AKCE 2018
na robustní
tiché laminátové
podlahy
MEISTER LD 75 S
Akční sleva
120,- Kč/m2
bez DPH*
*	LD 75 – 465,- Kč/m2,
příplatek za Silence jen 1,- Kč/m2,
příplatek za obvodovou
lištu 3 PK jen 1,- Kč/bm
(sleva na Silence 54,- Kč/m2,
sleva na obvodovou
lištu 3 PK 66,- Kč/bm).

R

obustní laminát
s celoobvodovou V-drážkou,
integrovaným protihlukovým
řešením a lištou v profilu 3 PK
s příplatkem 2,- Kč/m2/bm**.
Zátěžová třída 32, t = 9,5 mm.
Voskovaný zámkový spoj pracující
s předpětím. Německý ekologický
certifikát kvality Modrý Anděl.
100 % Made in Germany.

	
Celková sleva 120,- Kč/m2
 ři odběru sestavy laminátová krytina +
P
Silence + obvodová lišta 3 PK).
	**	Množství bm lišt 3PK bude
zaokrouhleno vždy na celé kusy
(1ks = 2,5 bm) směrem dolů.

Platnost akce
do 31. 12. 2018 pro dekory
kolekce LD 75 S | 6395 |
| 6449 | 6376 | 6403 | 6263

100 PR0

KVALITNÍ

design
výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Multiclic
jednoduchá pokládka

Silence
„tichá podlaha“

AquaSafe

Místa plná života.

Selská prkna
LD 75 S

Kolekce LD 75 nahrazuje
oblíbenou kolekci
8 mm laminátu LD 70.
S celoobvodovou V-spárou,
množstvím nových dekorů
a zátěžovou třídou 32 se
jedná o správnou volbu pro
komerční i bytové prostory.

Smrk bílý 6449 | imitace dřeva (WM )

Dub Chiemsee 6376 | imitace dřeva (WM)

Dub Portofino 6395 | imitace dřeva (PS)

Dub Kapučíno 6263 | imitace dřeva (WM)

1-lamela (selské prkno)

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32
5 akčních dekorů
Zámkový spoj:
Multiclic
Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití v komerčních
prostorech

Dub Bodega 6403 | imitace dřeva (WM)

Kolekce

Rozměry: 1288 × 198 mm

s integrovaným

Tloušťka: 9,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku

protihlukovým
kašírováním.

m2 v balení SILENCE:
9 lamel = 2,30 m2

Multiclic
jednoduchá pokládka
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Místa plná života.

