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 06 1 786 9842

 zoom.hu@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. 
Holzwerkstoffe 
Tiroler Straße 16 

A-3105 Unterradlberg 

 +43 50 600-0

 +43 50 600-12100

FRITZ EGGER GmbH & Co. 
Holzwerkstoffe 
Weiberndorf 20 

A-6380 St. Johann in Tirol 

 +43 50 600-0

 +43 50 600-10111

SC EGGER România SRL 
Str. Austriei 2 

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava 

 +40 372 438000

 +40 372 468000



BEVEZETŐ

Az egyre átfogóbbá váló termék-kollekciók, mint például az 
üveg, fa, kő és lakkok, hatására a bútoriparban az aktuális 
vezérvonal a következő: a különféle megvalósítási formák 
keverése a trendi. Ezekben a kombinációkban megtalálhatóak 
az egyedi igények, egyre több terméknél terjednek el és 
leginkább a belsőépítészetben jelentkeznek.

Azért, hogy a megvalósításhoz magas szintű kombinációs-
biztonságot garantáljunk Önöknek, összefoglaltunk néhány 
variáció-javaslatot ebben a tervezői Segédletben.

Hagyják, hogy ötleteink magukkal ragadják Önöket és 
valósítsák meg saját dekor-kombinációikat a ZOOM®Scenio 
programmal honlapunkon, www.egger.com/zoom.

Klaus Monhoff  

Vezető Dekoratív 
Termék Management

EGGER Csoport
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KÖZÖSSÉGI / ÜZLET
Butik
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F274 ST9 Világos beton

Egy hatásos prezentációs felület mintázatban és színben 

visszafogott, de nagy felülethez ill. nagy teremhez élő 

anyagot kíván. Egy sikeres kombináció célozható meg a 

Woodline dekorsorozattal, melynek mélyen drótkefézett 

megjelenése a Matex ST22 struktúránál érezhető

Mindkét szín, a H1424 Woodline krém és a H1428 

Woodline mokka egymással is jól kombinálható 

sötét-világos kontrasztként. Ebben a formában az F274 

Beton világos dekor a perfekt matt ST9 felülettel 

anyagban és struktúrában kontrasztot képez.

H1424 ST22 Woodline krém

H1428 ST22 Woodline mokka

EMBERKÖZELI PERFEKT 

PREZENTÁCIÓS FELÜLET
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KÖZÖSSÉGI / ÜZLET

…lehetőségesek az EUROLIGHT® könnyített forgácslappal, elegánsan és valósághűen 

reprodukált F202 Fekete márvány kődekor színben. Ez a dekor magasfényű, első látásra alig 

lehet az igazi márványtól megkülönböztetni: szemet gyönyörködtető a bolt exkluzív kiképzéséhez.

FÜGGŐLEGES FÉNYES MÁRVÁNYFALAK…

W1000 ST9 Premium fehér

Butik színvariációk

F202 HG Fekete márvány

 A W1000 Premium fehér harmonikus kombinációt alkot 

a márványban található fehér erezettel, és megerősíti a 

fekete-fehér kontrasztot.
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F784 ST2 Microline tozsdamentes acél

A fénylő, értékes fehér egy emeltszintű divatbemutató tökéletes háttere. A fehérrel teljesen átszínezett W1001 

Integrál Premium fehér dekoritlemezzel fehér bútorok teljes egészében kialakíthatók, az illesztéseknél és a 

gérvágásoknál is. Ennek a tiszta semlegességnek az ellenpólusa egy markáns padlóburkolat lehet. Az ellentétben 

hidat képez az F784 Microline tozsdamentes acél fantáziadekor, amit annak melegsége és értékes anyagképe hoz 

az alakzatba. 

TISZTA FEHÉR – NAGY ÉRTÉKŰ ÜZLETEK KIVITELEZÉSI TRENDJE 

W1001 ST9 Integrál Premium fehér

09



KÖZÖSSÉGI / ÜZLET
Gyógyszertár
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Mivel hozza az ember kapcsolatba a gyógyszertár, orvos 

és egészség fogalmakat? Egy tiszta és világos fehér. Ezért 

a W1000 Premium fehér pont a megfelelő dekor egy 

gyógyszertár berendezéséhez. Bár itt nagy fehér felületek 

keletkeznek, de a kisméretű fi ókok és kihúzók ezt megtörik.

A melegség és természetesség egy ilyen fajta 

üzletkialakításnál sem hiányozhat, ami a színek elegáns 

játéka és a H1277 Lakeland világos akác fadekor 

természetes jellege által kerül ide.

KOMFORTÉRZET A "KLINIKAI" 

FEHÉR ELLENÉRE

W1000 ST9 Prémium fehér

H1277 ST9 Lakeland világos akác
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KÖZÖSSÉGI / ÜZLET

A H1615 Romana cseresznye dekor színében 

nagyon speciális és jól megfelel 

üzletberendezéshez a természetesség és elegancia 

keverékének köszönhetően. Ez színében semleges, 

a dekor képe viszont érdekes, és ezért alkalmas 

nagyobb felületekre is. 

Egy nagyon harmonikus és meleg kombinációt 

ad az U156 Homoksárga uniszínnel. Az U620 

Ánizs zöld unidekor hátfal és pultkivágás friss 

hangsúlyt képez. 

FINOM KIALAKÍTÁS – A 

TERMÉSZETESEN ELEGÁNS 

CSERESZNYE

H1615 ST9 Romana cseresznye U156 ST15 Homoksárga

U620 ST15 Ánizs zöld

Gyógyszertári színvariációk
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GYÓGYSZERTÁR – VILÁGOS ÉS BARÁTSÁGOS

Egy gyógyszertárban sok tárolótérre van szükség, és ezzel sok bútorfrontra. Itt érvényes az elv, a sok frontfelületet 

visszafogott, ám mégis érdekes formában kialakítani. A H3802 Fjord nyírfa natúr fadekor egy világos, klasszikus fafaj 

visszafogott optikájával rendelkezik, és itt úgy vízszintesen, mint függőlegesen alkalmazva lazábbá teszi a nagy 

szekrényfelületeket.

U109 ST15 Szalma sárga

U114 ST15 Sárga

H3802 ST9 Fjord nyírfa natúr

A sárga szín fokozataiban az U109 Szalma sárga és az 

U114 Sárga hangsúlyos felületei meleg és napos jelleget 

kölcsönöz ennek a gyógyszertárnak a kialakításában. 
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KÖZÖSSÉGI / ÜZLET
Üzlet
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H045 ST15 Tömbösített tömörfa

H1599 ST15 Tiroli csokoládé bükk

A BARNA SZÍNÁRNYALATOK ÉS A FA 

FELMELEGÍTIK A NAGY TERMEKET

A nagyvonalúan kialakított üzletek, amelyeket ráa-

dásul csak minimálisan rendeztek be, hamar hűvössé 

és visszataszítóvá válhatnak. Ezeken a meleg barna 

színárnyalatokkal és természetesen élethű fa látványával 

segíteni lehet. A H1599 Tiroli csokoládé bükk nagyon 

semlegesnek hat, de a deszkajellege miatt még elegendő 

természetességet mutat.

Ezzel kombinálható a H045 Tömbösített tömörfa 

dekor, kellemes homokszínben, világos ellentétet 

képezve. Ide még egy rusztikus lamináltpadló burkolat 

jöhet nagyvonalú hajópadlószerűen lerakva, melynek 

színvilága a két fadekor között van.
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KÖZÖSSÉGI / ÜZLET

A rusztikusságot viszontlátjuk az antikolt 

lamináltpadló burkolatba, a műszaki eleganciát 

megtaláljuk a F784 Microline rozsdamentes acél 

fantáziadekorban, és a klasszikus 

természetességet a H1832 Cabourg Körte 

fadekorban.

Színük szerint ez a keverék egy kellemes érzést 

kelt a barna, sárga és arany színárnyalatokban, 

ami luxus anyagok, kellékek vagy ékszer 

bemutatására is alkalmas.

MINDENHONNAN VALAMI

U156 ST15 Homoksárga

H1832 ST15 Cabourg Körte

F784 ST2 Microline rozsdamentes acél

Üzlet színvariációk
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F274 ST9 Világos beton

H1428 ST22 Woodline mokka

F483 ST2 Quarc Bahama

BEMUTATÓ A BETONON…

…az anyagok egy ideális kontrasztja a puhán leomló 

anyagból készült divatos ruhák számára. A betonnak nem 

kell hidegnek lennie, ha az F274 Világos beton dekort 

használjuk fel, amit a realisztikus kinézetével igazol. A 

kellemesen visszafogott dekorkép, párosítva egy perfekt matt 

struktúrával és egy szürke, de meleg színvilággal az egyik 

legkedveltebb dekorrá teszi a belsőépítészetben.

Ehhez jön még a lehetséges kombinációk sokasága, 

mint itt az F483 Quarc Bahama, egy fantáziadekor 

fémes megjelenéssel és a H1428 Woodline mokka 

fadekor.
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KÖZÖSSÉGI / VÁSÁR
Kiállító stand
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U732 ST2 Por szürke

U611 ST15 Türkizék

U510 ST15 Égszínkék

SUGÁRZÓ FEHÉREN A SZÍNEK 

VILÁGÍTHATNAK

Egy szín sok egymással kombinált árnyalatban és 

erősségben a színek érdekes játékát adja. Különösen a 

zöld, kék és szürke árnyalatok palettájából, amilyen itt a 

U611 Türkizkék, U510 Égszínkék és U732 Por szürke, 

izgatóan, harmonikusan hat, és fi gyelemfelkeltő. 

Különösen a W1000 Premium fehér színnel kom-

binálva még intenzívebben fénylenek a színek. Egy 

szembeötlő kiállítóstand, mely felkelti a látogatók 

érdeklődését.
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Különösen vásárok és kiállítások berendezésénél 

gyakran nagyon sötét színekkel dolgoznak, mint 

itt a U963 Sötét gyémánt színnel, hogy a stand 

egyéni és körülhatárolt megjelenésű legyen.

Serkentően hat a hangsúlyos fényes szín, amilyen 

itt a zöldes árnyalatú U625 Alma zöld, U627 

Avocado zöld és egészen különleges az F620 

Colourline alma fantáziadekor, mely ráadásként 

egy fi nom virágos mintát visz be különféle zöld 

színárnyalatokban.

SUGÁRZÓ SZÍNEK A SÖTÉTBEN

KÖZÖSSÉGI / VÁSÁR

U963 ST2 Gyémánt, sötétU627 ST15 Avocado zöld

U625 ST15 Alma zöld

F620 ST15 Colourline alma

Kiállítóstand színvariációk
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 A TERMÉK ÁLL A KÖZPONTBAN

Nem kell unalmasnak lennie a fehérnek a fehér mellett. Egy fehér konfi guráció előtérbe helyezi a formát és a kiállított 

tárgyat teszi a központba, mivel a kiállítóstand terve legtöbbször a kiállítandó tervére kell támaszkodnia. A krémszínű 

Woodline alkalmazásával a mélyen drótkefézett ST22 struktúrában egy tapintásában érdekes kombináció keletkezik a 

W1000 Premium fehérrel az ST9 felülettel.

W1001 ST9 Integrál Prémium fehér

W1000 ST9 Prémium fehér

H1424 ST22 Woodline krém
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KÖZÖSSÉGI / IRODA
Recepció
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F784 ST2 Microline rozsdamentes acél

F583 ST22 Fino bronz

U607 ST15 Jade zöld

FINO A FINOM VONALAKÉRT

A fogadópult vízszintes, enyhén ívelt vonala nagyszerűen 

kihangsúlyozható az F583 Fino bronz fantáziadekor 

fi nom, vonalas jellegével ami a mély ST22 Matex 

struktúrájának köszönhetően tapintható élményt is nyújt.

Az F784 Microline rozsdamentes acél dekor harmonizál 

a Fino fi nom fémcsíkjaival, de kiemelkedik még az anyag 

és a felület megjelenésében. Nem fénylő, de mégis élénk 

az U607 Jade zöld színfolt.

23



Semlegesen de mégis enyhe nyomattal öltözteti az F698 

Artico antracit kreatív dekor a fogadórészt. 

EGY HÍVOGATÓ FOGADÁS

KÖZÖSSÉGI / IRODA

F698 ST15 Artico antracit

U326 ST15 Papaya

Recepció színvariációk

Csak közelebbi szemügyre vételnél ismerhető fel a fi nom fehéresszürke, 

bőrszerű erezet. A vízszintes felületen az intenzív U326 Papaya unidekor 

jelent hangsúlyt, ami megjelöli a fogadó kezdőpontját.
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U205 ST15 Cappuccino

F148 ST82 Valentino agyag

EGY ÜGYVÉDI IRODÁBAN

…lehetne ezt a nemes és komoly fogadórészt elhelyezni. Az F148 Valentino agyag fantáziadekor egyszerűen, de 

jellegzetes struktúrában alakítja ki, meleg, földbarna színben. A vízszintes felület a modern, gyengéd U093 

Gyömbér uniszínnel borított, a sárga és a zöld közötti színben. 

Így a forma, anyag és szín már az első benyomást meghatározzák a belépésnél a terembe, és mindjárt egy 

szimpatikus érzés keletkezik.

U093 ST15 Gyömbér
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KÖZÖSSÉGI / IRODA
Konferenciaterem
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CÉLSZERŰSÉG A KONCENTRÁLT 

MUNKÁHOZ

Egy semleges bézs szín, mint itt az U222 Krém az asztal 

számára és a karakteres H1334 Ferrara natúr világos 

tölgy fadekor szakszerű hatást kelt, mint gyakran a 

koncentrált munkához szolgáló termekben kívánatos. Ezt 

az igényt ezenkívül még az EGGER ProAkustik elemekből 

készült elválasztófal is segíti, ami gondoskodik a terem 

kellemes akusztikájáról.

Egy csöpp kis természetesség és életszerűség végezetül a 

fautánzatú lamináltpadló által adódik.

U222 ST15 Krém

H1334 ST9 Ferrara natúr világos tölgy
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W980 ST2 Platinafehér

H1277 ST9 Lakeland világos akác

Konferenciaterem színvariációk

KÖZÖSSÉGI / IRODA

Visszafogott és nemes az F699 Artico padlizsán fantáziadekor ennek a konferenciatermnek a felosztott falán, 

különösen a nemes és semleges lamináltpadló mellett. De az ilyen fal nemcsak optikailag hatásos, hanem akusztika 

vonatkozásában is. 

Az optikailag alig észrevehető mikroperforáció a ProAkustik lapokon kiváló hangelnyelő értékeket biztosít. Egy 

világos hangsúlyt képez az asztal H1277 Lakeland világos akác fadekor kivitelben, ami a többszínűségével 

harmonikusan illeszkedik a terembe. 

KONFERENCIATEREM STÍLUSSAL, ELEGANCIÁVAL ÉS JÓ AKUSZTIKÁVAL

F699 ST15 Artico padlizsán
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U311 ST15 Burgundi vörös

Az U708 Világosszürke unidekor az asztal és a válaszfal számára egy 

az irodaberendezéseknél használatos szürke színt hoz be. A fal itt is a 

ProAkustik lapokkal készülhet, hogy a kellemes teremakusztika elérhető 

legyen. 

SZÜRKE ÉLÉNK KOMBINÁCIÓBAN

U708 ST2 Világosszürke

Az ilyen semlegességhez egy nagyon élénk padló 

alkalmazható. Nagyon jó segítség az élénk hangsúlyos 

szín, mint az U311 Burgundi vörös unidekor.
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KÖZÖSSÉGI / IRODA
Munkahely
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MUNKAHELY ÉS KONTRASZTOK 

A H3128 Merano natúr fadekor a feltűnő 

szíjácsfoltoknak köszönhetően a színek egy többszörös 

játékát mutatja, ami ebben a színvilágban nagymértékű 

természetesség.

A dekor nagyon jó hatású a hátfal és a fi ókfrontok 

esetében, mint hangsúlyos szín. Különösen a W1000 

Premium fehérrel kombinálva még nyomatékosabban 

jelenik meg.

H3128 ST15 Merano natúr

W1000 ST9 Prémium fehér
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U156 ST15 Homoksárga

H1277 ST9 Lakeland világos akác

Munkahely színvariációk

KÖZÖSSÉGI / IRODA

A H1277 Lakeland világos akác dekor a világos 

színében már sok játékosságot rejt, de még 

mindig elég semleges, hogy munkafelületként 

lehessen alkalmazni.

Az egyes munkaterületek különböző, a bézs-

barna árnyalattal harmonizáló színű 

elválasztófalak által egymástól szeparálhatók. 

Az U205 Cappuccino és az U156 Homoksárga 

különösen jól mennek az akáchoz.

EGYENSÚLY 

TERMÉSZETESSÉGBEN ÉS 

SZÍNBEN

U205 ST15 Cappuccino
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H3306 ST9 Chateau antracit tölgy

Ez az irodaberendezés a tölgy különböző jellegével játszik az egyes munkahelyek tekintetében. A Chateau antracit 

tölgy H3306 egy modern, melegszürke színárnyalatban és a Ferrara natúr világos tölgy H1334 mint 

hagyományos-modern közepes tölgy színben a maguk különböző dekormegjelenésükkel elhatárolják egymástól a 

különböző területeket. Mindkettő tartalmaz kisebb vagy nagyobb részben szürkeárnyalatokat, és így 

harmonizálnak a terem összképével.

VÁLTOZATOK TÖLGYRE
H1334 ST9 Ferrara natúr világos tölgy
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Média ügynökség

KÖZÖSSÉGI / IRODA
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… ahogyan a kreatív emberek irodája mutatkozik. Az 

"Apple Design" által meghatározva ezüstben és fehérben, 

az irodabútor dizájn is hasonló megjelenésű.

A Premium fehér alkalmazása a bútoroknál és a 

felületeken is elfogadott és egyre gyakrabban 

megkívánt. A kreatívitás kifejezésre jut egy hangsúlyos 

színnel, amilyen itt az U627 Avocado zöld. Éppen egy 

tiszta fehérrel, amilyen a W1000, a színek még 

intenzívebbeknek tűnnek.

TRENDI ÉS FUTURISZTIKUS ...

W1000 ST22 Prémium fehér

W1001 ST9 Integrál Prémium fehér

U627 ST15 Avocado zöld

Még az élképzés is lehetséges komplett fehérben 

a W1001 Integrál Premium fehér alkalmazásával 

átszínezett anyagból. A felület részére is többet kínál 

a Premium fehér. A "Perfect Matt" felületen kívül egy 

mélyen drótkefézett "Matex" fa felületi struktúra is 

alkalmazható, ami tapintható elemet visz a 

konstrukcióba.
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A H3005 Zebrano bézs-szürke dekor gyakran 

használatos az irodaberendezéseknél.

Mindenekelőtt az egyedülálló és fantáziadús 

színvilág az egzotikus csíkozottsággal együtt, 

kiemelik ezt a dekort, amit még a "Matex" 

drótkefézett struktúra is megerősít.

A sokoldalú kombináció egymással simán 

átmegy, mint itt a világos U156 homoksárga 

uniszínnel és a sötét Lava uniszínnel. Így elég 

hely marad még a "kreatív" elmék számára a 

tetintetet vonzó Zebrano ellenére.

ZEBRANO – MODERN ÉS EGZOTIKUS

U156 ST15 Homoksárga

U741 ST9 Láva

H3005 ST22 Zebrano bézs

Média ügynökség színvariációk

KÖZÖSSÉGI / IRODA

36



Ez az irodabútor dizájn inkább klasszikus és természetes 

megjelenésű. A Matfen gesztenye fadekor egy enyhén 

rusztikus, de mindenekelőtt természetes megjelenésű 

felületű, amivel egy színes zöldesszürke árnyalat, amilyen 

az U631 nád dekor tökéletesen harmonizál.

Egy enyhe kontraszt keletkezik a klasszikus irodaszín, 

az U775 Halvány világosszürke, amely az irodabútor 

ipari szabványokat, különösen a felületre vonatkozókat, 

teljesíti. A "Pimp my fl oor" padlóburkolat dekor a tréfás és 

kétértelmű megjelenése által élénkséget teremt.

"PIMP MY OFFICE"

U775 ST2 Halvány világosszürke

H3713 ST9 Maften gesztenye

U631 ST9 Nád
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KÖZÖSSÉGI / SZÁLLODA
Szálloda
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F900 ST9 Artwood krém

F784 ST2 Microline rozsdamentes acél

U803 ST15 Csokoládé barna

A TEKINTETET VONZÓ ARTWOOD

Éppen az exkluzív létesítményekben, mint ez a 

szálloda, az F900 Artwood krém fantáziadekor az 

egyes elemekre extravagáns hangsúlyt helyezhet. A 

vízszintes felületen való alkalmazását jelzi itt a 

recepció, mint a hotel halljának fordító- és sarokpontja.

Az U803 Csokoládé barna unidekorral és az F784 

Microline rozsdamentes acél fantáziadekorral történő 

kombináció egy luxuskinézetű Hotellobby-t alkot, ami 

a vendégnek szívélyes fogadtatást jelent és 

ottartózkodásra ösztönöz.
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F699 ST15 Artico padlizsán

H3738 ST9 Avignon szürkés barna dió

Szálloda színvariációk

KÖZÖSSÉGI / SZÁLLODA

…dizájn jellemzi ezt az előteret. Az F699 Artico padlizsán és az F697 Artico kék dekor nemes színei megadják a tónust és 

meghatározzák a koncepciót. Csak a pontosabb szemlélődésnél vehető észre mindkét dekor fi nom bőrstruktúrája, amely a 

szürkés-lila lazúros H3738 Avignon szürkés barna dió fadekorhoz folytonos kombinációt képez. 

SZÍNBEN FINOM ÉS ÉRTÉKES…

F697 ST15 Artico kék

A sötét színek és a nemes fautánzat a szállodai vendég 

számára exkluzív atmoszférát teremtenek.
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U203 ST15 Karamell

H199 ST70 Tömbösített Wenge

U803 ST15 Csokoládé barna

A terem atmoszféráját itt a Woodstock megjelenésű lamináltpadló adja az élénkségével és a színek maximális 

játékával. A belső berendezést inkább semleges színek és dekor jellemzi. A recepció kialakítása sötét, semle-

ges H199 Tömbösített Wenge fadekorral történt.

ITT A PADLÓBURKOLAT JÁTSSZA A FŐSZEREPET

U108 ST15 Vanília

Az összes többi felület az összkoncepcióhoz 

harmonikusan csatlakozik a hozzáillő uni színekkel, 

amilyen az U803 Feketésbarna, U108 Vanília és az 

U203 Karamell.
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KÖZÖSSÉGI / SZÁLLODA
Kávéház
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U108 ST15 Vanília

U803 ST15 Csokoládé barna

H3025 ST15 Makassar

KÁVÉHÁZ IDŐTLEN ELEGANCIÁVAL 

ÉS MELEG ATMOSZFÉRÁVAL

Az egzótikusan elegáns H3025 Makassar dekor az ilyen 

objektumok számára egy nemes kialakítást biztosít. Egy 

jó és élénk alapot jelent az U803 csokoládé barna és 

az U108 Vanília unidekor kombinációk, valamint más 

"kávészínek" számára. A tökéletes atmoszféra egy kis 

kávészünetre…
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F699 ST15 Artico padlizsán

Kávéház színvariációk

KÖZÖSSÉGI / 
SZÁLLODA

Éppen a gasztronómia érdeklődik a belsőépítészetet illetően a Lifestyle-Trend iránt. Az esti longue-kialakításhoz a 

már említett dizájn az F699 Artic padlizsán fantáziadekorral és az F622 Colourline eper kreatívdekorral 

tökéletesen megfelel, melyet egy sötét dió padlóburkolatra helyezünk. Színenként itt egy trendi lounge légkör 

keletkezik. 

SZALON – ATMOSZFÉRA 

LILÁBAN ÉS RÓZSASZÍNBEN
F622 ST15 Colourline eper
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U611 ST15 Türkizkék

U532 ST15 Petrol kék

…ahogyan egy tengerparti szálloda bárját nevezhetnénk. Természetesen még olyan "vizes színek" is hozzájönnek 

felhasználásra, mint az U611 Türkizkék, U532 Petrol és az U610 Vízkék, amelyek egymással kombinálva egy 

különösen könnyű és játékos atmoszférát adnak.

A melegség és természetesség egy világos fautánzatú lamináltpadló segítségével biztosítható. Az ilyen hívogató és 

felcsigázó légkörben a vendég egy kicsit hosszabban is szívesen tartózkodik.

"BÁR A VÍZEN"…
U610 ST15 Vízkék
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KÖZÖSSÉGI / SZÁLLODA
Recepció
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H3090 DRIFTWOOD …

… sajátságos lendületű dekor. Nevét az erezetének a 

lefutásáról kapta, amely részben egymással szemben 

fut és ezért éppen a nagy felületeken egész különleges 

hatást kelt. 

Ez a fadekor tökéletesen kombinálható minden 

árnyalattal a barnától a szürkéig. Egy szállodának ilyen 

kialakításában éppen a recepciónál érdekes és hívogató 

hatása van az U741 Lava unidekorral és az F489 Quarz 

inox fantáziadekorral.

U741 ST9 Láva

H3090 ST22 Driftwood

F489 ST2 Quarz inox
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… ennél a recepciónál abszolút szembetűnő, és 

egyszerűen körülvehető az F633 Metallo szürkésbarna 

fantáziadekorral. A háfal melegséget és élénkséget mutat 

az inkább hagyományos és semleges H1733 Mainau 

nyírfa kombinálva. 

Az F784 Microline rozsdamentes acél gyöngyházdekor 

még egyszer felveszi a fém témát, de nagyon tisztán és 

nemesen értelmezi, amiből újból egy érdekes kontraszt 

keletkezik. 

A padló kialakítás ezzel szemben semleges felületként 

történt a Loft fehér tölgy az EGGER FLOORLINE® 

kollekcióból.

EGY FAL OXIDÁLÓDOTT FÉMBŐL…

F784 ST2 Microline rozsdamentes acél

H1733 ST9 Mainau nyírfa

F633 ST15 Metallo szürkésbarna

Recepció színvariációk

KÖZÖSSÉGI / 
SZÁLLODA
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… itt a szállóvendég fi gyelmét a tér központi részére 

tereli. Az U311 Burgundi vörös unidekor meleg és 

elegáns színárnyalata mégsem hat sürgetően és 

harmonikusan kombinálható fautánzatokkal.

Egy igazi "kombinációs tehetségként" mutatkozik be a 

H1334 Ferrara világos natúr tölgy. A tölgy, a 

klasszikus-modern világos színárnyalatai ellenére, a 

színek játékának köszönhetően sokoldalúan 

felhasználható és kombinálható. 

Különösen a szürke színrészletek a fémes anyagokkal 

vagy bármilyen szürke árnyalattal összeköhetnek, mint itt 

az F509 alumínium fantáziadekorral.

VÖRÖS JELZŐSZÍN…

U311 ST15 Burgundi vörös

H1334 ST9 Ferrara natúr világos tölgy

F509 ST2 Alumínium
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Fürdő

PRIVÁT / FÜRDŐ
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H3306 ST9 Chateau antracit tölgy

U523 ST15 Lapis lazuli

KÉK, A VÍZ SZÍNE – HOL, HA NEM A 

FÜRDŐBEN?

A H3306 ST9 Chateau antracit tölgy dekor 

természetes megjelenésével és modern, szürkés 

színével hangsúlyozza a fürdőszobabútor 

egyszerűségét.

Az U523 Lápisz lazuli unidekor színes hangsúlyt ad a 

bútoroknak, mely újból megtalálható a fal színében a 

mosdó mögött, tökéletesen igazodva a megadott 

színreferenciákhoz a ZOOM® kollekcióból.
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U216 ST2 Cameo

H3382 ST9 Winchester világos tölgy 

HARMÓNIA A SZÍNEKBEN – JELLEGZETESSÉG AZ EREZETBEN

A H3382 Winchester világos tölgy fadekor magával hozza a szükséges természetességet, hogy ebben a fürdőben jól érezzük 

magunkat. Az apró csomók és egy életszerű erezet a dekornak rusztikus jelleget kölcsönöznek, a szürke színrészletek és a Perfect 

Matt ST9 felület is modern hatást kelt. A mosdó asztal W1000 Premium fehérben világosítja a konstrukciót és színbeli átmenetet 

képez a kerámiaelemekhez.

Fürdő színvariációk

PRIVÁT / FÜRDŐ

Az U216 Cameo mint unidekor semleges és vilá-

gos, mégis meleg színnel borítja a falat, egyúttal 

robosztus felülettel.

W1000 ST9 Prémium fehér
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FRISSESSÉG, KÖNNYEDSÉG, TERMÉSZETESSÉG

A friss zöld a világos fákhoz, ami könnyedséget hoz a fürdő dizájnba. A W1000 Premium fehér alkalmazásával, 

amilyen az egyik faliszekrény a három közül, a zöld színárnyalat különös fényerőt kap. A főszerepet ebben a 

kialakításban a H3411 Natúr vörösfenyő játssza, amely optikailag egy nagyszerű mélységi hatást kelt, és az ST22 

Matex struktúrával tapintással is megdöbbentően bizonyítja ezt a hatást. Minden érzékre ható kialakítás…

H3411 ST22 Natúr vörösfenyő

W1000 ST9 Prémium fehér
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PRIVÁT / FÜRDŐ
Wellness
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H1424 ST22 Woodline krém

H1428 ST22 Woodline mokka

KÜLÖNLEGES TAPINTÁSÚ NEMES 

KONTRASZT

A Woodline sorozat dekorjai egy nagyon enyhe erezettel 

és egy fi nom kinézetű csíkozással rendelkeznek. Ezáltal 

elegánsan hangsúlyozzák a fürdőbútorok vízszintes, 

egyszerű formáit. A természetes és lineáris optikát a ST22 

Matex mély struktúra alátámasztja és tapinthatóvá teszi.

Mindkét szín, a H1428 Woodline mokka és a H1424 

Woodline krém egymással is jól kombinálható sötét-

világos kontrasztként, mivel a mokka színárnyalat enyhe 

krémszínű elemeket tartalmaz és fordítva.
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PRIVÁT / FÜRDŐ
Wellness színvariációk

H3363 ST9 Highland antracit tölgy

AZ ELLENTÉTEK VONZZÁK EGYMÁST – A FÜRDŐBEN IS

A fekete-fehér kontraszt újból divatos. Ez a legnagyobb, ám egyúttal legnagyobb ellentéttel bíró kontraszt. Egy majdnem teljesen 

fekete, erezett és pórusos fadekort felhasználva, amilyen a H3363 Highland antracit tölgy, a kontrasztot puhábbá és élőbbé 

tehetjük - A dekor szürkés-fehér elemei is hidat képeznek a fehér bútorfelületekhez. 

De a fehér nem egyforma fehér: 

A W1000 Premium fehér dekorral egy tiszta 

fehéret alkalmazunk, ami minden kombinációt 

felértékel.

A fal, a padló és egyes részletek részére a 

Magashegyi tölgyhöz jól felhasználhatók 

fémanyagok és szürke színárnyalatok.

W1000 ST9 Prémium fehér
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EGY NAGY FOKÚ ÉLÉNKSÉG ÉS TERMÉSZETESSÉG…

H3128 ST15 Merano natúr

…amit a H3128 Merano natúr fadekor mutat, egy szilvafa utánzata sok szín játékával, szíjács és természetes 

elemekkel. A Merano dekor egy hangsúlyos dekor, és különösen más színekkel kombinálva meggyőző. Ahogyan 

itt látszik, egy tiszta fehérrel, amilyen a W1000 Premium fehér, még különlegesebb és egzotikusabb hatású. De a 

meleg sárga-piros színek is csodálatosan kombinálhatók ezzel a természetes színnel. 

W1000 ST9 Prémium fehér
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PRIVÁT / KONYHA
Konyha főzőszigettel

60



VILÁGOS LÉGKÖR HOMOKSZÍNBEN

Kisebb konyhai tér világosabb anyagot kíván 

bútorfrontnak. A H1277 Lakeland akác egy világos, 

modern fadekor, színek játékával. Kombinálható meleg 

szürke és barna színárnyalatokkal harmonikus és egyúttal 

könnyed hatást keltve, ahogyan itt az F274 világos beton 

fantáziadekorral és az U205 Cappuccino unidekorral. 

Az F274 világos beton dekor egy visszafogott, de reális 

képet mutat, amit a Perfect Matt ST9 felület tapintásban 

még reálisabbá tesz.

A lamináltpadló tökéletesen illik ehhez a hűvös anyagból 

és meleg kinézetből álló keverékhez. 

F274 ST9 Világos beton

U205 ST15 Cappuccino

H1277 ST9 Lakeland világos akác
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KONYHA OLASZ ÉRZÉKKEL

A dió, mint az egyik legvonzóbb fafaj a ZOOM® 

Kollekcióból, ebben a konyhakialakításban enyhén 

élénk eleganciával a H3703 Dió Aida natúr dekorban 

jelenik meg. Ezzel a dió színárnyalattal egészen modern 

kombinációt lehet alkotni az U093 Gyömbér "olasz" zöld 

színnel.

Az U803 Csokoládé barna unidekor is egy perfekt 

kombinálható színárnyalat az Aida dió dekorral, és 

ráadásul erősíti a hangsúlyos zöld színt.

H3703 ST15 Aida natúr dió

Konyha főzőszigettel színvariációk

PRIVÁT / KONYHA

U093 ST15 Gyömbér

U803 ST15 Csokoládé barna
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MARKÁNSABB DIÓFA HARMONIKUS KOMBINÁCIÓBAN

A H3734 Dijon natúr dió markánsabb oldaláról mutatja a diófát. A sötét, jellegzetes erezet, természetszerű csomók 

és a színek játéka a dekort sokoldalúan kombinálhatóvá teszi - ahogyan itt az U327 Sunset unidekorral. A Sunset 

mattabb vagy égetett uniszín a ZOOM® uniszín palettáról. Ezek a színek egy folyamatos átmenetet képeznek a 

természetes fadekor színekhez, melyek ST9 struktúrájúak.

H3734 ST9 Dijon natúr dió

U327 ST15 Sunset

U216 ST2 Cameo
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PRIVÁT / KONYHA
Konyha főzőszigettel
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…jelenik meg ebben a konyhában a H3031 Sötét oliva 

cordoba dekor jelenlétével. A színek többszörös játéka és 

a természetes elemek reális jelleget kölcsönöznek ennek 

a fautánzatnak, ami különösen nagyobb felületeken és 

vízszintes erezetirányon érvényesül.

A W1000 Premium fehér Artwave felülettel a 

frontokon és Granito felülettel a munkalapokon világosítja 

a formációt és még jobban kiemeli a Cordoba Olive 

egzotikusságát.

MEDITERRÁN ÉRZÉS …

W1000 ST82 Prémium fehér

H3031 ST9 Sötét oliva cordoba W1000 A1 Prémium fehér
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PRIVÁT / KONYHA
Konyhasziget színvariációk

Egyre gyakrabban tervezik a konyhát nyitottan az étkező, sőt a nappali felé. Ez döntő hatást gyakorolt a konyhában felhasznált 

anyagokra is. A diófa a lakótérből már tartósan átkerült a konyhába is, és az egzóta fafajok is megtalálták útjukat a 

konyhabútorokhoz. Amint például a H3082 Amazonas, ami ráadásul egy teljesen új színvilágot képvisel az egzóta fák között.

KONYHA SZOBAJELLEGGEL

F488 ST2 Quarz cubanit

H3082 ST22 Amazonas F276 ST9 Arkosa homokszín

Mint sok területen, itt a szürke felé tolódik el a 

szín, miáltal a felület az egzotikus megjelenés 

ellenére semlegesnek mutatkozik. Az F488 

Quarz cubanit és az F276 Arkosa homokszínű 

munkalap ugyanabból a színvilágból valók, és 

egy harmonikus egységet alkotnak.
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…ennek a konyha berendezésnek a jellemzői.  

z F488 Quarz cubanit gyöngyházdekornak 

egy speciális fémhatású megjelenése van, 

ami nagyon modern. Ez a jelleg az új és 

meleg zöldessárga szín által erősítve az 

F277 Arkosa szürke munkalap 

dekorlemezén újból megtalálható. Ezzel 

kombinálva a H3802 Fjord nyírfa dekor 

még több eleganciát és könnyedséget kap. 

A klasszikus fafajok különösen a vízszintes 

felhasználásukkor egy modern és ismét friss 

jelleghez jutnak.

MODERN, VILÁGOS ÉS 

TERMÉSZETES...
F488 ST2 Quarz cubanit

H3802 ST9 Fjord nyírfa natúr

F277 ST9 Arkosa szürke
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PRIVÁT / KONYHA
Konyha színvariációk
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W1001 ST9 Integrál Prémium fehér

H3127 ST9 Rózsagyökér natúr

F148 ST82 Valentino agyag

MARKÁNS FA FEHÉRREL 

HANGSÚLYOZVA

Ez a konyhabútor front a markánsan egzotikus H3127 

Rózsagyökér natúr dekor színben készült, ami az élénk 

dekorációja és a sötét zárványai következtében nagyon 

szembetűnő. A W1001 Solid Premium fehér dekor által 

kihangsúlyozva a megfelelő Perfect Matt ST9 felülettel 

még élénkebb és exkluzív hatást kelt.

Az F148 Valentino agyag fantáziadekor felveszi újból a 

munkafelületen a rózsafa frontok sötét részeit és a 

Granito ST82 felülettel egy különleges tapintású lapot 

képez.
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FÉNYLŐ SZÍNHANGSÚLY VILÁGOS FÁN

A H3802 Fjord natúr nyírfa dekor nagy felületekhez jól alkalmazható, de részleteiben is egy természetes faburkolatot 

mutat. Ehhez egy modern és friss hangsúlyt képez az U532 Petrol unidekor színben megtartott polc: szembeötlő, de nem 

domináns. Az F369 Amarello szürke fantáziadekor színű konyhablokk a kék színtartalma miatt jól kapcsolódik a 

kombinációhoz, és egy semleges elemet képez kőszerű kinézettel és tapintással ST82 felülettel. 

F369 ST82 Amarello szürke

H3802 ST9 Fjord nyírfa natúr

Konyha színvariációk

PRIVÁT / KONYHA

U532 ST15 Petrol kék
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A szürke színek alkalmazása különösen a konyhák kialakításánál újból téma lett. Ez a konstrukció a világos H1277 

Lakeland akác és az F697 Artico kék fantáziadekor színekben könnyed és kontrasztgazdag. A kapcsolatot a 

világos és a sötét között az F270 Magna fekete munkalap alkotja.

SEMLEGES TERMÉSZETESSÉG A KONYHÁBAN

F697 ST15 Arctic kék

F270 ST82 Magna fekete

H1277 ST9 Lakeland világos akác

71



PRIVÁT / KONYHA
Konyhai szekrénysor
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U222 ST15 Crema

U803 ST15 Csokoládé barna

H2572 ST9 Woodstock MELEG SZÍNEK, NAGY 

KONTRASZT

A világos,meleg uniszínek kerültek a konyhákban alkalmazásra, mint 

kombinálható semleges színárnyalatok. 

Ebben a konyhában egy erősebb kontraszt keletkezett az U222 Krém 

uniszínből és a sötét U803 Csokoládé barna színből.

Élénk hangsúlyként és hídként az uni színek között a H2572 

Woodstock dekor szolgál hátfalon és a munkalapon.
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F274 ST9 Világos beton

U330 ST15 Padlizsán

H1334 ST9 Ferrara natúr világos tölgy

ELEGÁNS SZÍNES HANGSÚLY A PADLIZSÁN SZÍNÉBEN

A padlizsán egy elegáns, visszafogott uniszín, amely nem csak egyedülálló hangsúlyt ad, hanem nagyobb felületekhez is 

alkalmazható. Ebben a konstrukcióban a szín egy meleg, exkluzív hangsúlyt hoz az inkább harmonikus kombinációba a H1334 

Ferrara világos natúr tölgy dekor és az F274 világos beton dekor között.

PRIVÁT / KONYHA
Konyhai szekrénysor színvariációk   

A Ferrara világos natúr tölgy elegánsan csíkos, 

mégis természetes és a színek játékának 

köszönhetően sokoldalúan kombinálható. 
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KLASSZIKUS, ELEGÁNS, IDŐTLEN

A H1615 Romana cseresznye fadekor különösen időtálló 

az ő semleges, egyedülálló színe miatt, és ezért megfelel 

a többi bútortípushoz viszonyítva a konyha hosszú 

élettartamának. Vízszintes alkalmazásban egy nagyon 

modern megjelenéshez jut, ami a hozzáillő F371 Galizia 

bézs munkalap kombinációjában teljesedik ki.

Az U222 Krém unidekor semleges bútorkorpuszként 

harmonikusan kombinálható.

F371 ST82 Galícia bézs

H1615 ST9 Romana cseresznye

U222 ST15 Crema
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PRIVÁT / LAKÁS
Nappali könyvespolccal
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MODERN BÚTOR TERMÉSZETES DIÓ 

SZÍNBEN

A H3734 Dijon natúr dió dekor az egyik legélethűbb 

diófa utánzat az EGGER ZOOM® kollekcióból. A dekor 

játszik a színekkel, és sötét, markáns erezete van. Éppen 

ezeknek köszönhetően nagyon jól kombinálható az 

U803 Csokoládé unidekorral, és élénkíti a tolóajtók 

nagy felületeit.

W1000 ST9 Prémium fehér

H3734 ST9 Dijon natúr dió

De a W1000 Premium fehérben készült egyedi bútorok 

is jól kombinálhatók. Egy lakószoba modern 

formavilágban és természetes anyagokkal.

U803 ST15 Csokoládé barna
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U311 ST15 Burgundi vörös

H3005 ST22 Zebrano bézs-szürke

EGZOTIKA VÖRÖS HANGSÚLLYAL

Egy csíkos és egzotikus dekor, amilyen a H3005 Zebrano bézs-szürke minden modern lakószobában vonzza a tekintetet, 

és különösen nagy felületeken jut szóhoz, mint a könyvespolc tolóajtajainál. A csíkosság hangsúlyozza a vízszintes 

kialakítást, és különösen a tiszta fehérrel kombinálva, mint a W1000 Premium fehér, nagy hatású. Az U311 Burgundi vörös 

uni szín egy divatos irányzatú, de egyúttal meleg, hangsúlyos szín az alacsony szekrénynél.

Nappali könyvespolccal színvariációk

PRIVÁT / LAKÁS

W1000 ST9 Prémium fehér
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EGZOTIKUS ELEGANCIÁVAL LAKNI

H3127 ST9 Rózsagyökér natúr

H3025 ST15 Makassar

F698 ST15 Arctic antracit

Az egzotikus H3025 Makassar fadekor egy nagyra értékelhető kinézetet kölcsönöz a lakószoba modern alacsony 

szekrényének. Hasonlóképpen markánsan egzotikus a H3127 Rózsagyökér natúr dekor, világosítja a közepes 

színtartományának köszönhetően a konstrukciót.

Az F698 Artic antracit fantáziadekor a 

visszafogott színvilágának köszönhetően hidat 

képez a két fadekor szín között, és egy nagyon 

fi nom nyomásképet mutat, ami bőrre vagy 

papírra emlékeztet.
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PRIVÁT / LAKÁS
Nyíltterű lakás
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U630 ST15 Élénk zöld

U961 ST2 Grafi t

LAKÁS A "ZÖLDBEN"

Nem kell mindig fadekort alkalmazni a 

szobabútorhoz. Ha a padló egy meleg, de nagyon 

markáns fa megjelenésű, akkor a különböző uni színek is 

izgalmasak lehetnek a lakószoba bútoraihoz.

Itt az U630 Élénk zöld unidekor frissességet hoz a 

szobába, és nagyon modern hatású a W1000 Premium 

fehérrel és az U961 Grafi tfeketével kombinálva. W1000 ST9 Prémium fehér
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H1555 ST15 Wenge

F900 ST9 Artwood krém

H3304 ST9 Pácolt Chateau szürke tölgy

SZOKATLAN HANGSÚLYOZÁSOK

Az alacsony szekrények modern, vízszintes vonalai a nagyon sötét és semleges de egyúttal egzotikus H1555 Wenge fadekor 

alkalmazása még kihangsúlyozza. Háttérnek a Wenge egy világos, szürke-lazúros H3304 Chateau tölggyel kombinálják, ami a 

színadottságainak köszönhetően modern hatású és sokoldalúan kombinálható.

Nyíltterű lakás színvariációk

PRIVÁT / LAKÁS

Abszolút módon vonzza a tekintetet a különálló 

bútorok F900 Artwood krém fantáziadekorja.
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EGY HAGYOMÁNYOS-MODERN LAKÓSZOBA

H1698 ST15 Lombardia natúr cseresznye

A nagyon modern, egyenesvonalú formán a klasszikus H1698 Lombardia natúr cseresznye fadekor egy teljesen új 

benyomást kelt. A szoba különálló elemeire felhasználva a sötét színnel kombinálva modernnek és 

hagyományosan elegánsnak tűnik. Az U108 Vanília unidekor egész harmonikusan illeszkedik a vöröses-arany 

cseresznye színárnyalathoz.

U108 ST15 Vanília
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PRIVÁT / LAKÁS
Modern lakás
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H3738 ST9 Avignon szürkés-barna dió

U330 ST15 Padlizsán

A DIÓFA MINT A LAKÓTÉR FÉNYE

A H3738 Avignon szürkés-barna dió fadekor nagyon 

sok természetességgel rendelkezik, egy speciális enyhe 

lila-szürke lazúrral együtt.

Ezzel jól harmonizálnak az uni színárnyalatok és a 

fantáziadekor színek a szürke és lila színtartományból.

Itt az Avignon diófát az U330 padlizsán színnel 

kombinálták, ami együtt harmonikusabb és melegebb 

képet ad.

U961 ST2 Grafi t
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H3704 ST15 Aida dió dohány

U156 ST15 Homoksárga
HARMÓNIA ÉS A LAKÁS MELEGE

A H3704 Aida dió dohány dekor éppen a nagy felületek által lakályos meleget hoz a térbe. Elegáns természetességet és 

mélységérzést kelt, amit még megerősít a dekornyomaton alkalmazott gyöngyház. Az U156 homoksárga unidekor világosítja 

a dió súlyos jellegét és nagyon harmonikus hatással bír.

PRIVÁT / LAKÁS
Modern lakás színvariációk
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HIGGADTSÁG ÉS HŰVÖSSÉG -DE CSAK AZ ELSŐ PILLANTÁSRA

H3362 ST9 Highland vörös tölgy

A H3362 Highland vörös tölgy fadekor fi nom részleteiben rejlő mélység és csillogás következtében ez a 

szobaberendezés több élettel telik meg. Ezek a részletek azonban csak közelebbi szemlélődésnél vehetők észre.

A W1000 Premium fehérrel kombinálva a felföldi tölgy egy erős világos-sötét kontrasztot képez, ám a fa jelleg 

miatt melegséget sugároz.

W1000 ST9 Prémium fehér
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Könyvespolc

PRIVÁT / LAKÁS
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…nem muszáj ennek okvetlenül unalmasnak lennie. Már 

a "Dots weiss" padlóburkolat a Floorline kollekcióból 

szokatlanul néz ki.

A "Hacienda" fadekor a fekete-fehér lakkozott 

megjelenésével és mélyen drótkefézett tapintásával a 

padlóval egy trendi fekete-fehér kontrasztot alkot. A 

Quarz inox fantáziadekor összeköti a erős színkontrasztot 

a meleg szürke, fémes színárnyalatával és kiegészítésként 

egy további anyagjelleget hoz a berendezésbe.

FEKETE - SZÜRKE - FEHÉR ...
H3078 ST22 Hacienda fehér

H3081 ST22 Hacienda fekete

F489 ST2 Quarz inox
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H3090 ST22 Driftwood

U532 ST15 Petrol kék

F509 ST2 Alumínium

"Natural Grey" mondja a ZOOM Dekorújdonságok mottója. A téma a legkülönbözőbb anyagjellegek semleges és meleg 

színárnyalatai. Az új H3090 Driftwood fadekor esetében látszik ez a színesség egy speciális hozzá tartozó erezettel, és természetes 

kontrasztot képez az alumínium fantáziadekorral szemben. 

A polcos szekrény ezzel a fémes felülettel kivitelezve elegánsan beleillik a szobába, és jól elviseli a frontfelület hangsúlyos színét, itt 

a Petrol uniszínt.

SZÍNESEN HANGSÚLYOZNI

Könyvespolc színvariációk

PRIVÁT / LAKÁS

Tapintásra is különlegesség a H3090 Driftwood 

a mélyen drótkefézett "Matex" struktúrával.
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U631 ST9 Nád

H3082 ST22 Amazonas

F488 ST2 Quarz cubanit

Az új, meleg színárnyalatok az ún. "iszapszínekhez" tartoznak, ami a szürke és zöld egy keveréke, amilyen az 

U631 Nád unidekor. De az F488 Quarz cubanit dekor metálos megjelenésben is ehhez a színvilághoz tartozik.

Mivel eddig az egzóta fadekor minták legtöbbször vöröses színben jelentek meg, a "Natural Grey" divatirányzattal 

egy szürkés-zöldes árnyalatot kapnak, és ezzel harmonikusan és elegánsan kombinálhatóvá válnak az új 

fantáziadekor színekkel.

ELEGANCIA ISZAPSZÍNEKBEN"
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PRIVÁT / HÁLÓSZOBA
Hálószoba
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H1599 ST15 Tiroli csokoládé bükk

F900 ST9 Artwood krém

A SZEKRÉNY VONZZA A 

TEKINTETET…

…az extravagáns F900 Artwood krém 

fantáziadekorral.

Elvont értelemben egy fa nagyon jó hatású nagy 

felületeken, mint ezeken a tolófalakon.

Az élénk megjelenése egy speciális hangsúlyt ad a 

sötétbarna uni színekkel és fautánzatokkal, itt a 

H1599 Tiroli bükkle csokiszínben, de a W1000 

Premium fehérrel is.

A különbözőbézs színárnyalatok, amilyen a U222 

Krém, jól kombinálhatók.

W1000 ST9 Prémium fehér
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PRIVÁT / HÁLÓSZOBA
Hálószoba színvariációk

H1277 ST9  Lakeland világos akác

U630 ST15 Élénk zöld

H3005 ST22 Zebrano bézs

MELEGSÉG ÉS SZOKATLAN FAUTÁNZAT A KARAKTERES FORMAVILÁGHOZ

A H3005 Zebrano bézs-szürke fadekor minden felületet élővé varázsol. A csíkos megjelenés ennek a dekornak vízszintes 

alkalmazására szólít fel. Ehhez kontrasztként, rajzolatában vagy színében, a H1277 Lakeland világos akác áll 

rendelkezésre: A színek játékában és lágy természetességében több jellegzetességet kölcsönöz a nagy falfelületeknek. 

Az U630 Élénk zöld egy frissen hangsúlyos szín 

mindkét nagy fafelülethez viszonyítva.
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ÁLOM ÉJKÉK SZÍNBEN

U512 ST15 Sötékék

H3306 ST9 Chateau antracit tölgy 

Az U512 Sötékék unidekor jellemzi a szoba központi falát. A mély kék szín nyugalmat áraszt és 

a magánélet szféráját jelzi a hálószobában. A fal előtt áll extrém ellentétben az ágy, W1000 

Premium fehér színben.

A nagy tolóajtók H3306 Chateau tölgy antracit színben 

a kékkel harmonizálnak, és a nagy felületeken 

megmutatják ennek a tölgy-utánzatnak minden érdekes 

részletét.

W1000 ST9 Prémium fehér

95



JEGYZETEK
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JEGYZETEK
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DESIGN GUIDE www.egger.com/zoom
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ZOOM HOtlINE

 06 1 786 9842

 zoom.hu@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. 
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A-3105 Unterradlberg 

 +43 50 600-0

 +43 50 600-12100

FRITZ EGGER GmbH & Co. 
Holzwerkstoffe 
Weiberndorf 20 

A-6380 St. Johann in Tirol 

 +43 50 600-0

 +43 50 600-10111

SC EGGER România SRL 
Str. Austriei 2 
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 +40 372 468000


