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MY PerfeCT

ONE
fLoorLINe® –  Pardoseli pentru momente perfecte

Când suntem împreună acasă şi gătim, pentru 

mine totul este perfect. Am terminat lucrul pe 

ziua de azi, acum ne bucurăm de viaţă. Când  

totul este aşa cum ar trebui să fie şi nu lipseşte 

nimic, atunci este my perfect one. Pentru unii 

momentul perfect este atunci când ascultă o 

muzică bună pe canapea, în timpul unei parade 

de modă spontane pe coridor cu cea mai bună 

prietenă, într-o cafenea sau într-un moment de 

creaţie în atelier. fiecare are stilul său propriu! Dar 

ştim cu toţii cum ne simţim, când pur şi simplu 

totul este perfect: Atunci este my perfect one.



»  Pentru mine, cafeneaua de pe strada mea  
este ca o sufragerie, dar mai interesantă – 
datorită acestui serviciu plin de şarm! «

 My perfect one | Jan, client fidel şi prieten
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În cafenea ne întâlnim cu persoane pe 

care le cunoaştem sau pe care dorim 

să le cunoaştem, pentru a bea un 

espresso scurt sau pentru a purta o 

lungă conversaţie. Trecerea clienţilor 

este precum un curs de apă, a cărei 

albie este reprezentată de pardoseala 

rezistentă, care creează o atmosferă 

plăcută şi îşi păstrează frumuseţea 

pentru mult timp.

Oameni amabili
Clienţii se privesc, îşi savurează cafeaua, sau 

citesc un ziar. Aici nu te deranjează nimeni, 

dar nici nu eşti singur.
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Aspect primitor: stilul pardoselei contribuie în mod 

esenţial la sentimentul de armonie creat de cafenea. 

structura aderentă şi rezistentă a suprafeţelor Grand 

Canyon subliniază aspectul viu al texturii.

Caracteristică specială
suprafaţa Grand Canyon cu o adâncime 

perceptibilă se evidenţiază printr-o structură 

plină de viaţă.
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h2749 Pin Boreal
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»  Bucătăria noastră este restaurantul nostru 
favorit din oraş. Aici chiar şi copiilor mei le 
place salata bucătarului. «

 My perfect one | Lena, mamă şi bucătar şef
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În ziua de azi, bucătăria este 

punctul central al unei locuinţe, 

 aici se găteşte şi se stă de vorbă, 

aici mâncăm şi ne jucăm împreună. 

Pardoseala unei bucătării active 

trebuie să inspire comoditate. 

Aceasta se obţine printr-o nuanţă 

caldă a lemnului, dar pardoseala 

trebuie să fie şi rezistentă şi uşor 

de curăţat.

Colecţia fLoorLINe® vă pune  

la dispoziţie o gamă largă de 

suprafeţe rezistente. În armonie cu 

detaliile interioare, cu arhitectura 

şi cu stilul personal al locatarilor.

Principalul centru de activitate al 
familiei
Copii veseli şi legume proaspete – în  

ziua de azi, toate activităţile cotidiene 

importante se petrec în bucătărie.
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Stil rustic: Texturile şi urmele de ferăstrău de pe suprafeţele 

vintage asigură aderenţa acestora, exact ca la scândurile de 

duşumea dintr-o casă de la ţară.

Caracteristică specială
Inspirate de arta meşteşugărească tradiţională, tăieturile 

de ferăstrău conferă suprafeţei vintage proprietăţi  

antiderapante optime (r10).
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h2726 stejar Northland melange
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»  Studioul meu este locul în care îmi pot 
transpune gândurile. Când ideile curg, 
mă simt fericită. «

 My perfect one | sonia, designer amenajări interioare
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Piaţa muncii se schimbă. se cere creativitate, 

iar ambientul ne ajută în acest sens. În  

spaţiul de lucru al viitorului starea de bine  

şi productivitatea nu pot fi separate una de 

cealaltă. Decorurile oferite de fLoorLINe® 

îmbină în mod armonios autenticitatea  

cu fantezia.
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h2746 Pin Beachhouse
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haos creativ 

fotoliile comode şi rafturile cu cărţi se află lângă masa 

de desen. se estompează limita dintre spaţiul de lucru 

şi cel de locuit.

Caracteristică specială
suprafaţa cu adâncime perceptibilă oferă 

decorului un aspect autentic.
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» În camera mea se petrec cele mai  
 grozave aventuri. De exemplu,  
 roboţii au aterizat astăzi aici. «
 My perfect one | Moritz, inventator
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Ora de zbor
Locul de joacă pentru mingi, roboţi şi copii 

năzdrăvani are o structură prietenoasă şi este 

potrivit pentru multe aterizări dure.

Camera copiilor se transformă în 

fiecare zi: într-o staţie spaţială, 

apoi într-o peşteră, într-un teatru, 

teren de sport şi în cele din urmă, 

din nou într-un loc de odihnă. 

Toate aceste transformări au loc 

pe aceeaşi pardoseală. este o 

suprafaţă confortabilă şi totuşi 

copiii pot să se joace şi să tropăie 

pe ea fără nicio problemă. Din 

acest motiv, pardoselile uşor de 

întreţinut sunt perfecte şi pentru 

nervii părinţilor.
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h2750 frasin Balmoral gri
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Plăcile lungi şi o nuanţă deschisă a lemnului oferă

pardoselei un aspect prietenos, natural. suprafaţa 

rezistentă previne deteriorarea acesteia. raţele şi 

elefanţii au şi ei voie să se joace.

Caracteristică specială
Autenticitatea lemnului se regăseşte în structura  

decorului, care poate fi simţită la atingere datorită 

texturii de pori neregulaţi.
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sufrageria este locul în care  

sufletul îşi găseşte liniştea. Pentru 

acest lucru, el are nevoie de un 

spaţiu generos, unde să se simtă 

acasă şi ocrotit. o pardoseală 

cu un aspect nobil şi o nuanţă 

naturală a lemnului asigură un 

confort fără limite. Plăcile în  

format Kingsize creează un spaţiu 

deschis, în care ne putem dedica 

aspectelor frumoase ale vieţii.

Datorită faptului că este uşor de 

curăţat, presupune un efort foarte 

redus în acest sens. Gama largă de 

decoruri oferă tuturor iubitorilor de 

frumos posibilitatea de a armoniza 

nuanţele lemnului, mobilierului  

şi accesoriilor.

Valoare
Pardoselile de calitate au o bună acustică, 

sunt rezistente şi frumoase.
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» În sala mea de concerte vin toţi marii artişti 
 din lume. Posibilitatea de a-i asculta aici 
 reprezintă pentru mine un sentiment sublim. «
 My perfect one | Martin, auditor
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Să ne relaxăm, în sfârşit – canapeaua este polul liniştii în agitaţia vieţii cotidiene, loja de 

unde savurăm în exclusivitate concertele şi filmele. Aşezată pe o pardoseală care creează 

atmosfera corespunzătoare pentru a trăi momentele personale de relaxare, de care fiecare 

dintre noi are nevoie din când în când.
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h2733 stejar Arlington

Caracteristică specială
Plăcile cu lăţimea de 32 centimetri şi teşituri pe laturile 

lungi creează un spaţiu generos, plin de eleganţă.
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»  Cel mai frumos moment din tot  
weekend-ul este atunci când ne  
probăm hainele de seară pe hol. «

 My perfect one | Laura şi Maria, prietene
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Catwalk
Lasă geanta repede jos şi scoate camera 

foto - holul are rol de culise şi de podium 

de defilare în acelaşi timp.

Totul este posibil pe acest hol. Aici 

papucii de casă se află lângă scuter. 

Bine, spaţiul din hol este puţin 

mai îngust şi este puţin dezordine, 

dar aici ne simţim libere. În faţa 

cuierului nu ne luăm doar haina 

şi pantofii, ci realizăm şi o scurtă 

şedinţă foto împreună cu cea mai 

bună prietenă. Holul este perfect 

pentru lucrurile care nu pot fi făcute 

în celelalte camere din cauza lipsei 

de spaţiu. De aceea pardoseala 

trebuie să aibă un aspect modern, 

simplu - şi să poată ascunde haosul 

multicolor cu abilitate.
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Tocurile, cuierele şi oglinzile solicită o rezistenţă 

ridicată a parchetului laminat, similar cu cea a  

pardoselei din piatră. Aspectul său este modern  

precum betonul aparent cu nuanţe decente.

Caracteristică specială
suprafaţa structurată oferă pardoselei  

un caracter material şi un aspect autentic  

de beton.
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F854 Beton brut
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Forumul specialiştilor
să probăm şi să discutăm – magazinul 

este un stand de prezentare a produselor.

În ziua de azi putem cumpăra totul 

de pe Internet – dar totuşi clienţii 

vor mai mult. ei vor să trăiască 

experienţa cumpărăturilor, a  

probelor şi a ambientului. Au 

încredere în stilul comerciantului. 

Acesta studiază situaţia la nivel 

global şi operează la nivel local.  

Şi ştie să pună în scenă produsele. 

Decorurile moderne fLoorLINe® 

reprezintă îmbinarea perfectă între 

stil şi design modern.
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»  Lumea întreagă este casa mea.  
De aceea mă simt cel mai bine  
printre produse din întreaga lume. «

 My perfect one | Peter, comerciant

intERnatiOnaL styLE 29



F851 sonic

30 FLOORLinE®



Magazinul este interfaţa cu mediul exterior. el 

combină mediul exterior cu aspectul uzat al unei  

pardoseli industriale nobile. Zgârieturile şi urmele  

de uzură sunt elemente de stil ale structurii rafinate  

a suprafeţei.

Caracteristică specială
structura suprafeţei Autentic se caracterizează 

printr-un aspect vintage plin de viaţă.
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NATURAl PORE – Fibră lemnoasă autentică

RUSTIC – aspect de lemn periat

lINEA – Linii drepte moderne

AUThENTIC – aspect mat, suprafaţă mată

OIlEd – aspect de lemn uleiat 

CERAMIC – aspect ceramic

VINTAGE –  aspect de tăietură de fierăstrău 

BRIllIANT – Luciu cu adâncime

Suprafeţe fascinante – naturaleţe  
care se poate vedea şi simţi

de la autentic şi elegant până la plin de caracter: structurile şi adâncimile suprafeţelor 

fLoorLINe® sunt în perfectă armonie cu decorurile. Astfel, suprafeţele vintage sunt create 

după modelul artei tradiţionale, în timp ce gama oiled copiază eleganţa parchetului. Pentru  

a crea optica adecvată, colecţia include şi suprafeţe cu structuri de piatră, metal şi ceramică.
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GRANd CANYON – aspect uzat, periat

Grand Canyon – Aderenţă care  
aminteşte de vechea artă meşteşugărească

Peria de sârmă înlătură elementele moi din suprafaţa lemnului, astfel încât textura iese în evidenţă. 

La suprafaţă se formează o structură adâncă. Grand Canyon copiază acest proces prin suprafaţa sa 

deosebit de adâncă. este plină de caracter şi are cele mai bune proprietăţi antiderapante, conform 

normei r10.

Textură adâncă
Grand Canyon se caracterizează printr-o 

structură dominantă a suprafeţei.

NOU
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Calitate înregistrată de la specialist - 
Montarea pardoselei cu valoare adăugată

Parchetul laminat de la eGGer este o pardoseală de 

calitate ridicată. este rezistentă, durabilă şi uşor de 

întreţinut. Calitatea „fabricat în Germania“ asigură 

acest lucru. fiecare placă este înregistrată automat  

în timpul procesului de producţie, astfel încât  

produsele sunt supuse mai multor verificări fiabile. 

 Pentru ca pardoseala să îşi păstreze aspectul şi 

valoarea cât mai mult timp, aceasta trebuie montată 

cu mare atenţie. Prelucrarea de către un specialist 

este cea mai bună alegere. Avantaj dublu pentru dvs: 

pardoseala este montată perfect şi. eGGer măreşte 

perioada de garanţie pentru pardoselile montate de  

un specialist cu 5 până la 30 de ani.*

Înregistraţi noul dvs. parchet laminat eGGer şi 

beneficiaţi de toate avantajele GArANŢIA eGGer  

PeNTru MoNTAJ ProfesIoNIsT.
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PROFESSIONAL
GARANZIA DAL VALORE 

AGGIUNTO*

PARCHET LAMINAT 
Ogni tavola – controllata 

e garantita!

GARANŢIA SUPLIMENTARĂ EGGER  
PENTRU MONTAJ PROFESIONIST* - Detalii-
Calitate ireproşabilă

*  sunt valabile condiţiile de garanţie pentru parchet laminat eGGer (garanţia materialului pentru rezistenţă la şoc şi 

abraziune). Disponibile la distribuitori sau pe Internet. suplimentar se aplică şi GArANŢIA eGGer PeNTru MoNTAJ 

ProfesIoNIsT.

stabiLitatE REMaRcabiLĂ a FORMEi
Datorită stabilităţii garantate a formei plăcilor de bază din producţie proprie, 

eGGer asigură o calitate permanentă. De aceea garanţia împotriva uzurii 

oferită de eGGer se aplică pentru toată placa - inclusiv pentru canturi. 

REzistEnŢĂ REMaRcabiLĂ La LOviRE
Parchetul laminat produs de eGGer este deosebit de durabil şi rezistent la 

lovire. structura sa specială îi conferă durabilitate şi capacitatea de a rezista 

la trafic intens. 

avantaJ spEciaL pEntRu utiLizatORi
eGGer are încredere în calitatea activităţii specialiştilor. De aceea, perioada 

de garanţie se prelungeşte cu încă cinci ani în cazul montării pentru uz  

casnic de către un instalator profesionist.

1  stratul superior, rezistent la frecare

2  Hârtie decorativă

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

4  rezistenţă

5  strat-suport silenzio® (numai la decorurile marcate)

Drept suport se utilizează în exclusivitate plăci din HDf cu  

clasa de calitate e1. Toate hârtiile sunt impregnate cu răşină.

Parchetul laminat oferit de noi a fost certificat în conformitate cu:QUALITY MADE IN GERMANY

QUALITY
MADE IN GERMANY
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În momentul îmbinării elementelor, prin teşirea muchiilor se creează un 

rost vizibil şi perceptibil. Această teşitură susţine caracterul pardoselei  

şi conferă un aspect autentic parchetului laminat.

tEŞituRa WOOdvisiOn® pE 2 LatuRi 

Teşitura pe 2 laturi accentuează lungimea camerei.

tEŞituRa WOOdvisiOn® pE 4 LatuRi 

Teşitura v pe toate laturile evidenţiază caracterul 

special al parchetului.

 
Parchet cu teşitură WOODVISION®
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FLOORLINE ® –  Parchetul laminat  
pentru momente perfecte

Prin gama sa largă de decoruri, detalii  

armonizate perfect şi detalii tehnice,  

fLoorLINe® oferă atmosfera corespunzătoare 

pentru fiecare spaţiu şi fiecare nevoie:  

indiferent dacă este ultramodern sau clasic, 

elegant, dedicat folosirii rezidenţiale sau 

industriale, dacă este supus unei solicitări 

normale sau intensive – parchetul fLoorLINe®

combină cel mai înalt nivel de calitate cu un 

design plin de stil.

AVANTAJE

Puterea se află în linişte: silenzio® este oferta  

de confort prin reducerea zgomotului paşilor şi 

al ambianţei. stratul fonoabsorbant din celuloză 

reciclabilă, fixat direct pe placă, reduce percepţia 

subiectivă a zgomotului cu până la 50 % faţă de  

parchetul laminat fără silenzio®. Pentru fiecare  

clasă de utilizare, silenzio® oferă soluţii adecvate  

traficului normal, mediu şi intens.

SIlENzIO®

iGiEnic Parchetul laminat este una dintre cele  

mai igienice soluţii pentru podele. uşor de curăţat  

şi întreţinut.

REzistEnt La ŞOc Chiar şi când cade ceva pe el,  

parchetul laminat este rezistent la multe şocuri.

 

duRabiL siguranţă pentru podele frumoase - suprafaţa 

foarte robustă garantează pentru o perioadă îndelungată 

aspectul frumos al decorurilor şi al canturilor. 

Garanţia rezistenţei la abraziune include şi canturile. 

antistatic Datorită proprietăţilor antistatice, 

încărcarea electrostatică este redusă.

cu silenzio®fără silenzio®
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Producţie şi finisare de 
material lemnos

Consumator

Reciclare

Centrală energetică pe masă 
biodegradabilă

CO₂

Silvicultură sustenabilă

Fabrică de 
cherestea

dE La cOpac pÂnĂ La pROdus - un ciRcuit ÎncHis
valorificarea optimă a materiei prime de valoare, lemnul, are o importanţă deosebită pentru eGGer.  

Abordarea integrată este aplicată de la producţia lemnului masiv în fabrica de cherestea, până la producţia 

materialelor lemnoase, precum parchetul laminat. Deşeurile lemnoase şi lemnul reciclabil care nu pot fi 

folosite în procesul de producţie sunt utilizate drept combustibil în centralele noastre pe bază de biomasă. 

Astfel eGGer obţine „Mai mult din lemn“. 

LEMnuL, cEa Mai iMpORtantĂ  
MatERiE pRiMĂ a nOastRĂ
Asigurarea pe termen lung a economiei forestiere 

durabile are prioritate maximă la eGGer. Pentru 

producţie utilizăm de aceea exclusiv lemn din  

gestiune forestieră durabilă. Acest lucru este certificat 

de PefC*, sistem de certificare lider în europa.

anGaJaMEntuL FaŢĂ dE MEdiuL 
ÎncOnJuRĂtOR
Produsele eGGer sunt marcate cu cea mai veche şi  

mai cunoscută etichetă ecologică din lume. Îngerul  

albastru certifică angajamentul pentru un mediu 

intact.* Programme for the endorsement of forest  

 Certification schemes = sistem de certificare pentru  

 gestiune forestieră durabilă

Grija pentru mediu cu parchetul  
laminat de la EGGER
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lIVING
reLAxINGRENKlER

www.egger.com/floorline

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
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