
Траењето
на колекцијата
се продолжува
до крајот на 

2023

Реализирајте ги Вашите идеи

Што е ново ?
Egger дополнување на колекцијата 2022



PerfectSense Premium Matt 
лакирани плочи

PerfectSense Premium Gloss  
лакирани плочи

Поради големата заинтересираност за колекцијата 2020-2022, истата е продолжена до крајот на 
2023, како би можеле да ги реализирате сите свои идеи. Притоа, истата е дополнета со неколку 
додатни, подобрени варијанти на производите.

Подобрување: : PerfectSense® Premium Matt 
и Premium Gloss лакирани плочи

Подобрен е квалитетот на досегашните PerfectSense плочи. 
Сега може и плочите со мат и висок сјај структура да се 
употребуваат за хоризонтални елементи. Задржани се добро 
познатото својство за отпорност на отпечатоци, како и 
антибактериското својство. Притоа, тука се и многу нови 
предности како:

- Полесна обработка
- Подобрена отпорност на микрогребаници и гребаници
- Безбедни за храна
- Premium Mat ( PM ) е погодна структура за хоризонтална 
употреба
- Premium Gloss ( PG ) е погодна за хоризонтална употреба со 
помал интензитет на употреба



HPL PerfectSense Topmatt  
со јадро во боја

Нов производ : HPL ламинат PerfectSense® 
со јадро во боја

Овој нов производ е комбинација на предностите на топлите 
супер мат лакирани површини кои не оставаат траги на 
отпечатоци и компакт плочите со јадро во боја. Видливоста на 
споевите и аглите со овие производи се доведува до минумум и 
со тоа се постигнува максимален ефект. Лакираната површина 
е појачана со електронски сноп и е отпорна на абење, удар и 
гребаници. Тоа ги прави совршени за употреба и на фреквенти 
површини.

Достапни се два декори:

W1101 PT Алпско бела
U9991 PT Црна



Eurodekor Flammex 
 

Нов начин на производство: 
споро горечкиви иверки Flammex® 

За прв пат споро горечките иверки се интегрирани во облога. 
Противпожарниот премаз кој се наоѓа во внатрешноста прави 
повеќе слојна хемиска реакција кога доаѓа во контакт со оган. 
Така се создава слој густа пена која делува како изолација на 
иверката. Со овој начин на производтво имате голема палета на 
споро горливи иверки за Вашиот проект. 

Нови карактеристики на производот:

-Поради двостраните повеќеслојни структури дебелината е  
+0,6mm
- Плочата на иверицата веќе не е обоена црвена 
- Класификација B-s2,d0 според EN 13501-1



 
 

 

 

 

Понуда на нови декори: 
компакт работни плочи

Тенките и орпорни работни плочи од 12mm доаѓаат со 
закосување на горната и долната страна на должинските агли.  
Со тоа се истакнува модерниот изглед, во што придонесува и 
совршено прилагодената боја на јадрото.

Два нови декори на компакт работни плочи:

- F186 ST9 Бетон Chicago светло сив
- F206 ST9 Мермер Pietra Grigia црн



 PerfectSense Feelwood®
лакирани плочи 

Го сакате чувтвото на природа, а истовремено ги сакате и 
предностите на мат лакираните површини? Сега е лесно....
Сигурно ќе бидете воодушевени од новите PerfectSense 
Feelwood лакирани плочи. Овде се соединети најквалитетните и 
најбараните производи на Egger. Топлата лакирана мат 
површина со нејзините карактеристики и Feelwood структурата 
со синхронизирани годови на која никој неможе да одолее. 

Мат лакираната површина овозможува овие табли да се 
употребуваат без никаков проблем и на вертикални површини. 
Новиот производ посебно се истакнува во бањата и кујната 
каде елементите мора да бидат отпорни на влага и топлина.



Klaus Monho�  

“
”Директор на секторот за декори и дизајн во Egger Group
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Нашиот иновативен производ го следи
трендот на мат лакирани површини од
дрво. Го одсликува природност каква
до сега не е постигната на оплеменета
иверка.

Иновативен производ



 

Svi prikazani i spomenuti  
dekori su reprodukcije.

 

»

Препуштете се на производите кои ги будат 
Вашите сетила

6 ексклузивни модерни декори со соодветна кант трака кои немоновно го освојуваат Вашето 
внимание уште на прв поглед.
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Работно време

Понеделник до петок 08:00 до 19:00 (издавање роба до 18 часот)

Сабота 08:00 до 15:00

Изложбен салон и администрација

Бул. Киро Глигоров бр. 3 Скопје

За продажба

 +389 2 2461-664

prodazba@novomak.mk

За кројни шеми

 +389 22401-081

krojnisemi@novomak.mk

shop.novomak.com


