популярните версии на  
бялото клонят към кремаво и порцелан, тъй като  
те се съчетават по-добре с естествени материали, 
отколкото индустриалното премиум бяло. 

ТОПЛОТАТА И СТУДЕНИНАТА характеристики на цвета, 
които подлежат на измерване. Учените са установили 
наличие на връзка между дължините на вълните на тези 
оттенъци и възприятието на цвета. Това възприятие 
влияе и на усещането за топлина на човека, живеещ  
в съответното помещение. Така например, хората са 
склонни да отопляват сините стаи до три градуса 
повече, отколкото червените. С други думи топлите 
цветове реално спомагат за намаляване на разходите  
за отопление.



Ламиниран 
паркет за 

проектанти и 
монтажисти.

ОБЕКТ

ЗНАЕХТЕ ЛИ ЧЕ?
EGGER ламинираният паркет използва 

плаващ монтаж. Това означава, 

че отделните ламели се свързват 

помежду си с помощта на патентована 

клик система. Така не се налага  

те да се лепят върху основата.  

БИЗНЕС ИДЕЯ.
Децата са се изнесли и стаята е свободна.  

С ламиниран паркет буквално полагате 

основата за трансформиране на стаята  

в студио за нова кариера за нула време. 

Доказано:
Ламиниран паркет от класове  

32 и 33 е изключително  

устойчив на износване,  

което го прави идеален за  

търговски обекти.

Цветовата група, която 

обединява бяло, сиво  

и бежово придава 

естествена атмосфера.
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УСТОЙЧИВИ И  
ШИКОЗНИ.
Елегантни, лесни за поддръжка  

и устойчиви - това са трите  

характеристики на идеалната  

подова настилка за барове и  

ресторанти. В края на краищата  

подът е подложен на интензивна 

употреба, но същевременно  

остава чист. Това ще направи  

добро впечатление на посетителите 

още от пръв поглед и те ще са  

нетърпеливи да се върнат отново.  

Трудно бихте намерили  по-подходяща подова настилка 
от ламиниран паркет за  временни презентации, като  

например изложбен щанд. 
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Л аминираният паркет преминава през  
 множество изпитания преди да се появи  
 на пазара. Мястото на първите тестове за  
 издържливост: Висмар, производствената 

лаборатория на EGGER. Чува се силно пукане след 
като стоманени топки с размера на яйце на гълъб удрят 
мостра от новия паркет със засилка от един метър. При 
друг тест, колелата на офис стол се търкалят по мостра 
с форма на диск в продължение на часове. Техник 
проверява редовно качеството на сърцевината. Всички 
компоненти се подлагат на стриктни тестове. В края на 
краищата сертифициращите институти и организациите 
за защита на потребителите ще направят същото след 
това. Именно тук проличават качествата на продукта, 
които не могат да бъдат забелязани с просто око. С 
други думи: Драскотините, дефектите и подуването се 
получават, ако тези качества липсват. „Дори и след 
интензивно използване в продължение на много часове, 
не трябва да има видими следи,“ казва Майкъл  
Гербл, който отговаря за продуктовия мениджмънт  
и маркетинга на подовите настилки EGGER.  
Най-горният защитен слой, изработен от меламинова 
смола, подсилена с минерали, трябва да отговаря на  
най-високите изисквания за устойчивост на износване 
и надраскване.  

В зависимост от това дали подовата настилка ще  
се монтира в коридор с голям трафик, рядко  
използвана спалня или влажна баня, може да се 
направи съществено разграничение според класовете, 
определени в EN 13 329. Заедно с устойчивостта и 
надраскването, тези класове вземат предвид и  
характеристиките на сърцевината, изработена от 
плоскости от дървесни стърготини с висока плътност 
(HDF). На този дървесен материал се фрезоват  
прецизно профилите за клик съединенията,  
благодарение на които ламинираният паркет се 

монтира толкова бързо и лесно. Съединенията се 
оптимизират постоянно. Така например, най-новата 
UNI fit! технология улеснява монтажа и прави  
съединенията дори още по-здрави.  

Ръкостискане вместо електрически шок: Специалната 
рецепта на отделните компоненти е добре пазена 
тайна, благодарение на която EGGER ламинираният 
паркет не генерира статично електричество.  
Сърцевината също така отваря пътя към нови  
дизайнерски възможности и свобода. EGGER  
разработи нова технология под името „aqua+“,  
която прави ламинирания паркет подходящо  
решение за бани и кухни. Този тип подово покритие  
е по-устойчиво на влага с фактор 5 в сравнение  
с класическия ламиниран паркет.  
То е защитено с нехлъзгава повърхност и има актуален 
дизайн, предлагайки перфектната основа за дори още 
повече приятни мигове във вашата баня.

Невидим герой

В СЪРЦЕВИНАТА

Ламинираният паркет се тъпче постоянно и дори може да се 
намокри. Това доказва, че защитният слой и сърцевината могат да 

устоят на всякакви предизвикателства.

„Ламинатът, наподобяващ дърво  
е все по-популярно решение за  
кухнята и банята.”

Научете повече!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-2
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След пресоване във фабриката на EGGER,  

HDF плоскостите се охлаждат във ветрилообразен 

охладител.

Множество различни дървесни 

видове са подходящи за 

производството на плоскости 

от дървесни частици. Всяка 

остатъчна дървесина може да 

бъде раздробена на частици, 

които се напръскват с  

пулверизирано лепило на 

основата на смола, а след това 

се пресоват в плоскости. За 

разлика от плоскостите от 

дървесни частици със средна 

плътност (MDF), при тези с 

висока плътност (HDF) тя 

достига 800 kg/m3. Докато 

MDF плоскостите на EGGER са 

подходящи за изработката на 

различни мебели, HDF 

плоскостите са предназначени 

специално за laminate flooring 

(ламиниран паркет). 

HDF

Ламинираният паркет, който е 

подходящ за монтаж в банята 

се обозначава със символа на 

технологията aqua+. 
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ПРИРОДА

Подът за  
здравословен  

живот



СЕРТИФИЦИРАНИ.  

EGGER работи единствено  

с дървесина от дърводобивни  

предприятия с устойчиво  

производство. EGGER  

ламиниран паркет разполага  

с PEFC-сертификат и носи  

емблемата за екологичност  

„Der Blaue Engel“.

РЕЦИКЛИРАНЕ.  

Ламинираният паркет опазва  

горските ресурси: Остатъчната  

дървесина от дървообработващата  

промишленост се използва за  

производството на ламиниран паркет. 

Изображението на декора заменя  

масивната дървесина. EGGER ламиниран 

паркет също може да се рециклира  

в края на експлоатационния си живот. 

ЗДРАВЕ.  

Лесната за почистване повърхност  

на EGGER ламинирания паркет  

не позволява натрупване на прах  

и замърсявания. Това прави паркетът 

изключително подходящ за хора с 

алергии и семейства с малки деца.

Научете повече!
www.egger.com/ 

qr-laminate-flooring-3
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ДИЗАЙНЕРСКИ ТЕНДЕНЦИИ

до модерното

От 

АВТЕНТИЧЕН. 

Този актуален стил се определя от 

различни видове дървесина, които 

му придават своята естественост  

и рустикален или елегантен  

характер. Богата палитра от  

цветове, предлагана от природата  

е представена в максимална степен  

и дава изключителна свобода на 

дизайнера. 

Всеки иска да се чувства комфортно в собствения си дом.  
От пода през стените до тавана - всички детайли са важни. Единствено 

индивидуалните комбинации от цветове, материали и аксесоари  
могат да дадат израз на вашата същност. Пътеводителят за стил, на който 

можете да се доверите.

ВИНТИДЖ
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МАТЕРИАЛИ. 

Реалистичните репродукции на 

материали се предлагат в различни 

стилове и цветове. Тези декори  

са подходящи за много различни  

приложения - от антрето до  

стенната инсталация. Те придават  

на помещението частица от  

собствения си уникален чар.
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НОВ ЕСТЕСТВЕН СТИЛ. 

Това са добре познати естествени 

материали, но в неочаквана форма 

и повърхност, обработена по  

различен начин. Тази необичайна 

обработка на повърхността придава 

нов облик. От тук произлиза и името 

на тази група декори: „New Natural 

Style“ - нов естествен стил. Въпреки, 

че естественото излъчване е харак-

терно за този тип подова настилка, 

визията ѝ несъмнено е модерна.
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ИСТИНСКИ МОДЕРНО. 

„Pure Modern“ - означава изчистени 

линии. Новият дървесен ефект, 

заедно с абстрактния дизайн, 

създават модерно усещане за 

светлина и сияние. Този тип подови 

настилки намират приложение  

в тавански помещения, отворени 

стаи и жилищни помещения с 

линеен дизайн.

ВИНТИДЖ. 

Светли и топли декори от различни 

типове дървесина, износени  

и наранени - разказват своите  

неповторими истории. Тези декори  

са подходящи за придаване на 

домашен уют и рустикална 

атмосфера.  

Те се съчетават идеално с 

антики, любими вещи и  

дизайнерски произведения, 

както и стоки от индустриални 

марки.



Да накараш малкото помещение да изглежда просторно и подредено 

е изкуство, което се практикува все по-често в цял свят, особено 

в бляскавите многомилионни градове. Тъй като жизненото 

пространство се превръща в лукс, най-вече в престижните централни 

градски части, това умение става необходимост. Добрите новини: 

Трансформирането на малката стая в просторна става все по-лесно. 

Прилагането на тези познания е от полза за всеки дом.   

МАЛКО  
пространство

ПРОСТОР 

С

МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН



EGGER  ламиниран паркет 37

РАЗЧИСТЕТЕ БЕЗПОРЯДЪКА. 
40 квадратни метра налагат вземането на много трудни 

решения, за да се избегне претрупването с вещи. 

Единствено предметите, необходими в ежедневието 

трябва да са под ръка. Останалото е прибрано в кутии 

под леглото или на тавана. Всичко, което вече не е 

необходимо отива директно в кутията за разпродажбата 

или благотворителност, или в боклука.  

ЗАД КУЛИСИТЕ. 
Когато всичко изглежда чисто и подредено отпред, 

обикновено някъде отзад се крие стая, която прави това 

възможно. Въпреки, че така се отнема ценна площ, по 

този начин жилищното пространство се освобождава  

от сушилника и зимните дрехи, папките, кутиите с 

инструменти и винтове, и ролерите на цялото семейство. 

Малко по-голямата версия е подходяща дори  

и за гардеробна стая.  

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ.
В малките помещения обзавеждането трябва  

да се сведе до минимум. Комбинираните мебели 

със скрити отделения за съхранение са идеалното 

решение в тези случаи. Този тип многофункционално 

обзавеждане е изключително практично и спестява 

ценно пространство. В края на краищата, многото 

вещи карат малките стаи да изглеждат претрупани  

и съответно некомфортни. Светлата, приветлива 

подова настилка създават усещане за простор.

Всекидневна и спалня - две в едно.



38 EGGER  ламиниран паркет

Най-простите 
решения 
често са  

най-добрите.  

МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОРЕН  
ДИЗАЙН

ОПИТНИ ПРИКЛЮЧЕНЦИ.
Когато са подредени един върху друг,  

палетите се превръщат в перфектни 

рафтове, независимо дали са боядисани 

или в естествения си цвят. Почистете 

палетите с вода и шкурка. Внимавайте 

за пироните! Подредете един върху друг. 

Готово.   

Съвет: 
Простотата е дизайнерска  

тенденция. Подходящият под:  

автентичен и неподправен!
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НАГОРЕ ПО СТЕНАТА. 
Все по-често, ламинираният паркет се използ-

ва и за облицоване на стени. Това не е чудно, 

тъй като селекцията от репродукции на мате-

риали, дизайни и цветове е наистина богата. 

Монтажът е бърз и лесен. Дори не се налага да 

се махат тапетите или боята. 

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ.
Ламинираният паркет е изработен от 

дърво, жив материал, който се разширява 

и свива в зависимост от температурата и 

влажността в помещението. Разширителните 

съединения към стената осигуряват 

необходимото пространство. За да се 

прикрият тези съединения, EGGER предлага 

первази в същите цветове като аксесоари.

СМЕСВАНЕ НА СТИЛОВЕ.
Смесицата от стилове се среща навсякъде  

по света. В случая се цели жизненоважното да 

се превърне в добродетел. Индустриалната 

мебелировка изглежда очарователно до 

антични предмети, изчистени геометрични 

форми или барокови произведения. Но 

смесването на стилове не може да е 

произволно. И тук важи правилото за 

разчистване на ненужното!

За да не пренесат децата всички свои играчки в кухнята, стаята  им трябва да е разположена  непосредствено до нея.

ПСИХОЛОГИЯТА  
НА ЕЖЕДНЕВИЕТО.
Продуктивният офис и хармоничният  

дом са продукт на приложна архитектурна  

психология. Добре планираното  

разположение помага всеки да намери  

своето убежище, избягвайки конфликтите,  

а също така помага при разчистването.

ДЕЦА КУХНЯ



40 EGGER  ламиниран паркет

Медта и естествените 

материали придават  

топла атмосфера. 

ЗНАЕХТЕ ЛИ ЧЕ?
Експертите по тенденциите  

отбелязват, че класическите  

подови аранжименти се променят  

в днешно време. Банята и спалнята  

се комбинират и се превръщат  

в убежище. Дизайнерските  

хотели поставят стандартите  

в това отношение.

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

Източник: Baddesign Bagno Sasso.



ДЕКОРАТИВНИ  
КАБЕЛИ.  
Понякога кабелите са  

незаменими. Но плетеницата  

от кабели не винаги трябва  

да се крие. Вплетените на  

ръка въжета от кабели играят 

ролята на цветни акценти.

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ.
Ламинираният паркет е идеален за монтаж в  

комбинация със системи за подово отопление. 

Експертите съобразяват отоплителната система,  

основната конструкция и подовата настилка. 

Допълнителна информация можете да намерите 

в описанието на продуктите и на уебсайта 

www.egger.comЕФЕКТЪТ НА СВЕТЛИНАТА.
В дневната светлина и светлината от 

мониторите има голям процент синьо. 

Това поддържа ума активен през деня. 

Пропорцията на червеното се увеличава 

привечер, засилвайки производството  

на хормони като мелатонина, което  

ви успива. Съвременните интериорни 

проекти вземат това предвид и съгласуват 

осветителната техника с цвета на  

отразяващите повърхности.

Съвет: 
Няколкото източника на  

светлина не само правят  

помещението по уютно,  

но и островите му придават 

структура.

С декоративните кабели  

няма нужда да прикривате  

захранването зад мебели.

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

Източник: Baddesign Bagno Sasso.

Източник: www.knot-knot.de
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ПРОЕКТИРАНЕ. 

Виртуалното студио за дизайн (VDS)  

Profi позволява на конструкторите, 

архитектите и проектантите да използват 

декорите и подовите настилки EGGER  

в своите проекти. За тази цел е налична 

богата библиотека с помещения. EGGER 

интегрира и индивидуалния дизайн  

в софтуера по заявка. 

www.egger.com/vds

ВИРТУАЛНО СТУДИО ЗА  
ДИЗАЙН (VDS).
С безплатната версия на VDS ONLINE и  

приложението VDS от EGGER, получавате достъп 

до всички декори на производителя онлайн и 

чрез всички мобилни устройства. Приложението 

позволява да ги разглеждате и офлайн. Освен 

автоматичните актуализации и управлението  

на любимите декори, разполагате и с 30 

помещения за индивидуални визуализации. 

Изтеглете от Google Play и App Store.

ПРЕГЛЕД НА ДЕКОРИТЕ И УСЛУГИТЕ
Индивидуална 

консултация  

и избор на декори  

чрез визуализации на 

помещението.



Разбира се можете да изтеглите и постера с 

преглед на декорите от тук:  

www.egger.com/flooring

Надяваме се, че сте намерили постер, 
поставен в тази зона с преглед  

на декорите от колекцията:

ИЗДАТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ И 

РЕДАКЦИЯ 

ФОТОГРАФИЯ

EGGER Retail Products GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

D-59929 Brilon

flooring@egger.com 

Ulrike Sattler, Lutz Klasterka 

Маркетинг EGGER подови настилки

Raufeld Medien, www.raufeld.de
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