
Zo brengt u uw ideeën tot leven

Productnieuws 
Egger Decoratieve Collectie 2020 – 22

Collectie tot 
eind 2023 
verlengd



We verlengen de EGGER Decoratieve Collectie tot eind 2023, waardoor u meer 
planningszekerheid en ontwerpvrijheid heeft om uw ideeën te realiseren met behulp van 
aanvullende productvarianten en geoptimaliseerde beschikbaarheid. 

Upgrade: PerfectSense® Premium Matt 
en Premium Gloss gelakte platen
We hebben de kwaliteit verbeterd van onze PerfectSense gelakte platen. Dit betekent dat u 
de matte en hoogglans oppervlakken nu kunt gebruiken voor horizontale toepassingen. 
In combinatie met de welbekende antifingerprinteigenschap en antibacteriële 
eigenschappen van het oppervlak, bieden de PerfectSense gelakte platen nu een groot 
aantal voordelen voor onze klanten.

Extra voordelen:
 � Eenvoudiger te verwerken
 � Verbeterde weerstand tegen (micro)krassen
 � Voedselveilig
 � Premium Matt (PM) geschikt voor horizontale toepassingen
 � Premium Gloss (PG) geschikt voor horizontale toepassingen op minder vaak gebruikte 

oppervlakken
 

  Meer informatie is te vinden op www.egger.com/perfectsense-premium

PerfectSense Premium Matt 
gelakte platen 
U999 PM Zwart

PerfectSense Premium Gloss 
gelakte platen
U999 PG Zwart
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http://www.egger.com/perfectsense-premium


Nieuw product: PerfectSense® Topmatt 
laminaat met gekleurde kern
Dit nieuwe product combineert alle voordelen van een supermat, fluweelachtig warm 
gelakt antifingerprint oppervlak met die van een laminaat met gekleurde kern. Voegen en 
zichtbare randen zijn geminimaliseerd voor een maximaal effect. Het gelakte oppervlak, 
gehard met elektronenstralen, is slijt-, stoot- en krasvast.

Beschikbare decors:
 � W1101 PT Solid Alpenwit
 � U9991 PT Solid Zwart

  Meer informatie is te vinden op www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

U9991 PT
Solid zwart

PerfectSense Topmatt laminaat 
met gekleurde kern

W1101 PT
Solid Alpenwit

3Alle getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

www.egger.com/laminates-pt-coloured-core


Eurodekor Flammex 
H1334 ST9 
Sorano eik licht

Nieuw werkingsprincipe:  
Eurodekor® Flammex 
Door de nieuwe productontwikkeling is de brandvertraging nu geïntegreerd in de coating. Een 
brandwerend middel in het barrièrepapier activeert een meertraps chemische reactie. Er wordt 
een koolstofschuim gevormd dat het onderliggende houtmateriaal tegen hitte beschermt. U 
profiteert van een groter aanbod aan dragers en daardoor meer opties voor uw projecten.

Nieuwe producteigenschappen:
 � Verhoging van de dikte met 0,6 mm dankzij een meerlaagse constructie aan beide zijdes
 � Brandvertragende eigenschap, ongeacht de drager 
 � Spaanplaat niet langer roodgekleurd
 � Classificering als B-s2,d0 volgens EN 13501-1

  Bekijk de video om te zien hoe het werkt
  Meer informatie op www.egger.com/flammex
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https://youtu.be/CV68NnIxSnU%20%20
http://www.egger.com/flammex


H1714 ST19
Lincoln notelaar F206 ST9

Pietra Grigia zwart

Compactwerkblad 
F206 ST9 
Pietra Grigia zwart

Nieuwe decors voor 
compactwerkbladen
Het 12 mm dunne en robuuste compactwerkblad wordt geleverd met een 
gefreesde afschuining aan de bovenkant en onderkant van de lange en 
korte zijdes. Dit benadrukt de moderne uitstraling, net als de kernkleuren 
zwart, wit, lichtgrijs en donkergrijs.

Er zijn drie nieuwe varianten toegevoegd aan het assortiment 
compactwerkbladen:
 � F186 ST9 Chicago beton lichtgrijs
 � F274 ST9 Beton licht
 � F206 ST9 Pietra Grigia zwart

  Meer informatie is te vinden op www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Chicago beton 
lichtgrijs

F274 ST9
Beton licht

F206 ST9
Pietra Grigia zwart

5Alle getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

http://www.egger.com/compact-worktops


Alle productoptimalisaties in één oogopslag

Optimalisatie

Producten

Eurodekor
Eurolight 

Decor
Eurodekor 
Flammex

Eurodekor 
MDF 

Flammex

Eurodekor 
Plus

Opgelijmd 
laminaat

OSB 
Combiline

Afgeschafte dikte 32 mm X X X X

Uitgebreid aanbod in dikte van 
Eurospan P2 en MDF

X X

Ook beschikbaar in P3-kwaliteit X

Textuurwijziging beschikbaar voor 
meerlaagse constructie. 
Betreffende texturen:  
ST16, 19, 20, 87

X X X

Standaardisatie van de minimale 
bestelhoeveelheid (24 stuks)

X X X

Afschaffing van OSB Combiline 
→  Alternatief: Eurodekor Plus ML06 

meerlaagse constructie
X

Afschaffing van W980 SM 19 en 
25 mm

X

Flammex-spaanplaat niet meer 
verkrijgbaar  
→  Afschaffing van opgelijmd 

laminaat Flammex

X

Optimalisatie
PerfectSense Premium Matt 

en Premium Gloss  
gelakte platen

PerfectSense Topmatt 
laminaat met gekleurde kern

Compactwerkbladen

Upgrade van de kwaliteit van 
PerfectSense

X

Nieuw productaanbod W1101 PT  
en U9991 PT

X

3 nieuwe decors in de afmetingen 
4100 x 650 x 12 mm en  
4100 x 920 x 12 mm

X
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EGGER Benelux BV

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Verdeler België

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4

8520 Kuurne

België

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.kuurne@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt

t +32 89 41 03 30

f +32 89 36 48 24

verkoop.hasselt@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux

t +32 81 40 81 40

f +32 81 40 81 49

vente.gembloux@bouttens.be

www.bouttens.be

Verdelers Nederland

Asilva B.V.

Elzenbroek 5

8331 VD Steenwijk

t +31 521 38 53 50

f +31 521 52 13 14

asilva@asilva.nl

www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.

Magnesiumstraat 51

6031 RV Nederweert

t +31 495 54 60 00

f +31 495 54 60 01

deconova@deconova.nl

www.deconova.nl

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Sigarenmakerstraat 2

5232 BK ’s Hertogenbosch

t +31 736 48 09 09

f +31 736 48 09 10

decovisie@decovisie.com

www.decovisie.com

Drimensa B.V.

Zuiddijk 394A

1505 HE Zaandam

t +31 757 11 28 18

f +31 757 11 28 17

mail@drimensa.nl

www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6

3411 MJ Lopik

t +31 348 55 81 00

f +31 348 55 42 00

iboma@iboma.com

www.iboma.com

Alldeco B.V.

Aalsvoort 69A

7241 MA Lochem

t +31 573 21 50 25

alldeco@alldeco.nl
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