
PerfectSense® Feelwood  
gelakte platen

Een assortiment voor de 
zintuigen



Uw klanten verlangen de natuurlijkheid en het gevoel van hout, 
maar willen toch de voordelen van een mat gelakt oppervlak? 
Dit zijn precies de redenen waarom u verheugd zult zijn met onze 
nieuwe PerfectSense Feelwood gelakte platen. Ze combineren 
de eigenschappen van onze premium producten. Enerzijds het 
matte, fluweelachtige en warme antifingerprintoppervlak van 
PerfectSense Matt met anderzijds de synchrone Feelwood textuur.

Door de matte lakafwerking kunt u PerfectSense Feelwood voor 
alle verticale toepassingen gebruiken. Het nieuwe product met 
matte structuur scoort punten in de keuken of badkamer, waar 
meubels en interieurinrichtingen tegen vocht en warmte bestand 
moeten zijn.

  Ga voor meer informatie naar 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 3

Met deze innovatie tilt EGGER de natuurlijke look en feel van producten 
op houtbasis naar een geheel nieuw niveau. Dit werd al bevestigd 
door twee onderscheidingen: De PerfectSense Feelwood gelakte 
platen ontvingen de Red Dot Award: Product Design 2021, en werd ook 
uitgeroepen als “Winnaar” op de German Innovation Awards 2021.

Een uitstekende productinnovatie

Naar de video

Onze innovatie weerspiegelt de trend van 

matte, geoliede echte houtoppervlakken. 

Ons product vertoont een nog nooit eerder 

bereikte natuurlijkheid op een duurzaam 

geproduceerde spaanplaat.

Klaus Monhoff Hoofd Decor- en Designmanagement EGGER Group

“
”
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https://youtu.be/NRN7LSStrXM


Ontdek het assortiment  
 voor de zintuigen

Ons assortiment verleidt met zes exclusieve trenddecors met bijpassende kantenband.

H1760 TM28
Noble kastanjelaar grijs

Al onze getoonde en genoemde 
decors zijn reproducties.

De elegantie van de H1760 TM28 Noble 
kanstanjelaar grijs wordt bijzonder 

goed geaccentueerd door het gebruik 
van parelmoerpigmenten 

»
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H1186 TM37
Garonne eik donkerbruin

5

H3180 TM37
Halifax eik bruin

Zwarte poriën en scheuren geven de 
H1186 TM37 Garonne eik donkerbruin 

zijn karakter.

De typische windscheuren geven de 
H3180 TM37 Halifax eik bruin zijn 
herkenbare, opvallende natuurlijkheid.

  Bestel uw stalen op 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3149 TM37
Riffian eik gerookt

Met zijn geplankte look en discrete touch 
van spinthout, voegt de H3311 TM28 Cuneo 

eik gebleekt een aura van Scandinavische 
natuurlijkheid toe aan elke kamer.

De H3149 TM37 Riffian eik gerookt staat 
dankzij zijn natuurlijke elementen helemaal 

in het teken van de PureNature trend.

  Bestel uw stalen op www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Cuneo eik gebleekt

U999 TM28
Zwart

U999 TM28 Zwart in authentiek ogende massief 
houtstructuur zet niet alleen elegante accenten, 
maar treedt ook op de voorgrond.»

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 7



UW VOORDELEN

Haptiek en uitzicht
 � Fluweelzachte, matte lakafwerking gecombineerd 

met gesynchroniseerde Feelwood-texturen
 � Zeer lage glansgraad
 � Meer natuurlijk kleurenspel met meer contrast 

en diepte 
 � Nog dichter bij het origineel

Oppervlakeigenschappen
 � Antibacterieel oppervlak in overeenstemming 

met ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Ongevoelig voor de gebruikelijke vlekken
 � Bestand tegen de meeste schoonmaakmiddelen
 � Bestand tegen warmte en vocht

Antifingerprinteigenschap
 � Vrijwel geen sporen van vingerafdrukken
 � Gemakkelijker schoon te maken
 � Met name gunstig voor donkere decors

Beschikbare texturen
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

  Ga voor meer informatie naar  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Producteigenschappen  
 in één oogopslag
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→  Voorraadartikelen die complementair zijn 
aan de EGGER Decoratieve Collectie

→  6 nieuwe decors, exclusief verkrijgbaar als 
PerfectSense Feelwood gelakte platen

→ Standaard afmetingen 2.800 × 2.070 mm

→ Standaard einddikte 19,6 mm

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Productopbouw Beschermfolie

Primer

UV-deklak

Geïmpregneerd decorpapier

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Natronkraftpapier

Natronkraftpapier

Geïmpregneerd decorpapier

Meer informatie beschikbaar op www.egger.com/ecofacts

Meer transparantie: 

29 % gerecycled materiaal 
42 % bijproducten van de zaagindustrie 
en preconsument gerecycled hout 
29 % nieuwe grondstoffen

89 % van het materiaal komt uit hernieuwbare bronnen 
11 % van het materiaal komt van fossiele grondstoffen

100 % geverifieerde, legale oorsprong van hout 
61 % daarvan is gecertificeerd

68 % regionale oorsprong van hout

De bijpassende afwerking

Voor al onze PerfectSense Feelwood 
decors is ABS-kantenband van 23 × 1 mm 
uit voorraad leverbaar, die qua decor, 
structuur en glansgraad perfect op elkaar 
zijn afgestemd.
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Badkamers blijven licht, maar niet per se wit. De matte look van de H1760 TM28 Noble kanstajelaar 
grijs past perfect bij de grijze wastafel die hier gebruikt wordt. De parelmoer glans straalt waarde 
uit. Het corpus in U705 ST9 Angoragrijs heeft een neutrale uitstraling, terwijl de wastafel zelf in de 
donkere F121 ST87 Rock metallic antraciet is uitgevoerd. De vloer uit EPL166 Chicago beton lichtgrijs 
ondersteunt de lichte uitstraling van de ruimte.

De tijdloze uitstraling van de kamer wordt versterkt door 
het authentieke H3311 TM28 Cuneo eiken gebleekt. 
Mat en hoogglans U961 PM/PG Grafietzwart zorgt voor 
contrasterende accenten. De vloer uit EPC015 eiken licht 
werkt het geheel harmonieus af.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
http://www.egger.com/epl166


Het samenspel van premium woonsfeer 
met de rustieke plankenlook van de 
H3149 TM37 Riffian eik gerookt kan 
worden omschreven als “Natural 
Luxury”. De natuurlijke tint maakt 
combinaties met groen getinte 
unikleuren mogelijk, zoals U717 ST9 
Dakargrijs. U999 PM Zwart geeft 
een gevoel van moderniteit en hoge 
kwaliteit. De vloer uit EPL127 Santino 
steen donker speelt in op de trend 
van donkere, elegante looks.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/epc015
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u717-st9
http://www.egger.com/h3149-tm37
http://www.egger.com/epl127


Als het gaat om genieten van vrije tijd en even alles loslaten, zijn 
een getemperde look en evenwichtige contrasten vereist. Daarbij 
zorgt U999 TM28 Zwart voor een zeer verrassend effect. Van een 
afstand gezien lijkt het oppervlak een unikleur. Pas bij nadere 
inspectie komt het lichte houten uiterlijk in beeld, waardoor een 
perfect samenspel van natuur en elegantie ontstaat – en met 
een praktische antifingerprinteigenschap. Er is een classy sfeer 
dankzij U999 Zwart in PerfectSense Premium Matt en Premium 
Gloss. Het enige contrast hiermee is H1714 ST19 Lincoln notelaar, 
die met zijn warme natuurlijke kleur de perfecte mix tussen 
natuur en moderniteit biedt, net zoals de vloeren in EPL175 
Bedollo notelaar donker.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u999-tm28
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De combinatie in deze kamer vertoont natuurlijke contrasten. De H1186 TM37 Garonne eik 
donkerbruin krijgt een extreem goede diepte dankzij de matte lakafwerking. Er wordt een nooit 
eerder geziene natuurlijkheid voor donkere houtsoorten bereikt dankzij een lichte kleur in de 
basis en een donkere kleur in de houtnerven. Het decor komt bijzonder goed tot zijn recht door 
het lichte F416 ST10 Textiel beige en het waardevolle contrast met U399 ST9 Granaatappelrood. 
Tot slot zorgt de natuurkleurige vloer uit EPD034 Berdal eiken natuur voor een harmonieus 
totaalbeeld.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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http://www.egger.com/u399-st9
http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


 EPL127

 F206 PT
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Moderne keukens zijn ontworpen om ruim te zijn. 
Ze vormen het centrale ontmoetingspunt in elke 
woning, die vervolgens andere ruimtes zoals de 
eetkamer, woonkamer en studeerkamer met elkaar 
verbinden. Hierdoor wordt er steeds vaker gebruik 
gemaakt van donkere kleuren die dicht bij Italiaans 
design liggen.

Hier wordt de H3180 TM37 Halifax eik bruin 
gebruikt. Het matte oppervlak zorgt ervoor dat 
het kleureffect van de zwarte scheuren en knopen 
volledig tot zijn recht komt. Het kan perfect 
gecombineerd worden met U999 PM zwart. 
De emotie in deze keuken wordt onder andere 
gecreëerd door het matte werkblad in F206 PT 
Pietra Grigia zwart. Met zo’n elegante uitstraling 
past enkel een donkere vloer zoals de EPL127 
Santino steen donker.

  Meer details over alle PerfectSense  
gelakte platen zijn beschikbaar op  
www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37
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www.egger.com

EGGER Benelux BV

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Verdeler België

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4

8520 Kuurne

België

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.kuurne@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt

t +32 89 41 03 30

f +32 89 36 48 24

verkoop.hasselt@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux

t +32 81 40 81 40

f +32 81 40 81 49

vente.gembloux@bouttens.be

www.bouttens.be

Verdelers Nederland

Asilva B.V.

Elzenbroek 5

8331 VD Steenwijk

t +31 521 38 53 50

f +31 521 52 13 14

asilva@asilva.nl

www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.

Magnesiumstraat 51

6031 RV Nederweert

t +31 495 54 60 00

f +31 495 54 60 01

deconova@deconova.nl

www.deconova.nl

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Sigarenmakerstraat 2

5232 BK ’s Hertogenbosch

t +31 736 48 09 09

f +31 736 48 09 10

decovisie@decovisie.com

www.decovisie.com

Drimensa B.V.

Zuiddijk 394A

1505 HE Zaandam

t +31 757 11 28 18

f +31 757 11 28 17

mail@drimensa.nl

www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6

3411 MJ Lopik

t +31 348 55 81 00

f +31 348 55 42 00

iboma@iboma.com

www.iboma.com

Alldeco B.V.

Aalsvoort 69A

7241 MA Lochem

t +31 573 21 50 25

alldeco@alldeco.nl
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. Om druktechnische redenen kunnen de kleuren licht verschillen van het eigenlijke product.  
Passende kleuren of decors kunnen enkel gekozen worden op basis van een echt staal. Decorillustraties op schaal 1:2. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
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