
Asortyment akcesoriów Egger

Łatwy montaż  
od początku do końca.



Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

Asortyment akcesoriów EGGER
W celu osiągnięcia najlepszego rezultatu podczas montażu paneli podłogowych EGGER zalecamy stosowanie dopasowanych 

akcesoriów podłogowych firmy EGGER. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom można zaoszczędzić czas podczas całego procesu 

montażu, a podłogi pozostaną w dobrym stanie przez cały okres ich użytkowania.

Łatwy początek.

Zastosowanie odpowiedniego podkładu podłogowego 

zapewni panelom długą żywotność. Dopasowane maty 

podkładowe EGGER gwarantują idealną stabilność 

nacisku, a także wysoki poziom tłumienia dźwięków 

uderzeniowych oraz obniżenie poziomu hałasu.

1 Estetyczne wykończenie.

Nasz asortyment listew cokołowych i profili 

podłogowych EGGER umożliwia estetyczne 

wykończenie wnętrza i wykonanie płynnych przejść 

między różnymi obszarami podłogi.
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Znajdź 
dopasowane 
akcesoria.

Znajdź odpowiednie akcesoria do swojego 

projektu podłogi. Odwiedź naszą stronę 

internetową.

   Więcej informacji:  

egger.com/podlogi-akcesoria

Dobrze utrzymane.

Aby właściwie dbać o podłogi EGGER, zalecamy 

stosowanie naszego środka do czyszczenia podłóg 

opracowanego na potrzeby naszego systemu.
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Alu Flex
Ten podkład tworzy wysokiej jakości 

izolację przeciwwilgociową, która chroni 

pokrycie podłogowe przed wilgocią 

zbierającą się pomiędzy sąsiednimi 

elementami. Ta paroszczelna izolacja 

jest konieczna w przypadku montowania 

podłogi EGGER na jastrychu.

Silenzio Cork
W 100 % naturalny, nadający się do 

ponownego wykorzystania i recyklingu. 

Dzięki swojej sprasowanej budowie, 

jest wytrzymały i chroni podłogę 

przed dużymi obciążeniami. Może być 

stosowany w połączeniu z systemami 

ogrzewania podłogowego.

Silenzio Easy
Ten podkład umożliwia tłumienie hałasu 

i odgłosu kroków w pomieszczeniu. 

Może być stosowany także przy 

ogrzewaniu podłogowym. Przy montażu 

podłogi na podłożu mineralnym należy 

stosować EGGER Alu Flex jako izolację 

przeciwwilgociową.

Silenzio Easy SD
Idealny podkład umożliwiający redukcję 

dźwięków uderzeniowych i odgłosu 

kroków w pomieszczeniu. Zintegrowana 

izolacja przeciwwilgociowa gwarantuje 

szybki montaż. Jest odpowiedni do 

podłoży mineralnych i może być 

stosowany także przy ogrzewaniu 

podłogowym.

Silenzio Duo
Ten podkład sprawdza się zarówno 

jako podkład dźwiękochłonny oraz 

stanowi izolację przeciwwilgociową. 

Jest odpowiedni do podłoży 

mineralnych i może być stosowany 

także przy ogrzewaniu podłogowym. 

Doskonale nadaje się do miejsc 

o dużym natężeniu ruchu, szczególnie 

do zastosowań komercyjnych.

    Łatwy montaż1

Podkłady EGGER zapewnią podłodze 
„stabilność“.
W przypadku montażu pływającego podłóg EGGER wybór odpowiedniego podkładu jest istotny, aby osiągnąć doskonały wygląd 

i najlepszy rezultat. Specjaliści EGGER przygotowali kolekcję wysokiej jakości podkładów, które są łatwe w montażu, zapewniają 

doskonałą izolację akustyczną oraz długotrwałe korzyści.
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Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

Wszystkie podkłady Silenzio spełniają wyższe wymogi stowarzyszeń EPLF i MMFA WOOD

Produkty Silenzio Easy Silenzio Easy SD Silenzio Duo Silenzio Cork Alu Flex

Kategorie podłóg
Podłogi 

laminowane
Podłogi 

laminowane
Podłogi 

laminowane
Podłogi 

laminowane

Podłogi 
laminowane,  

Comfort,  
Design GreenTec

Podłoże
drewniane/
mineralne

mineralne mineralne
drewniane/
mineralne

mineralne

Powierzchnia [m²] 15 15 10 10 26

Wymiary [m] 12 × 1,25 12,5 × 1,2 8,5 × 1,18 10 × 1 26 × 1

Grubość [mm] 2 2 1,5 2 0,2

Natężenie ruchu ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Izolacja akustyczna ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Paroizolacja - ✓ ✓ - ✓

Ogrzewanie 
podłogowe

✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Odporność na 
odkształcenia CS 
[kPa]

110 110 400 470 -

Zwiększona 
redukcja odgłosu 
kroków ISLam [dB]

18 18 18 19 -

Zwiększone 
tłumienie hałasu 
w pomieszczeniu 
RWS [%]

27 27 38 - -

Odpowiedni 
do ogrzewania 
podłogowego R 
[m² K/W]

0,057 0,057 0,04 0,039 0,004

Ochrona przed 
wilgocią SD [m]

- 100 150 - 100
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Zestaw montażowy
Zestaw montażowy EGGER jest odpowiedni dla 

wszystkich podłóg EGGER z systemem EGGER 

CLIC it!. Pomaga w szybkim i prawidłowym 

montażu podłogi.

Zestaw składa się z klinów dystansowych, dobijaka 

oraz klocka do dobijania firmy EGGER, który jest 

wykonany w 100 % z litego buku.

Taśma aluminiowa
Samoprzylepna aluminiowa taśma uszczelniająca 

firmy EGGER łączy dwa materiały podkładowe. 

Gwarantuje, że do podłogi nie przedostanie się 

wilgoć z podłoża.

Masa do uszczelniania CLIC Sealer 

Wodoszczelna masa do uszczelniania EGGER 

CLIC Sealer ochroni podłogę przed wilgocią. To 

idealne rozwiązanie do zastosowania w obiektach 

komercyjnych i pomieszczeniach narażonych na 

wilgoć. Jedna tuba pozwala uszczelnić około 10 m² 

powierzchni podłogi.

Profesjonalne narzędzia montażowe
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Łatwy montaż.

Łatwość użycia: dzięki systemowi 

montażowemu CLIC it! wszystkie 

nasze podłogi można w bezpieczny, 

szybki i łatwy sposób zamontować 

w dowolnym pomieszczeniu. Profil 

naszych paneli podłogowych został 

zaprojektowany tak, aby zapewnić 

optymalne dopasowanie, a także 

oferuje dodatkową ochronę przed 

wnikaniem wilgoci.

  

  egger.com/clicit

7



Dekoracyjne listwy cokołowe 60/80 mm
Dopasowane kolorystycznie do podłogi gwarantują piękny 

wygląd i staranne wykończenie. Wykonane z płyty MDF 

i hydrofobowej folii dekoracyjnej.

Klamry mocujące Clipstar
Dekoracyjne listwy cokołowe 60 mm można łatwo i szybko 

zamontować za pomocą klamer mocujących EGGER Clipstar.

Narożniki i łączniki
Dopasowane elementy narożne i łączące do dekoracyjnych 

listew cokołowych 60 mm zapewniają harmonijne wykończenie.

    Dostępne w różnych dekorach

Oferujemy szeroki asortyment listew cokołowych dopasowanych 

do naszych dekorów podłogowych, a także klasyczne białe listwy 

cokołowe w różnych kształtach i o różnych wysokościach.

Profile podłogowe są dostępne w różnych kolorach, co pozwala 

na stworzenie harmonijnego wyglądu, jednocześnie gwarantując 

ich maksymalną funkcjonalność i trwałość.

    Estetyczne wykończenie2

Wymiary:

2400 × 60 × 17 mm

2400 × 80 × 14 mm

    Dostępne w różnych dekorach oraz w kolorze białym

Listwy cokołowe i profile podłogowe EGGER 
zapewniają staranne wykończenie.
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Wymiary:

2400 × 16 × 16 mm

    Dostępne w różnych dekorach

Profilowane listwy cokołowe 100 / 70 mm
Profilowane listwy cokołowe w białym kolorze o wysokości podstawy wynoszącej 

100 lub 70 mm robią imponujące wrażenie i stanowią perfekcyjne wykończenie 

o atrakcyjnym wyglądzie. Wytrzymałe listwy cokołowe są wykonane z płyty MDF 

i hydrofobowej białej folii, którą można również malować.

Proste listwy cokołowe 100 / 80 / 60 / 40 mm
Proste białe listwy cokołowe o wysokości podstawy wynoszącej 100, 80, 60 lub 

40 mm stanowią efektowne i staranne wykończenie. Minimalistyczny, liniowy wzór 

nadaje się do malowania. Wytrzymałe listwy cokołowe są wykonane z płyty MDF 

i hydrofobowej białej folii.

Wymiary:

2400 × 100 × 18 mm

2400 × 80 × 18 mm

2400 × 60 × 18 mm

2400 × 40 × 16 mm

Wymiary:

2400 × 100 × 18 mm

2400 × 70 × 18 mm

Listwy cokołowe
Wykończenie ścian dla minimalistów. Dzięki taśmie klejącej umieszczonej po drugiej 

stronie montaż jest szybki i łatwy. Listwy cokołowe dostępne są w różnych kolorach.
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Profile aluminiowe

Profile HDF

Profil przejściowy
1000 × 34 × 6,5-16 mm Nr mat. 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 mm Nr mat. 1483105

Profil przejściowy
2400 × 44 × 10 mm

Profil wyrównujący
1000 × 44 × 6,5-16 mm Nr mat. 1483118

2700 × 44 x 6,5-16 mm Nr mat. 1483122

Profil wyrównujący
2400 × 44 × 12 mm

Profil zakończeniowy
1000 × 21 × 6,5-16 mm Nr mat. 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 mm Nr mat. 1483065

Profil zakończeniowy
2400 × 33 × 12 mm

Profile aluminiowe firmy EGGER to rozwiązania do ukrycia niezbędnych szczelin dylatacyjnych w przejściach i przy montażu podłóg 

o dużych powierzchniach.

Szyna mocująca i materiał mocujący znajdują się w zestawie.

Profile HDF firmy EGGER zapewniają atrakcyjne i estetyczne wykończenie ścian i drzwi oraz niezbędne szczeliny dylatacyjne 

w przejściach.

Szyna mocująca i materiał mocujący nie znajdują się w zestawie.

    Dostępne w różnych dekorach

Szybsze wyszukiwanie.
Znajdź odpowiednią dla siebie podłogę w kilku prostych krokach. 

Wyszukiwarka EGGER Floorfinder w kilku prostych krokach pomaga 

znaleźć podłogę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

egger.com/podlogi-wyszukiwarka

Dobre połączenie!
Otwarte przestrzenie i płynne przejścia:

nasze profile zapewniają jednolity wygląd.
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W naszym asortymencie akcesoriów można znaleźć odpowiednie produkty do czyszczenia podłóg i usuwania drobnych 

zarysowań na powierzchni.

Środek Clean It
Nasz środek do czyszczenia pozwala nie tylko zachować 

podłogi w czystości, ale ma też działanie antystatyczne. 

Jego specjalny skład zapewnia ochronę powierzchni i nie 

pozostawia żadnych zacieków na podłodze.

Zestaw Decor Mix & Fill
Zestaw naprawczy przeznaczony do różnej kolorystyki podłóg- 

od jasnych do ciemnych. Ta pasta pomoże w szybki i łatwy 

sposób usunąć niewielkie ślady uszkodzeń i zarysowań.

    Łatwe utrzymanie3
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Niemcy

t +49 3841 301 - 0

f +49 3841 301 - 20222

flooring@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o.o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. Św. Józefa 1

11-300 Biskupiec

t +48 89 33 28 104

info-bis@egger.com

Biuro Sprzedaży EGGER

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

t +48 61 650 36 01

info-pl@egger.com


