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EGGER HOME FLOORING
GIẢI PHÁP SÀN GỖ

One brand. All options.
Một thương hiệu. Nhiều lựa chọn.
EGGER covers the entire range of woodbased flooring in the

EGGER cung cấp tất cả sản phẩm thuộc các nhóm sàn gỗ

Laminate, Comfort and Design flooring segments. What do your

Laminate, Comfort và Design. Không gian và ngân sách của bạn

rooms and your budget require from the floor? The right answer for

thích hợp với loại sàn nào? Hãy tìm đáp án phù hợp từ một trong

your project will be in one of our three flooring categories!

ba loại sàn của chúng tôi!

EGGER HOME
Design flooring / Sàn Design.

1
2
3

1

Ultra robust and water-resistant TPU surface (thermoplastic polyurethane)
with a SelfRepair effect. Integrated decor layer for a highly authentic
appearance. / Bề mặt bằng nhựa TPU (thermoplastic polyurethane) siêu
chắc chắn và chống nước cùng cơ chế tự phục hồi SelfRepair. Lớp trang
trí được tích hợp tạo cho sàn gỗ vẻ ngoài vô cùng chân thực.

2

High-density and double-sealed UWF coreboard (Ultra Wood Fibre Board)
made of natural wood fibres. / Cốt gỗ UWF (Ultra Wood Fibre Board) làm
từ sợi gỗ tự nhiên mật độ cao, được phủ keo chống thấm hai lần.

3

Water-resistant high-end balancer.
Lớp cân bằng cao cấp, có khả năng chống nước.

> The look & feel of real wood – but as easy to care for as
ceramics.
> Moisture-resistant and robust. Ideal for the bathroom!
> Long-term beauty thanks to the microscratch resistant and
selfhealing surface.
> Also suitable for commercial applications.
> Mang đến diện mạo và cảm giác chân thực của gỗ tự nhiên
nhưng lại dễ dàng làm sạch và chăm sóc như sàn gạch.
> Chống ẩm và bền chắc. Lựa chọn lý tưởng để lắp đặt trong
phòng tắm!
> Vẻ đẹp đi cùng thời gian do bề mặt sàn chống được những vết
trầy xước nhỏ và có khả năng tự phục hồi.
> Cũng thích hợp cho các công trình thương mại.
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EGGER HOME
Comfort flooring / Sàn Comfort.

1
2
3
4
5
1

Environmentally-friendly UV protective layer.
Lớp bảo vệ chống tia UV, thân thiện với môi trường.

2

HD digital decor print.
Họa tiết vân gỗ kỹ thuật số độ nét cao.

3

Elastic comfort cover layer made of cork.
Lớp phủ đàn hồi làm từ bần mang lại cảm giác dễ chịu.

4

HDF swell barrier+ coreboard made of natural wood fibre.
Cốt gỗ là ván HDF "swell barrier+" làm từ sợi gỗ tự nhiên.

5

Integrated impact sound insulating cork underlay.
Lớp đáy bằng bần cách âm và chịu va đập.

>
>
>
>

Looks like a wooden floor board, but it is made with cork and wood.
Warm in all seasons with the insulating cork layer.
More comfort thanks to double impact sound insulation.
Good for your health, environmentallyfriendly and 100 % PVC-free.

>
>
>
>

Ngoại quan giống như ván sàn gỗ nhưng được làm từ bần và gỗ.
Mang đến cảm giác ấm áp quanh năm nhờ lớp bần cách nhiệt.
Đặc biệt yên tĩnh hơn nhờ lớp cách âm tác động kép.
An toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường và hoàn
toàn không chứa PVC.
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EGGER HOME
Laminate flooring / Sàn Laminate.

1

>
>
>
>

2
3
4

A perfect look. Pleasant feel. Best price-performance ratio!
Resistant and stable in value.
With Aqua+ technology also suitable for wet areas.
Huge choice of decors.

> Ngoại quan hoàn hảo. Cảm giác dễ chịu. Đạt hiệu suất tốt nhất
giữa chi phí và công năng!
> Bền bỉ và ổn định về giá trị.
> Sở hữu công nghệ Aqua+ thích hợp cho những khu vực ẩm ướt.
> Cực kỳ đa dạng về mẫu mã.

1

Resilient, highly abrasion-resistant surface.
Bề mặt bền, chống trầy xước tốt.

2

Decor pattern
Lớp vân gỗ trang trí.

3

HDF swell barrier+ coreboard made of wood fibre.
Cốt gỗ là ván HDF "swell barrier+" làm từ sợi gỗ tự nhiên.

4

Balancing paper.
Lớp lót cân bằng.
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Product
Sản phẩm

Installation system
Hệ thống lắp đặt

mm

mm

Installation method
Phương pháp lắp đặt

Laminate flooring
Sàn Laminate

JUSTclic!
UNIfit!

Floating
Thả nổi

Comfort flooring
Sàn Comfort

UNIfit!

Floating
Thả nổi

Design flooring
Sàn Design

UNIfit!

Floating / Glued
Thả nổi / Dán keo

Floating installation means that the floor elements are installed without a
fixed connection with the subfloor (no gluing / screwing). Individual
elements are linked to each other via the click system. This means that the
floor can move freely on the subfloor, which is called “floating”.
Lắp thả nổi nghĩa là các chi tiết sàn được lắp đặt mà không cần gắn cố định
với sàn phụ (không dùng keo/bắt vít). Từng chi tiết được liên kết với nhau
nhờ hệ thống hèm khóa. Nghĩa là sàn có thể di chuyển tự do trên sàn phụ,
hay được gọi là “thả nổi”.

STANDARD: TESTING CRITERION / TIÊU CHUẨN: CÁC TIÊU CHÍ THỬ NGHIỆM
EN13329

Stress Class / Chỉ số chịu lực
Domestic / Dân dụng
Moderate Normal
Thấp
Trung bình

Class / Hạng
Abrasion resistance
Cường độ chịu mài mòn

21

22

AC1

AC2

Shock resistance
Khả năng chống va đập
Resistance to stains
Khả năng chống mảng bám
Castor test
Phép thử ghế Castor

Thickness swelling
Độ trương nở ngâm nước

Commercial /Thương mại

High
Cao

Moderate
Normal
Thấp
Trung bình

23

High
Cao

Very heavy-duty
Rất cao

32

33

34

AC4

AC5

AC6

IC2

IC3

IC4

31
AC3

IC1
4. Group 1 and 2
3. Group 3
-

≤ 20,0 %

5. Group 1 and 2
4. Group 3

5. Nhóm 1 và 2
4. Nhóm 3

No visible change.
Không có thay đổi rõ rệt.

≤ 18,0 %

5. Group 1, 2 and 3
5. Nhóm 1, 2 và 3
No visible change or apparent damage
(single-wheel steering casters, type H)
at 25,000 revolution.
Không có thay đổi hay hư hại rõ rệt
(ghế caster điều hướng một bánh, loại H),
với 25.000 vòng quay.

≤ 15,0 %

≤ 8,0 %

8 / 32 Classic
mm

mm

mm

Content per pack: 1,9933 m2 | 15,00 kg | 8 pcs.

White Toscolano Oak EHL098
Skirting / Len chân tường: L201

Kurimo Oak EHL014
Skirting / Len chân tường: L387

Parquet Oak EHL039
Skirting / Len chân tường: L323

Garrison Oak grey EHL037
Skirting / Len chân tường: L321

Livingston Oak light EHL051
Skirting / Len chân tường: L423

White Matera Oak EHL107
Skirting / Len chân tường: L507

Natural Lausanne Oak EHL086
Skirting / Len chân tường: L326

Ardennes Oak EHL031
Skirting / Len chân tường: L112

Livingston Oak nature EHL049
Skirting / Len chân tường: L345

Oak Trilogy natural EHL041
Skirting / Len chân tường: L327

Murom Oak nature EHL053
Skirting / Len chân tường: L160

Grey Adana Wood EHL074
Skirting / Len chân tường: L479

Sand beige North Oak EHL045
Skirting / Len chân tường: L417

Grey Palencia Oak EHL080
Skirting / Len chân tường: L484

Used Wood EHL011
Skirting / Len chân tường: L359

Sepia Toscolano Oak EHL100
Skirting / Len chân tường: L544

White Creston Oak EHL105
Skirting / Len chân tường: L384

Adelboden Oak EHL108
Skirting / Len chân tường: L546

Natural Creston Oak EHL106
Skirting / Len chân tường: L368
8 / 31 Classic

Brown Perganti Walnut EHL075
Skirting / Len chân tường: L487
12 / 32 Classic

Grey Perganti Walnut EHL076
Skirting / Len chân tường: L420

Honey Brook Oak EHL103
Skirting / Len chân tường: L422
12 / 32 Classic

Toscolano Oak light EHL015
Skirting / Len chân tường: L409

Grey Toscolano Oak EHL099
Skirting / Len chân tường: L543
12 / 32 Classic

Honey Brook Oak EHL103
Skirting / Len chân tường: L422
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HCM: +84 28 39 113 113
Hà Nội: +84 24 38 500 400
Đà Nẵng: +84 236 3584 966

Häfele Vietnam
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

Mokolo Wenge EHL036
Skirting / Len chân tường: L146
12 / 32 Classic

Ravenna Oak EHL111
Skirting / Len chân tường: L530

