
Materiály pro kuchyně

Více než pracovní desky.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 1



Mramor Cipollino 
bílošedý
F092 ST15

PerfectSense Matt Černá 
U999 PM
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Kuchyň je srdcem každého domova a už dávno není jen místem pro 
vaření, ale je také místem, kde se potkává celá rodina, kde se i pracuje 
a děti si hrají. Role kuchyně se mění s rostoucí popularitou otevřených 
obývacích prostor, které jsou vzájemně sladěny tak, aby byly vhodné pro 
multifunkční bydlení. Vytvořit harmonický vzhled je možné buď pomocí 
ladících, nebo naopak kontrastních pracovních desek. Díky široké 
nabídce trendových dekorů a povrchů napříč produktovou nabídkou 
tak firma EGGER vychází vstříc vašim požadavkům a dává vám možnost 
vytvořit design kuchyně podle současných trendů.  

Design kuchyně
dle nejnovějších
trendů

Dub Gladstone 
sépiový
H3342 ST28

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 3



Designové myšlení – představy
se stávají skutečností Obklad stěny
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Zádová deska Pracovní deska

Čelní plocha

Čelní plocha

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 5



Tato prostorná kuchyně otvírá široké možnosti pro velmi 

kreativní design. Atraktivní dekor F094 ST15 Mramor Cipollino 

černá měď vytváří v kombinaci s jemným a hřejivým povrchem 

PerfectSense Matt dekoru U702 PM Kašmírově šedá estetický 

a příjemný pocit pohody. Dekor H3309 ST28 Dub Gladstone 

použitý na obkladu stěny vypadá velmi věrohodně jako 

klasický, plaňkovaný dub. Jeho autentický vzhled je vytvořen 

synchronizovaným, jakoby do hloubky pískovaným povrchem 

ST28 Feelwood Nature.

Působivý mramor ladí s příjemnou
uni barvou a přírodními prvky
dřevodekoru

Obklad stěny – Eurodekor
H3309 ST28
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Zádová deska    
F094 ST15

Pracovní deska
F094 ST15

PerfectSense 
U702 PM

PerfectSense  
U702 PM

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 7



pro design vaší kuchyně – 
z jednoho zdroje 

Vše, co potřebujete 

Hluboké struktury, reálné stupně lesku a jemné, na omak příjemné povrchy jsou tím, 

co činí dekory EGGER tak autentickými a moderními. Vytvořit sladěný vzhled je možné 

buď pomocí ladících, nebo naopak kontrastních pracovních desek. Vzhledem k tomu, 

že jsou naše dekory dostupné ve více produktech, je vytvoření jednotného designu 

velmi snadné. 

Výběr kuchyňské desky se stává stále častěji výchozím bodem při 

plánování kuchyní, kdy kuchyňská deska představuje pro mnohé už 

více než pouhou pracovní desku. S rostoucí popularitou otevřeného 

obývacího prostoru a kuchyňských ostrůvků se kuchyňská deska 

ocitla ve středu pozornosti. Požadavky na autentičnost splňuje 

EGGER nabídkou řady trendových dekorů a odpovídajících struktur 

– od vzhledu keramiky až po hrubý pískovaný charakter. EGGER 

nabízí pracovní desky s dekorativním laminátem nalisovaným na 

povrch, který může být na hraně postformován (postformingová 

hrana), nebo může být použita ABS hrana (rovná hrana). 

Pracovní desky

Mramor Cipollino černá měď 
F094 ST15
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EGGER pracovní desky v dřevodekorech ve 

strukturách Feelwood jsou dodávány v módním 

provedení s rovnou hranou. Pro docílení skutečně 

autentického vzhledu je možné použít pro 

ohranění viditelných bočních hran čelní hrany 

a získat tím dojem čelně uříznutého dřeva. Ve 

stejných dekorech jsou k dispozici i zádové desky.

Vysoce kvalitní lakované desky PerfectSense s matným nebo vysoce lesklým 

povrchem zaujmou dokonalým vzhledem a trvanlivostí díky vysoké odolnosti. 

Povrchy tvořené několika vrstvami laku jsou ideální pro čelní plochy a navozují 

v interiéru exkluzivní atmosféru. Firma EGGER následuje ducha doby strukturou 

PerfectSense Matt. Matné povrchy vytvářejí dojem zvlášť hodnotného výrobku. 

Díky vysoce kvalitní úpravě nezůstávají na povrchu PerfectSense Matt viditelné 

otisky prstů. Proto můžete vytvářet návrhy kuchyní s čelními plochami bez úchytů 

– bez rizika nevzhledných otisků prstů na povrchu. Hladký a bezchybný povrch 

desek PerfectSense Gloss převyšuje většinu ostatních vysoce leských materiálů 

svým mimořádně vysokým, zrcadlovým leskem. Výjimečné vlastnosti získává 

PerfectSense Gloss použitím velice homogenní nosné MDF desky. 

Lesklé a matné lakované desky PerfectSense

Čelní hrana  
Q3309 RO

PerfectSense Gloss Perlově šedá 
U763 PG

PerfectSense Matt Kamenná šedá 
U727 PM

Dub Gladstone pískový 
H3309 ST28

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 9



Design nábytku je nyní, více než kdy dříve, zaměřen na kombinace 

různých materiálů. Výběr dekorů uni barev je dnes klíčovým prvkem 

při plánování designu kuchyně. Nicméně – uni barvy samy o sobě 

vytvářejí často poněkud plochý a vzhledově nezajímavý dojem. 

Kontrastní hrany jsou ve spojení s uni barvami kreativní variantou 

a umožňují velké množství dalších kombinací.

Stylovou alternativou ke keramickým 

obkladům jsou zádové desky, které nevyžadují 

kotvení vrtáním do zdi, lze je snadno udržovat 

a jsou ideální pro uživatele, kteří požadují 

Zádové desky 
k pracovním deskám

minimální starosti a údržbu. Zádové desky s laminátem jsou k dispozici ve všech 

dekorech EGGER pracovních desek. K dispozici jsou také těsnicí lišty ve stejném 

dekoru. Použití funkčních stěn v obývacích místnostech je již dobře zavedeno, ale 

novým trendem je umístění kuchyňských zádových desek v plné výšce na jedné stěně 

s cílem vytvořit určitý ústřední bod. Dekorově mohou být buď sladěné s pracovní 

deskou, nebo se stát kontrastem v designu kuchyně. 

Kontrastní hrany

Doppia černá-zlatá 
F8982 AC

Zádové desky – systém

Dub Halifax přírodní 
H1180 ST37

Doppia černá-měděná 
F8981 AC
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Struktury Feelwood jsou prémiovou 

povrchovou úpravou. Tyto struktury 

představují revoluční vývoj v oblasti 

povrchů materiálů na bázi dřeva. 

Díky synchronizaci povrchové 

struktury s dekorem tak získávají 

reprodukce dřevin autentický vzhled. 

Synchronizace je oboustranná 

a výsledný materiál je téměř  

k nerozeznání od masivního dřeva. 

Tyto reprodukce jsou trvanlivou 

alternativou k přírodnímu materiálu 

s nespornými výhodami, jako je delší 

životnost, snadnější údržba 

a světlostálost.

Feelwood

Dub Halifax 
přírodní 
H1180 ST37

Dub Halifax přírodní 
H1180 ST37

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 11



Kuchyň I Kuchyň II Kuchyň III Kuchyň IV

EGGER VDS s Průvodcem designem
Vizualizace kuchyně 

Přicházejí vaši zákazníci s požadavky na návrhy kuchyní? 

Chcete podpořit zákazníka v rozhodování a správném 

výběru? Vyvinuli jsme pro vás funkční řešení – on-line 

vizualizační nástroj VDS (Virtuální Designové Studio). 

Na našich webových stránkách můžete vy i vaši zákazníci 

tvořit vlastní návrhy pro plánovanou kuchyň s použitím 

dekorů z EGGER dekorativní kolekce 2017–2019 na několika 

dispozičních vzorových kuchyních. V každém kuchyňském 

návrhu lze vybrat kombinace dekorů pro nábytek i podlahu 

a pro vytvoření té pravé atmosféry, kterou zákazníci 

žádají, a vše také barevně sladit se stěnami. Můžete se stát 

skutečným designérem, vše závisí jenom na preferovaném 

stylu bydlení. Můžete také porovnávat dva návrhy jedné 

místnosti.

Pro zákazníky, kteří si nechtějí vytvářet vlastní návrhy 

kuchyní a preferují již připravené návrhy, naši odborníci 

z oblasti dekorového managementu připravili on-line 

EGGER Průvodce designem, který vybrané a doporučené 

kombinace dekorů předvádí na několika návrzích kuchyní 

podle nejnovějších trendů.

1. Vyberte typ kuchyně podle vašich představ
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Kuchyň I 
Světlé dřevo vyvolává pocit lehkosti

Kuchyň I  
Kuchyně pro dobrý pocit

Kuchyň I 
Industriální styl

2. Zvolte svůj oblíbený styl 
S vaší preferovanou volbou se můžete rozhodnout, kterému stylu skutečně dáváte 

přednost, nebo jaký charakter kuchyně dokonale ladí s vaším obytným prostorem. 

Můžete si navíc být jisti, že všechny odpovídají novým trendům.

3. Hotové návrhy lze tisknout,
ukládat a sdílet s vašimi zákazníky
Jakmile si vyberete styl, připraví EGGER VDS vše potřebné – doporučí 

nejvhodnější kombinaci dekorů a navrhne i jiné varianty dekorů vhodné 

pro veškerý kuchyňský nábytek ve vašem preferovaném stylu. Obdržíte 

specifikaci kódů dekorů, můžete si také prohlédnout skutečnou strukturu 

dekorů ve 3D zobrazení a navíc si lze objednat vzorky, abyste zjistili, zda 

zvolené dekory vzájemně ladí i v reálném prostředí.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 13



Kuchyně pro dobrý pocit
Velmi přirozené žilkování H1212 ST33 Jilm Tossini hnědý vyznívá krásnou

souhrou barev. Zdůraznění některých částí kuchyňských čelních skříní

zajišťuje synchronizované žilkování se strukturou dekoru.

Nádech perleti dodává tomuto dekoru sametový efekt. To velmi dobře ladí

s materiály uni barev, jako je U311 ST9 Burgundská červená nebo U222 PM

Krémově béžová, jejíž krásný matný povrch dodává pocit určitého tepla.

Se svým matným leskem nabízí dekor F061 ST89 Granit Karnak hnědý

velmi realistickou reprodukci žuly, která výborně působí v kombinaci

s dekorem Jilm Tossini hnědý.

U201 ST9
Oblázkově šedá

U727 PM/ST2
Kamenná šedá

F222 ST87
Keramika Tessina 
terra

H1212 ST33
Jilm Tossini hnědý

U222 PM
Krémově béžová

F061 ST89
Granit Karnak 
hnědý

F076 ST9
Granit Braganza 
šedý

U311 ST9
Burgundská 
červená

H3156 ST12
Dub Corbridge 
šedý

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Příjemná, světlá atmosféra v této moderní kuchyni je

charakteristická pro dekor H1401 ST22 Pinie Cascina.

Jemně broušená struktura a lehce šedé zbarvení

dekoru se velmi dobře kombinuje s betonem.

Výraznou kontrastní barvou místnosti je F187 ST9

Beton Chicago tmavě šedý. U504 ST9 Tyrolská modrá

působí jako jemný akcent a zároveň tak vytváří

spojení mezi dvěmi převládajícími barvami místnosti.

Světlé dřevo vyvolává 
pocit lehkosti

F641 ST16
Chromix 
antracitový 

H148 ST10
Borovice Frontera 
béžová

U606 ST9
Lesní zelená

H1401 ST22
Pinie Cascina

U504 ST9
Tyrolská modrá

F187 ST9
Beton Chicago 
tmavě šedý

U702 ST9
Kašmírově šedá

W1100 PG/ST2
Alpská bílá

H3433 ST22
Pinie Aland 
polární

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Industriální styl
Interiéry s kovovými povrchy jsou na vzestupu.

F302 ST87 Ferro bronzový má bronzově měděnou

barvu zcela v souladu se současným trendem.

Kovový vzhled je ještě zesílen matným leskem. Teplý

odstín dekoru H3131 ST12 Dub Davos přírodní s jeho

provápněnými póry je dokonalým společníkem

kovových povrchů. Dekor U224 ST9 Hedvábně bílá

slouží jako harmonická kombinace, která dotváří 

útulné prostředí.

H1399 ST10
Dub Denver 
lanýžově hnědý

F310 ST87
Keramika rezivá

F547 ST9
Metal Blocks

F302 ST87
Ferro bronzový

H3131 ST12
Dub Davos 
přírodní

U224 ST9
Hedvábně bílá

U767 ST9
Kubanitově šedá

H3047 ST10
Borneo 
lanýžově hnědé

H3133 ST12
Dub Davos 
lanýžově hnědý

 Další doporučené dekory Doporučené dekory

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 17



Design břidlice
Autentický vzhled, působivý design a souhra barev charakterizuje dekor

F256 Břidlice pestrobarevná. V kombinaci s povrchem ST87 Mineral

Ceramic získává břidlice výrazně větší kontrast díky souhře matných

a lesklých prvků. Je předurčena pro použití na velkém prostoru, jako je

například pracovní plocha kuchyňských ostrůvků, protože díky formátu XL

se jeho výrazné prvky neopakují tak často.

Osvěžující kontrast zde vytváří U323 PG Chilli červená se svou překvapující

hloubkou lesklého povrchu v provedení PerfectSense Gloss.

F094 ST15 
Mramor Cipollino 
černá měď

U332 ST9 
Oranžová

F509 ST2 
Hliník

F256 ST87 
Břidlice 
pestrobarevná

U960 ST9 
Onyxově šedá

U323 PG/ST2 
Chilli červená

H3170 ST12 
Dub Kendal 
přírodní

U767 ST9 
Kubanitově šedá 

H1387 ST12 
Dub Denver 
grafitový

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Dekor H1180 ST37 Dub Halifax přírodní zaujme

svým vzhledem masivního dřeva s prasklinami,

suky a širokým rozsahem odstínů. Synchronizovaná

struktura ST 37 Feelwood Rift mu dodává na

autentičnosti. F649 ST16 Jílovec bílý, s povrchem ve

vzhledu omítky, vyvolává příjemný pocit

a ukazuje se jako úspěšná alternativa betonu, která

dobře působí s kombinacemi Dubu Halifax. Na

poličkách vzadu v místnosti vytváří dekor U108 ST9

teplé a zároveň harmonizující kontrasty.

Hmatové designové prvky
H1180 ST37 
Dub Halifax 
přírodní

U960 ST9 
Onyxově šedá

U201 ST9 
Oblázkově šedá

H1181 ST37 
Dub Halifax 
tabákový

F649 ST16 
Jílovec bílý

U108 ST9 
Vanilkově žlutá

H3154 ST36 
Dub Charleston 
tmavě hnědý

F651 ST16 
Jílovec šedý

F638 ST16 
Chromix stříbrný

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Tmavý a čistý
Tato kuchyň v tmavších tónech přesvědčí nejen svým

vzhledem, ale také pocitem, který z ní vyzařuje.

F641 ST16 Chromix antracitový je kombinací základního

betonu a povrchové úpravy omítky, která díky použití

povrchu ST16 Mineral Plaster nabývá větší autentičnosti.

Textura ST38 Feelwood Pinegrain na dekoru U999 Černá

vytváří pocit lakovaného masivního dřeva. H3309 ST28

Dub Gladstone pískový, používaný pro stůl a lavice,

dodává přirozený kontrast díky svému reálnému

a hluboce pískovaného vzhledu.

F222 ST87 
Keramika Tessina 
terra

U788 ST16 
Arktická šedá 

H1400 ST36 
Zašlé dřevo

U999 ST38 
Černá

F641 ST16 
Chromix 
antracitový

H3309 ST28 
Dub Gladstone 
pískový

H1199 ST12 
Dub Thermo 
černohnědý

F142 ST15 
Mramor Eramosa 
černý 

U741 ST9 
Lávově šedá

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Elegance mramoru a ořechu
Mramor je klasikou pro návrhy kuchyní. Světlý mramorový povrch

F105 ST15 Mramor Torano s jemným žilkováním vytváří elegantní vzhled

pracovní plochy a zádových desek kuchyní. V kombinaci s přírodním

ořechem H3711 ST9 Ořech Carini tabákový se design stává ještě

klasičtějším, ale zároveň velmi trendovým. Díky mírnému, ale živému

obrazu prken z ořechového dřeva je vhodný jak pro malý kontrast, tak i na

velké plochy, jako v případě kuchyňských čelních skříněk. U999 PM Černá

s teplým a sametovým povrchem z PerfectSense Matt tvoří pro tento

ohromující design vhodný doplněk.

F160 ST9 
Mramor 
marmarský

W1000 PG/ST2 
Prémiově bílá

U763 ST9 
Perlově šedá

F105 ST15 
Mramor Torano 

U999 PM 
Černá

H3711 ST9 
Ořech Carini 
tabákový

H1212 ST33 
Jilm Tossini hnědý

F074 ST9 
Mramor Valmasino 
světle šedý

H3732 ST10 
Hickory hnědý

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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24 

Bílá byla vždy klasická barva, pokud jde o design 

kuchyně. W1100 ST9 Alpská bílá je neutrální bílá, 

jejíž křehkost se velmi dobře spojuje s tmavou 

a přirozenou barevnou hravostí dekoru H3325 ST28 

Dub Gladstone tabákový, použitého jako přírodní 

prvek na pracovní desce. Jeho hluboký pískovaný 

povrch je zdůrazněn synchronizovaným povrchem 

ST28 Feelwood Nature. U626 ST29 Kiwi zelená 

dodává tomuto designu zajímavou svěžest.

Nadčasový a svěží design kuchyně

 Další doporučené dekory Doporučené dekory

U707 ST9 
Hedvábně šedá

F080 ST82 
Kámen Mariana 
bílý

U156 ST9 
Pískově béžová

H3325 ST28 
Dub Gladstone 
tabákový

W1100 ST9 
Alpská bílá

U626 ST29 
Kiwi zelená

H3133 ST12 
Dub Davos 
lanýžově hnědý

U655 ST9 
Smaragdově 
zelená

F256 ST87 
Břidlice 
pestrobarevná



Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 25

Moderní klasika
Design této kuchyně určuje klasická reprodukce 

dřeva v kombinaci s ještě klasičtější žulou. 

H3710 ST12 Dub Kendal přírodní je elegantní a přitom 

přirozený dub, jak naznačuje jeho název. Dekor 

je obecně lineární a zobrazuje obvyklou kresbu 

dřeva.  Různorodá barevnost a nesrovnalosti dekoru 

F028 ST89 Granit Vercelli antracitový činí vzhled této 

materiálové reprodukce extrémně autentickým. Směs 

teplých a chladných šedých barev dokonale ladí 

s dřevěným dekorem U767 ST9 Kubanitově šedá.

H3398 ST12 
Dub Kendal 
koňakový

U114 ST9 
Zářivě žlutá

U727 ST9 
Kamenná šedá

H3170 ST12 
Dub Kendal 
přírodní

U767 ST9 
Kubanitově šedá

F028 ST89 
Granit Vercelli 
antracitový

F059 ST89 
Granit Karnak 
šedý

H3303 ST10 
Dub Hamilton 
přírodní

F312 ST87 
Keramika křídová

 Další doporučené dekory Doporučené dekory



Hra světlých a tmavých barev  
V tomto designu kuchyně dekor dubu H3154 ST36 Dub Charleston tmavě 

hnědý ve své barevné intenzitě připomíná ořech. Mimořádná přirozenost 

tohoto dřevěného dekoru  je vyjádřena v nápadném střídání světlejších 

a tmavších oblastí. Tuto barevnou hru přebírá dekor U999 Černá ve struktuře 

ST89 Mineral Rock, který představuje povrch vybledlé, saténové žuly. U201 

ST9 Oblázkově šedá ladí se světlejšími prvky dřevěné reprodukce.

H1400 ST36 
Zašlé dřevo

F547 ST9 
Metal Blocks

W1000 ST89 
Prémiově bílá

H3154 ST36 
Dub Charleston 
tmavě hnědý

U999 ST89 
Černá

U201 ST9 
Oblázkově šedá

H1113 ST10 
Dub Kansas hnědý

U788 ST16 
Arktická šedá

F081 ST82 
Kámen Mariana 
antracitový

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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Dekor světlého typu dřeva H3430 ST22 Pinie Aland 

bílá  s jemnou kresbou dřeva odpovídá trendu „Loft 

Living“. Struktura kartáčovaného lineárního povrchu 

ST22 Deepskin Linear dodává tomuto dekoru velmi 

přirozený charakter. V kombinaci s dekorem F641 

ST16 Chromix antracitový získá kuchyň žádaný 

loftový styl díky kombinaci betonu s povrchem 

omítky. U788 ST16 Arktická šedá doplňuje stylovější 

studené akcenty, a vytváří tím silný chladný kontrast 

k použitému dřevu.

Kuchyň v loftovém stylu

 Další doporučené dekory Doporučené dekory

F186 ST9 
Beton Chicago 
světle šedý

H1250 ST36 
Jasan Navarra

U732 ST9 
Prachově šedá

H3430 ST22 
Pinie Aland bílá   

U788 ST16 
Arktická šedá

F641 ST16 
Chromix 
antracitový

U702 ST9 
Kašmírově šedá

H1176 ST37 
Dub Halifax bílý

F649 ST16 
Jílovec bílý



Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 29

Kuchyň v eleganci mramoru 
Není elegantnější materiál než tmavý mramor. F160 

ST9 Mramor marmanský je tmavý, decentní dekor 

s velmi jemným bílým žilkováním. H3156 ST12 Dub 

Corbridge šedý dodává tomuto designu kuchyně 

ještě více půvabu svou přirozeností. Elegantní 

a přírodní prvky dekoru H3156 ST12 Dub Corbridge 

šedý velmi dobře působí s dekorem U750 ST9 Taupe 

šedá, použitým na čelních skříňkách kuchyně, což 

vtiskne uspořádání stylovou neutralitu.

F093 ST15 
Mramor Cipollino 
šedý

H3342 ST28 
Dub Gladstone 
sépiový

F074 ST9 
Mramor Valmasino 
světle šedý

H3156 ST12 
Dub Corbridge 
šedý

F160 ST9 
Mramor 
marmarský

U750 ST9 
Taupe šedá

U201 ST9 
Oblázkově šedá

F509 ST2 
Hliník

F570 ST2 
Metallic měděný

 Další doporučené dekory Doporučené dekory
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4. Není to ještě stále to pravé podle vašich představ?
Můžete tedy dekory změnit ve VDS on-line podle svého přání a ještě více je 

přiblížit vašim představám. V návrhu kuchyně můžete změnit skutečně vše 

– pracovní desku, police, zásuvky, stěny, a dokonce i podlahu.

Vytvářejte návrhy místností on-line s EGGER APP
Pomocí integrované vizualizace dekorů vytvoříte design více 
než 60 různých typů místností. Všechny vzory kuchyní a 
další interiérové situace lze nalézt on-line v naší EGGER App 
dostupné ke stažení jak v App Store, tak v Google Play. 

Struktury v 3D
Prohlédněte si povrch vybraných dekorů on-line pomocí 
našeho 3D prohlížeče. Otáčejte dekorem, abyste viděli 
důležité prvky jeho struktury. Prozkoumejte výběr dekorů 
na www.egger.com/3D
 
Poradenství k designu na vašich webových stránkách
Použijte odkaz na náš on-line nástroj Průvodce designem z 
vašich webových stránek, aby jej měli vaši zákazníci snadno 
k dispozici. Zkopírujte odkaz, nebo nás kontaktujte přímo 
na www.egger com/myvds

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. 31
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www.egger.com

EGGER CZ s.r.o. 

Čechova 498 

CZ-500 02 Hradec Králové 

t +420 495 531 531  

info-cz@egger.com 
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FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600-0

t +43 50 600-10111

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe 

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg 

t +43 50 600-0

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Radauti, jud. Suceava 

t +40 372 438000

info-rau@egger.com


