
Egger Ламиниран паркет 
с технологията aqua+.
www.egger.com/aquaplus

LIFE
TIME



Предимства на продукта
→ Нови, допълнителни области на приложение, 

 за дома и в търговската сфера 

→ Подходящ за полагане във влажни помещения

→ Петкратно по-малко издуване

→ Без риск от деформиране при смяна на температурата

→ Подходящ за подово отопление

→ Нагодена подова система aqua+

→ Влагоустойчиви первази с подходящ декор

→ По-евтино от залепени и фугирани керамични плочки

→ Лесно и бързо полагане благодарение на UNI fit! 

 (кратко време за реновиране)

→ Може да се използва веднага след полагането

→ Лесно почистване и поддръжка със или без парочистачка

→ Гаранция „Life Time“ при домашно, 5 години при търговско ползване

Влагоустойчивият ламиниран паркет aqua+ съчетава хигиена с уют.  

Той е лесен за поддръжка и изгоден като цена алтернатива на плочките  

за баня, също и във влажни и търговски помещения.



Мръсотията под пара 
Ламинираните паркети с технологията aqua+ могат да се 

почистват с пара; локалният пароконтакт не трябва да бъде 

повече от 30 секунди. В търговски помещения могат да се 

използват и подопочистващи машини до 100 kg с 

подпочистващ препарат „Clean it“. Само не трябва да спирате 

да се движите.

Петкратно  
по-малко издуване
Поради намаленото издуване ламинираният 

паркет EGGER aqua+ е значително по-устойчив 

на водно въздействие и с това разкрива 

нови области на приложение, за дома и в 

търговската сфера. 

UNI fit! – 40%  
по-бързо полагане
Спестете време и пари – патентованата UNI fit! 

клик система. С нея ламинираният паркет 

не само се монтира лесно и бързо. А и става 

много стабилен.

Традиционен ламиниран 
паркет

Ламиниран паркет aqua+

1 система. 3 метода за свързване 

натискаме

набиваме

усукваме 
под ъгъл

www.egger.com/qr-installation-unifit-aq





8 Брой/пакет (1,99 м2) - 60 Пакета в палет (119,60 м2)

Art.Nr.: 058 966 ∤ H1014
Робинууд Светъл

Art.Nr.: 059 024 ∤ H1002
Дъб Валей Опушен 

Art.Nr.: 058 997 ∤ H1004
Дъб Ламанча опушен

aqua+ 8/32 Classic
1.291 × 193 × 8 мм

LIFE
TIME8mm



Области на приложение

Всички ламинирани паркети aqua+ са с доживотна гаранция.
(30 години при полагане и използване в частни жилищни зони, 5 години при търговско ползване). Важат условията за гаранция на 
EGGER ламиниран паркет (гаранция за устойчивост на износване и удар). На разположение при вашия дистрибутор и за сваляне от 
интернет.

Влажно помещение = помещение с повишено, но не постоянно излагане на влага и/или периодично висока влажност на въздуха. 
От приложение са изключени мокри помещения като напр. сауни, парни бани, душкабини, обществени бани и приложни зони с 
постоянно излагане на влага, както и външни зони (тераса, балкон, басейн).

Хотелска стая, вкл. баня

Барове и ресторанти  Търговски магазини

Баня и тоалетна Всички жилищни зони

LIFE
TIME



Подовата система aqua+

Принадлежности aqua+

aqua+ Alutape 
silenzio Easy
aqua+ Aluflex

aqua+ Alutape 
silenzio Duo

Дистанционна лента 
Clipstar 

Перваз aqua+ с 
интегриран уплътнителен 

ръб от гума

Завършващ профил Alu и 
силиконова фуга 

Опция 1: Със silenzio Easy: 
Идеална подложка за ламинирани паркети

Опция 2: Със silenzio Duo: Подложка с интегрирана 
пароизолация и самозалепваща лента

Перваз за влажни 
помещения aqua+

aqua+ Clic Sealer

Пароизолация aqua+ Aluflex Уплътнителна лента 
aqua+ Alutape

Подложка silenzio Easy

Подложка silenzio Duo

Програмата за 
принадлежности на 
EGGER предлага нагодено 
оборудване за комфортно 
полагане и трайни, красиви 
подове във влажни и 
търговски помещения.
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. EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19
59929 Brilon 
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
flooring@egger.com

www.egger.com

www.egger.com/qr-laminate-flooring

EGGER Ламиниран паркет  
с технологията aqua+.


