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N‚vod na mont‚ž a „držbu

MEISTER-připevňovac‡ materi‚l pro mont‚ž
Syst€mov€ panely
Kolekce SP 500

upevňovac‡ materi‚l je uložen v kartonu

Kolekce SP 400

šroub se zapuštěnou hlavou 3,0 x 30 mm

Kolekce SP 300

Poč‚tečn‡ a koncov‚ spona a připevňovac‡ spona TOP 300 M pro mont‚ž na laťov‹ profil Typ 8 ,
nebo připevňovac‡ spona TOP 300 H

Meister- šroubovac„ př„chytky a šrouby
DřevěnŒ panely
Kolekce Picea-Progress 150
Kolekce Madera 250

připevňovac‡ spona Top 4

připevňovac‡ spona Top 0 pro panely s optikou nulovŒ sp‚ry
připevňovac‡ spona Top 8 pro panely s 8 mm viditelnou sp‚rou

Kolekce Madera 200

připevňovac‡ spona Top 2

Dekoračn„ panely
Kolekce Terra-Klick 300 | 600

Speci‚ln‡ připevňovac‡ spona se šrouby je souč‚st‡ balen‡

Kolekce Terra-Senza 200

připevňovac‡ spona Top 4

Kolekce Terra 150

připevňovac‡ spona Top 4

Kolekce Bocado 250

Speci‚ln‡ šroub č.: 20

Kolekce Bocado 200

připevňovac‡ spona Top 4

Kolekce Da Capo-Proilstab 150
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připevňovac‡ spona Top 4

Pokyny k př•pravě montƒže
Uděleno dekoračn‡m
panelům
Terra-Klick 300 | 600,
Terra-Senza 200,
Terra 150
a panelům s dřevěnou
. d‹hou
Picea-Progres 150

Všechny MEISTER-Dekoračn‡ panely
i panely s d‹hou
z pravŒho dřeva Picea-Progress 150
jsou určeny i do vlhk€ho prostřed„.
.

Při pl‚nov‚n‡ dbejte na to,že panely Mester jsou určeny pouze pro vnitřn„ prostory .TakŒ panely
určenŒ pro vlhkŒ prostory nesm„ b†t vystaveny př„m€mu styku s vodou-např.postř‡k‚n‡ apod..Před
pokl‚dkou by panely měly b‹t cca 48 hod. uloženy uprostřed m‡stnosti pokl‚dky-ne u čerstvě vytapetovan‹ch zd‡ atd..Před mont‚ž‡ pane lů by měly b‹t dorženy veškerŒ všeobecnŒ podm‡nky pro pokl‚dku
dřevěn‹ch materi‚lů.ZejmŒna zajistěte,aby stropy a zdi byly suchŒ a jejich zbytkov‡ vlhkost nepřesahovala 5%.Prostor mus‡ b‹t osazen dveřmi i okny,teplota v m‡stnosti by se měla pohybovat okolo 20ˆC při
relativn„ vlhkosti vzduchu 50-60%.Pokud by zjištěn‚ relativn‡ vlhkost vzduchu byla podstatně nižš‡,
je nutnŒ ji přiměřen‹mi prostředky zv‹šit, aby nedošlo k vytvořen‡ větš‡ch sp‚r mezi panely.
Vzhledem k tomu,že panely jsou určeny pro vnitřn‡ prostory,nedoporučuje se jejich mont‚ž např.:
do zimn‡ch zahrad a k obložen‡ střešn‡ch oken,protože zde doch‚z‡ k velk‹m v‹kyvům teplot (př‡m‹
slunečn‡ svit apod.).Nevystavujte dekoračn‡ panely teplot‚m nad 110ŽC(stropn‡ reflektory,topn‚
tělesa apod.).U panelů s dřevěnou d‹hou vystaven‹ch teplot‚m nad 80ŽC,může doj‡t k trhlin‚m
povrchovŒ vrstvy.
Vyvarujte se kontaktu panelů se silikonov†mi produkty.
Před pokl‚dkou zkontrolujte při denn‡m světle veškerŒ panely, zda nevykazuj‡ vady struktury a barvy.
Vezměte,pros‡m,na vědom‡,že povrchov‚ d‹ha z pravŒho dřeva je př‡rod n‡ produkt a drobnŒ optickŒ
rozd‡ly kresby a barvy jsou přirozen‹m znakem dřeva.
Panely,kterŒ byly již jednou namontov‚ny,jsou z pozdějš‡ch reklamac‡ vyjmuty.
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N€vod na Mont€ž a ‚držbu

SystŒmovŒ panely SP 500
Vyrovnejte z‚kladn‡ podkladov‹ r‚m pomoc‡ vodov‚hy (mont‚ž na stěnu),nebo pomoc‡ rovnac‡ latě (mont‚ž na strop) viz obr.1.
Před mont‚ž‡ z‚kladn‡ho podkladovŒho r‚mu zasuňte šrouby se šestihrannou hlavou ,kterŒ jsou souč‚st‡ dod‚vky,ze zadn‡ strany r‚mu
do připraven‹ch otvorů-viz obr2.
M‡sta ,kde budete vrtat si na z‚kladn‡m r‚mu označte tužkou – viz obr.3
PřiloženŒ šrouby s plochou hlavou se mohou zašroubovat př‡mo do podkladu ze dřeva nebo např. z OSB.
Při mont‚ži na Beton,nebo cihlovou zeď,použijte pros‡m,přiloženŒ nylonovŒ hmoždinky Φ6mm.
K mont‚ži na s‚drokarton,nebo p’robeton atd. použijte speci‚ln‡ šrouby a hmoždinky běžně dostupnŒ ve specializovan‹ch obchodech.
PodŒlnŒ upevňovac‡ d‡ry ještě umožn‡ n‚slednou č‚stečnou korekci polohy r‚mu. Při dotahov‚n‡ šroubů d‚vejte pozor ,aby se hlavičky šroubů
neprotlačily do podŒln‹ch v‹řezů.
K vyrovn‚n‡ druhŒho z‚kladn‡ho r‚mu odstraňte distančn‡ kř‡žky sp‚r ( obr.1/A ) a použijte je pro vymezen‡ mezer při mont‚ži ( obr.4 ).
Takto vymezen‹ odstup nen‡ bezpodm‡nečně nutn‹.
Z‚kladn‡ r‚m si můžete vymezit dle vlastn‡ch představ.
Při použit„ světeln†ch elementů SP 500-Typ 1 však v každŒm př‡padě dodržte odstup vymezen‹ distančn‡mi kř‡žky.
Před mont‚ž‡ z‚kladn‡ho r‚mu vylomte pomoc‡ klešt‡ na každŒ straně ,kde bude připevněn dalš‡ r‚m,perforovanou č‚st vnějš‡ stany (obr.5 ).
Do takto vzniklŒho otvoru se připevn‡ kabelov‹ kan‚l,kter‹ můžete v z‚kladn‡m r‚mu vytočit- (obr. 1/B ).
Takto se zakryj‡ propojovac‡ kabely mezi jednotliv‹mi světeln‹mi elementy.
Nasaďte dekoračn‡ elementy SP 500 na z‚kladn‡ r‚m a připevněte je pomoc‡,v dod‚vce obsažen‹ch, vroubkov‹ch šroubů –( obr. 7 a 8 ).
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SystŒmovŒ panely: Javor 4004 | Optika dřeva ZelenŒ jablko 4002 | Dekor A ubergine 4001 | Dekor Magnetick‚ tabule čern‚ 2108
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N‚vod na mont‚ž a „držbu

Panely: Fineline b‡l‚ 4017 | Dekor Lišty:rohov‚ kryc‡ lišta fineline b‡l‚ 4017 | Dekor Př‡slušenstv‡: H‚k Typ 1 | čern‹ 240 Podlahov‹ nosn‡k 140 | čern‹ 240
Skleněn‚ podlaha 520 OhebnŒ světlo 400 | Titan 249 Reg‚l Typ 1 | čern‹ 240 Reg‚lov‚ kolejnice stř‡brn‚-eloxovan‚ Reg‚lov‚ kolejnice stř‡brn‚-eloxovan‚ s el.veden‡m

SystŒmovŒ panely SP 400
Při mont‚ži dbejte,aby vzduch cirkuloval i za obložen‡m.(eventuelně zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi).V každŒm př‡padě zajistěte
vzduchu.
Při mont‚ži je důležitŒ zachovat odstup od zd‡ a všech pevn‹ch předmětů minim‚lně 10-14 mm(dilatačn‡ sp‚ra) obr.1.

cirkulaci

Při použit‡ d‹hy Fineline u kolekce SP 400 z‡skaj‡ panely homogenn‡ celkov‹ vzhled a k tomu jsou ještě stabilnějš‡ vůči UV z‚řen‡,než norm‚ln‡ d‹ha.
Konečn‚ povrchov‚ vrstva těchto panelů je tvořena vysoce kvalitn‡m tvrd‹m lakem a proto jsou tyto panely velmi odolnŒ.Panely s dřevěnou d‹hou
a magnetickŒ tabule nejsou určeny pro vlhkŒ prostřed‡
.
Při pokl‚dce ve vlhkŒm prostřed‡,např. v koupeln‚ch,saun‚ch atd. je nutno dodržovat n‚sleduj‡c‡ pokyny.
Panely z kolekce SP 400 s povrchov‹m dekorem jsou vhodnŒ i pro použit‡ ve vlhkŒm prostřed‡. Panely nesm‡ b‹t montov‚ny do prostor,kde doch‚z‡
k př‡mŒmu styku s vodou např.: sprcha,bazŒny,sauna atd. Za obložen‡m je nutno zajistit cirkulaci vzduchu,V př‡padě nutnosti zajistěte odstup od stěny
svisl‹mi latěmi, aby nedoch‚zelo k zamezen‡ cirkulace vzduchu.
Mont‚ž začněte podkladovou konstrukc‡ a použijte alespoň z jednŒ strany hoblovanŒ suchŒ latě s minim‚ln‡m průřezem 20 x 40 mm.Latě by měly
m‡t mezi sebou maxim‚ln‡ odstup 40 cm.Latě se mus‡ montovat př‡čně k dŒlce panelu a měly by tvořit rovnou z‚kladn‡ konstrukci
Přišroubujte podkladovou konstrukci na strop,nebo stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami. DrobnŒ nerovnosti stropu,nebo stěny
můžete vyrovnat podložen‡m mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků.Pokud budete pokl‚dat panely s posunem řad,dbejte na to,aby se pod každou spojovac‡
sp‚rou nach‚zela lať ,do kterŒ bude možno upevnit „chyty.
Aby se zamezilo poškozen‡ povrchovŒ vrstvy ,je nutno při řez‚n‡ elementů dodržovat tato pravidla:
Při řez‚n‡ stoln‡ pilou se mus‡ nach‚zet d‹hovan‚ strana nahoře a u př‡močarŒ pilky,nebo ručn‡ kotoučovŒ pily dole.
Pokud budete m‡t viditelnou čeln‡ stranu,nebo vytvoř‡te falešnou sp‚ru,je nutno čeln‡ stranu seř‡znout (srazit).
Započněte pokl‚dku cel‹m panelem v levŒm rohu m‡stnosti dr‚žkovou stranou ke zdi.Srovnejte prvn‡ panel stranou pŒra do středu m‡stnosti a připevněte
jej př‡mo u zdi hřeb‡ky,nebo šrouby tak,aby mohly b‹t zakryty okrajovou stropn‡ lištou. Dbejte na dilatačn‡ odstup od zdi,kter‹ je 10-14 mm.
Pro mont‚ž panelů použijte šrouby do dřeva se z‚pustnou hlavou 3,0x30mm.Nasaďte šrouby do vyznačen‹ch m‡st pro upevněn‡ a dbejte, aby hlavičky
šroubů byly ř‚dně zapuštěny.Obr. 3. Panel mus‡ b‹t důkladně upevněn šroubem na každŒ podkladovŒ lati.N‚sleduj‡c‡ panel zasuňte dr‚žkou do pŒra
předchoz‡ho panelu a přišroubujte.
Při transportu a mont‚ži může někdy doj‡t k posunut‡ pŒra. V tomto př‡padě zaklepněte pŒro zpět do původn‡ pozice.
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2 obložen‡ stropu‹

Dilatačn‡ sp‚ra

10-14 mm
Ponechat dilatačn‡ sp‚ru
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Panely
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podladov‚ konstrukce
př‡čnŒ latě
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Dle tohoto n‚vodu můžete pokl‚dat panely řadu po řadě.Zař‡zněte posledn‡ panel každŒ řady tak, aby byl zachov‚n minim‚ln‡
dilatačn‡ odstup 10-14 mm od stěny nebo pevnŒ přek‚žky.Ke změřen‡ odstupu posledn‡ řady použijte zbytek panelu,pro zakreslen‡.
Panel upevněte těsně u stěny hřeb‡ky nebo šrouby-stejn‹m způsobem jako panely prvn‡ řady.

Mont‡ž reg‡lov€ kolejnice pro SP 400
Při mont‚ži reg‚lovŒ kolejnice nejprve odstraňte z panelu SP 400 (obr.4).mont‚žn‡ pero a vsuňte reg‚lovou kolejnici do dr‚žky
panelu tak,aby profilov‚ strana s d‡rami zůstala viditeln‚ (obr.5). D‡ry v reg‚lovŒ kolejnici jsou připraveny pro 40 cm mezeru mezi
podkladov‹mi latěmi.
Pro upevněn‡ reg‚lovŒ kolejnice použijte šrouby do dřeva se z‚pustnou hlavou,kterŒ jsou souč‚st‡ balen‡.Postač‡ jeden šroub na
jednu lať.Při dotahov‚n‡ šroubů dbejte odpov‡daj‡c‡ho kroutic‡ho momentu dotažen‡.Dbejte kolmŒho postaven‡ šroubů vůči upevňovac‡
hraně tak,,aby hlavičky šroubů byly s upevňovac‡ hranou v rovině.Před nasazen‡m n‚sleduj‡c‡ho panelu zasuňte stabilizačn‡ distančn‡ pŒro
do dr‚žky reg‚lovŒ kolejnice (obr.7).Distančn‡ pŒra odstraňte teprve po kompletn‡ mont‚ži panelovŒ stěny.
V př‡padě, že po mont‚ži je viditeln‚ bočn‡ strana panelu,odstraňte mont‚žn‡ pŒra z čeln‡ strany ( obr.8) a nahraďte je speci‚ln‡mi pŒry
pro čeln‡ strany,kter‚ jsou souč‚st‡ balen‡ reg‚lov‹ch kolejnic (obr 9).
V př‡padě,že reg‚lov‚ kolejnice bude použita na obou podŒln‹ch stran‚ch panelu, zkraťte speci‚ln‡ pŒro určenŒ pro čeln‡ strany na 27,6 cm.
Pokud bude pŒro montov‚no pouze na jednu podŒlnou stranu,zkraťte jej na 27,4 cm. Dbejte, aby vešker‚ viditeln‚ ukončen‡ panelů
a reg‚lov‹ch kolejnic byla zakryta lištami.
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N‚vod na mont‚ž a „držbu

systŒmovŒ panely: Wenge-Struktura 4055

lišty: rohov‚ kryc‡ lišta Wenge- Struktura světlo: ohebn‹m př‡vodem 400 | Titan 249 | reg‚lov‚ kolejnice stř‡brn‚-eloxovan‚ s př‡pojn‹m veden‡m elektr.napět‡

SystŒmovŒ panely SP 400
Mont‡ž reg‡lov€ elektrick€ lišty (př„pojnice) SP 400 s elektrick†m veden„m.
N‡zkonapěťov‚ el.lišta je připojena přes nap‚jec‡ d‡l na napět‡ 12V DC. Je povoleno připojen‡ pouze jednŒ př‡vodn‡ el.větve k jednomu nap‚jec‡mu d‡lu.
Podle zvolenŒho zakončen‡ nap‚jec‡ el.lišty použijeme lev‹ nebo prav‹ n‡zkonapěťov‹ nap‚jec‡ d‡l.Prodloužen‡ reg‚lovŒ el.lišty provedeme
za pomoci axi‚ln‡ spojky.Spojku zasuneme do volnŒho konce el.lišty tak, aby dr‚žka na zadn‡ straně mohla b‹t spojena s k’dovac‡ dr‚žkou el.lišty.
Paraleln‡ spojen‡ větš‡ho počtu el.lišt se provede pomoc‡ n‡zkonapěťovŒ spojky.Podle zvolenŒho druhu spojky jsou vždy dvě el.lišty na pravŒ nebo levŒ
straně propojeny.Na voln‹ konec el.lišty se nesm‡ připojit ž‚dn‹ nap‚jec‡ d‡l. (Nikdy nesm‡ doj‡t k propojen‡ n‡zkonapěťov‹ch v‹stupů nap‚jec‡ch
transform‚torů).
Mont‡ž SP 400 - LED světel s ohebn†m př„vodem (Flex-světla) 170 nebo 400
N‚p‚jec‡ adaptŒr se vodorovně nasad‡ na n‡zkonapěťovou el.lištu.Pokud dotykovŒ kontakty nejsou vodorovnŒ nastav‡me je do spr‚vnŒ polohy
pomoc‡ přiloženŒho imbusovŒho kl‡če.(Obr. A1) Světlo na el .lištu připevn‡me a připoj‡me otočen‡m levŒho a pravŒho připojovac‡ho kontaktu
pootočen‡m o 90Ž po směru hod.ručiček (pomoc‡ imbusovŒho kl‡če) (Obr. A2 a A3).
Mont‡ž SP 400 – LED – podsvětlen„ skleněn†ch polic 520
Nap‚jec‡ d‡l podsvětlen‡ skleněn‹ch polic montujeme současně s instalac‡ elektrickŒ nap‚jec‡ lišty. Vlož‡me jej zprava (obr. B1) do nap‚jec‡
lišty a za pomoci přiloženŒho dřevěnŒho pŒra jej zasuneme do požadovanŒ pozice (obr. B2). Odděleně objednan‹ SP 400 reg‚lov‹ nosn‡k
(902009240) zavěs‡me do lišty (obr. B3). Podsvětlen‡ připoj‡me pomoc‡ nap‚jec‡ spojky k napět‡ a polož‡me jej na předem připravenŒ
z‚věsy-nosn‡ky (obr. B4). T‡m se profilem světla zakryj‡ přebytečnŒ připojovac‡ kabely a spojka (obr.B5).
Pro zakryt‡ voln‹ch sp‚r a vylepšen‡ vzhledu použijte Meister-čtyřhrannŒ ukončovac‡ stropn‡ lišty.Pro zakryt‡ problŒmov‹ch m‡st např.: přechody
stropn‡ch nosn‡ků, zapuštěn‡ stropn‡ch oken, obložen‡ okolo podpěr atd., nab‡z‡me širokou šk‚lu kryc‡ch lišt Meister- (viz strana 18/19).
Vyvarujte se v každ€m př„padě styku lišt s vešker†mi produkty obsahuj„c„mi silikon!
Čištěn„ a ošetřov‡n„
Meister-systŒmovŒ panely čistěte pomoc‡ vlhkŒho (ř‚dně vyžd‡manŒho) hadř‡ku, kter‹ jste předem vym‚chali v čistŒ vodě.Nepouž‡vejte ž‚dnŒ
abrazivn‡ prostředky - např. brusnŒ mlŒko,čist‡c‡ pr‚šek atd.,protože mohou poškodit povrchovou vrstvu panelů.
V př‡padě potřeby, k odstraněn‡ šp‡ny a skvrn , použijte v‹hradně Meister-čistič panelů (Meister-Paneelreiniger).
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př‡klad mont‚že SP 400 – reg‚lovŒ lišty s elektr.veden‡m (př‡pojnice)

| lev‚ kabel.spojka

| př‡pojka vlevo

a1

| Axialn‡ spojka

a2

B1

B2

nap‚jec‡ d‡l světla
zasunout z pravado reg‚lovŒ elektr.
lišty

a3

B3

B4

Reg‚l.z‚věs
zavěsit.

| prav‚ kabelov‚ spojka

nap‚jec‡ d‡l světla
zasunout za pomoci
dřevěnŒho pŒra
do potřebnŒ
pozice.

B5

podsvětlen‡ skl.dna
propojit.

podsvětlenou skleňenou polici položit na z‚věs
-připojen‡ zakryto
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Mont‚ž a „držba

SystŒmovŒ panely: dub 4046 | optika dřeva

SystŒmovŒ panely SP 300
Při mont‚ži dbejte aby vzduch mohl cirkulovat i za obložen‡m.Eventuelně zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi.Při mont‚ži je důležitŒ zachovat
odstup od zd‡ a všech pevn‹ch předmětů minim‚lně 10-14 mm (dilatačn‡ sp‚ra obr.1).
Při pokl‡dce ve vlhk€m prostřed„,např. v koupeln‡ch,saun‡ch atd. je nutno dodržovat n‡sleduj„c„ pokyny.
Panely nesm‡ b‹t montov‚ny do prostor,kde doch‚z‡ k př‡mŒmu styku s vodou např.: sprcha,bazŒny,sauna atd.
Za obložen‡m je nutno zajistit cirkulaci vzduchu. V př‡padě nutnosti zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi pro zajištěn‡ cirkulace vzduchu.
Při mont‚ži použ‡vejte kovovŒ materi‚ly s antikorozn‡ „pravou.
Podkladov‡ konstrukce z dřevěn†ch lat„.
Mont‚ž začněte podkladovou konstrukc‡ a použijte alespoň z jednŒ strany hoblovanŒ suchŒ latě s minim‚ln‡m průřezem 20 x 40 mm.Latě by
měly
m‡t mezi sebou maxim‚ln‡ odstup 40 cm.Latě se mus‡ montovat př‡čně k dŒlce panelu a měly by tvořit rovnou z‚kladn‡ konstrukci.
Přišroubujte podkladovou konstrukci na strop,nebo stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami. DrobnŒ nerovnosti stropu,nebo stěny
můžete vyrovnat podložen‡m mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků.Pokud budete pokl‚dat panely s posunem řad,dbejte na to,aby se pod každou spojovac‡
sp‚rou nach‚zela lať ,do kterŒ bude možno upevnit „chyty.
Aby se zamezilo poškozen‡ povrchovŒ vrstvy ,je nutno při řez‚n‡ elementů dodržovat tato pravidla:
Při řez‚n‡ stoln‡ pilou se mus‡ nach‚zet d‹hovan‚ strana nahoře a u př‡močarŒ pilky,nebo ručn‡ kotoučovŒ pily dole.
Pokud budete m‡t viditelnou čeln‡ stranu,nebo vytvoř‡te falešnou sp‚ru,je nutno čeln‡ stranu seř‡znout (srazit).
Podkladov‡ konstrukce z kovov†ch profilů Typ 8
Podkladov‚ konstrukce z profilů typ 8 se montuje s maxim‚ln‡m 40 cm odstupem mezi profily.Profily se montuj‡ připevňuj‡ př‡čně k dŒlce panelu
tak,aby vytvořili rovnou plochu. Přišroubujte podkladovou konstrukci na strop nebo stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami.
DrobnŒ nerovnosti stropu nebo stěny můžete vyrovnat podložen‡m distančn‡ch podložek nebo mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků.Ke zkr‚cen‡ podkladov‹ch
profilů použijte pilku na železo nebo „hlovou brusku.Při použit‡ kovov‹ch profilů typu 8 dbejte ,aby při mont‚ži zapuštěn‹ch světel MEISTER
byl dodržen minim‚lně 20 mm odstup od stropu/stěny,kter‹ zajist‡me t‡m,že profily upevn‡me do stropu/stěny pomoc‡ min.12 mm distančn‡ch podložek.
Mont‡ž na podkladovou konstrukci z kovov†ch profilů Typ 8 pomoc„ spony TOP 300M
Při mont‚ži panelů na podklad.konstrukci z profilů typ 8 namontujte poč‚tečn‡ i konečnou sponu a distančn‡ podložku (obr.2) na zadn‡ stranu prvn‡
panelovŒ řady.Panelov‚ řada se přilož‡ na konstrukci a tužkou se zakresl‡ střed(osa) profilu.Za pomoci přiložen‹ch šroubů připevn‡me na zadn‡ stranu
panelu, s 2 cm odstupem od vnějš‡ hrany panelu, poč‚tečn‡ / koncovou sponu. Šrouby se mus‡ zašroubovat do středu v‹lisku, aby bylo možno
vyrovnat eventueln‡ nepřesnosti.
Šrouby pevně dot‚hneme,pozor na protočen‡!
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10-14 mm
Ponechat dilatačn‡ sp‚ru!

4
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Pokud spona spr‚vně nezacvakne, došlo pravděpodobně k deformaci profilu stlačen‡m při řez‚n‡.V tomto př‡padě rozt‚hněte profil na původn‡
rozměr tak,aby došlo k ř‚dnŒmu zaklapnut‡ poč‚tečn‡ a koncovŒ spony.Prvn‡ řadu spon TOP 300M natočte na profil,posuňte do dr‚žky prvn‡ho panelu
a zaaretujte (obr.3).Po vyrovn‚n‡ prvn‡ panelovŒ řady,aby se zabr‚nilo při dalš‡ mont‚ži př‡padnŒmu posuvu,upevněte mont‚žn‡ spony šrouby,nebo n‹ty.
Každ‹ panel můžete zasadit individuelně do prvn‡,nebo druhŒ dr‚žky a t‡m změnit hloubku zasazen‡,č‡mž vznikne požadovan‹ 3D efekt.Přitom d‚vejte
pozor,aby na čeln‡ stran‚ch byl zachov‚n přesah minim‚lně 15 cm.Spony TOP 300M mus‡ b‹t takŒ nasazeny na všech čeln‡ch stran‚ch.V př‡padě,že
se na tomto m‡stě nenach‚z‡ podkladov‚ konstrukce,sponu TOP 300M pouze nastrč‡me (obr.5).
KaždŒ balen‡ SP300 obsahuje panely tř‡ rozd‡ln‹ch š‡řek.Každou jednotlivou řadu položte v jinŒ š‡řce. T‡mto způsobem položte řadu po řadě.Zař‡zněte
panely tak aby byl vždy zachov‚n dilatačn‡ odstup 10-14mm od stěn/stropů a všech pevn‹ch předmětů.Při pokl‚dce posledn‡ řady zachovejte stejn‹
postup jako u prvn‡ řady.
Pro zakryt‡ voln‹ch sp‚r a vylepšen‡ vzhledu použijte Meister-čtyřhrannŒ ukončovac‡ stropn‡ lišty. Pro zakryt‡ problŒmov‹ch m‡st, např.přechody
stropn‡ch nosn‡ků, zapuštěn‡ stropn‡ch oken, obložen‡ okolo podpěr atd., nab‡z‡me širokou šk‚lu kryc‡ch lišt Meister - (viz strana 18/19).

Vyvarujte se v každ€m př„padě styku lišt s vešker†mi produkty obsahuj„c„mi silikon!
Čištěn„ a ošetřov‡n„
Meister-systŒmovŒ panely čistěte pomoc‡ vlhkŒho (ř‚dně vyžd‡manŒho) hadř‡ku, kter‹ jste předem vym‚chali v čistŒ vodě.Nepouž‡vejte ž‚dnŒ
abrazivn‡ prostředky - např. brusnŒ mlŒko,čist‡c‡ pr‚šek atd.,protože mohou poškodit povrchovou vrstvu panelů.
V př‡padě potřeby, k odstraněn‡ šp‡ny a skvrn , použijte v‹hradně Meister-čistič panelů (Meister-Paneelreiniger).
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panely: ořech –pruhy 045 lišty: podlahov‚ lišta profil 8 K | nerezov‚ dekoračn‡ folie Design-r‚m: ořech světlo: LED-PanelovŒ světlo Typ 1 | 0,9 Watt

Panely z př‡rodn‡ho dřeva a dekoračn‡ panely
Madera 250 | Madera 200 | picea-Progress 150 | terra-Senza 200 | terra 150 | Bocado 200 | Da Capo-profilovŒ prkno 150

Při mont‚ži dbejte aby vzduch mohl cirkulovat i za obložen‡m.Eventuelně zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi.Při mont‚ži je důležitŒ zachovat
odstup od zd‡ a všech pevn‹ch předmětů minim‚lně 10-14 mm (dilatačn‡ sp‚ra obr.1).
Při pokl‡dce ve vlhk€m prostřed„,např. v koupeln‡ch,saun‡ch atd. je nutno dodržovat n‡sleduj„c„ pokyny.
Panely nesm‡ b‹t montov‚ny do prostor,kde doch‚z‡ k př‡mŒmu styku s vodou např.: sprcha,bazŒny,sauna atd.
Za obložen‡m je nutno zajistit cirkulaci vzduchu. V př‡padě nutnosti zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi pro zajištěn‡ cirkulace vzduchu.
Při mont‚ži použ‡vejte kovovŒ materi‚ly s antikorozn‡ „pravou.
Podkladov‡ konstrukce z dřevěn†ch lat„.
Mont‚ž začněte podkladovou konstrukc‡ a použijte alespoň z jednŒ strany hoblovanŒ suchŒ latě s minim‚ln‡m průřezem 20 x 40 mm.Latě by měly m‡t
mezi sebou maxim‚ln‡ odstup 40 cm.Latě se mus‡ montovat př‡čně k dŒlce panelu a měly by tvořit rovnou z‚kladn‡ konstrukci.
Přišroubujte podkladovou konstrukci na strop,nebo stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami. DrobnŒ nerovnosti stropu,nebo stěny
můžete vyrovnat podložen‡m mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků.Pokud budete pokl‚dat panely s posunem řad,dbejte na to,aby se pod každou spojovac‡
sp‚rou nach‚zela lať ,do kterŒ bude možno upevnit „chyty.
Aby se zamezilo poškozen„ povrchov€ vrstvy, je nutno při řez‡n„ elementů dodržovat tato pravidla:
Při řez‚n‡ stoln‡ pilou se mus‡ nach‚zet d‹hovan‚ strana nahoře a u př‡močarŒ pilky,nebo ručn‡ kotoučovŒ pily dole.
Pokud budete m‡t viditelnou čeln‡ stranu,nebo vytvoř‡te falešnou sp‚ru,je nutno čeln‡ stranu seř‡znout (srazit).
Započněte pokl‡dku cel†m panelem v lev€m rohu m‡stnosti stranou s pŒrem ke zdi. PŒro u prvn‡ho panelu se mus‡ uř‡znout jak na kr‚tkŒ,tak i na
dlouhŒ straně (panely s dr‚žkou se upevn‡ bez „pravy). U každŒho dalš‡ho panelu prvn‡ řady odstraňte na delš‡ straně pŒro. Srovnejte prvn‡ panel stranou
dr‚žky do středu m‡stnosti a připevněte jej př‡mo u zdi hřeb‡ky nebo šrouby tak, aby mohly b‹t zakryty okrajovou stropn‡ lištou.
Dbejte na dilatačn‡ odstup od zdi, kter‹ je 10-14 mm. Nyn‡ zasuňte šroubovatelnŒ př‡chytky do dr‚žky panelů a přišroubujte je k podkladovŒ konstrukci
tak, aby panel byl připevněn pomoc‡ šroubovatelnŒ př‡chytky ke každŒ lati podkladovŒ konstrukce. N‚sleduj‡c‡ panel zasuňte pŒrem do dr‚žky předchoz‡ho
panelu a jako předt‡m připevněte šroubovatelnou př‡chytkou (u panelů ,kde by došlo ke spojen‡ dr‚žka-dr‚žka,zasuňte do dr‚žky panelů šroubovatelnŒ
př‡chytky a přišroubujte k podkladovŒ konstrukci. Potom zasuňte samostatnŒ pŒro do dr‚žky.Dalš‡ panel nasuňte na vyčn‡vaj‡c‡ pŒro a opět připevněte
jej opět př‡chytkou.T‡mto způsobem můžete pokl‚dat řadu za řadou.
Zař‡zněte posledn‡ panel každŒ řady tak, aby byl zachov‚n minim‚ln‡ dilatačn‡ odstup 10-14 mm od stěny nebo pevnŒ přek‚žky. Ke změřen‡ odstupu
posledn‡ řady použijte zbytek panelu,pro zakreslen‡. Panel upevněte těsně u stěny hřeb‡ky nebo šrouby-stejn‹m způsobem jako panely prvn‡ řady
.
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2 Obložen‡ stropu

Dilatačn‡ sp‚ra

10-14 mm
ponechat dilatačn‡ sp‚ru

10-14 mm
ponechat dilatačn‡ sp‚ru

podkladov‚ konstrukce

Panely

př‡čnŒ latě

Pro zakryt‡ voln‹ch sp‚r a vylepšen‡ vzhledu použijte Meister-čtyřhrannŒ ukončovac‡ stropn‡ lišty.Pro zakryt‡ problŒmov‹ch m‡st např.: přechody
stropn‡ch nosn‡ků, zapuštěn‡ stropn‡ch oken, obložen‡ okolo podpěr atd., nab‡z‡me širokou šk‚lu kryc‡ch lišt Meister- (viz strana 18/19).
Při demont‚ži začněte odmontov‚n‡m naposled položenŒho panelu.
Vyvarujte se v každ€m př„padě styku lišt s vešker†mi produkty obsahuj„c„mi silikon!
Čištěn„ a ošetřov‡n„
Meister-systŒmovŒ panely čistěte pomoc‡ vlhkŒho (ř‚dně vyžd‡manŒho) hadř‡ku, kter‹ jste předem vym‚chali v čistŒ vodě.Nepouž‡vejte ž‚dnŒ
abrazivn‡ prostředky - např. brusnŒ mlŒko,čist‡c‡ pr‚šek atd.,protože mohou poškodit povrchovou vrstvu panelů.
V př‡padě potřeby, k odstraněn‡ šp‡ny a skvrn , použijte v‹hradně Meister-čistič panelů (Meister-Paneelreiniger).
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Dekoračn‡ panely Terra-Klick 300 | 600
Upozorněn„! Panel Terra-Klick 600 nen„ určen k mont‡ži na strop.Je určen v†lučně k mont‡ži na stěny !

Při mont‚ži dbejte, aby vzduch mohl cirkulovat i za obložen‡m. Eventuelně zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi.Při mont‚ži je důležitŒ zachovat
odstup od zd‡ a všech pevn‹ch předmětů minim‚lně 10-14 mm (dilatačn‡ sp‚ra obr.1 str.13).
Při pokl‡dce ve vlhk€m prostřed„,např. v koupeln‡ch,saun‡ch atd. je nutno dodržovat n‡sleduj„c„ pokyny.
Panely nesm‡ b‹t montov‚ny do prostor,kde doch‚z‡ k př‡mŒmu styku s vodou např.: sprcha,bazŒny,sauna atd.
Za obložen‡m je nutno zajistit cirkulaci vzduchu. V př‡padě nutnosti zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi pro zajištěn‡ cirkulace vzduchu.
Při mont‚ži použ‡vejte kovovŒ materi‚ly s antikorozn‡ „pravou.
Podkladov‡ konstrukce z dřevěn†ch lat„.
Mont‚ž začněte podkladovou konstrukc‡ a použijte alespoň z jednŒ strany hoblovanŒ suchŒ latě s minim‚ln‡m průřezem 20 x 40 mm.Latě by měly m‡t
mezi sebou maxim‚ln‡ odstup 40 cm.Latě se mus‡ montovat př‡čně k dŒlce panelu a měly by tvořit rovnou z‚kladn‡ konstrukci.
Přišroubujte podkladovou konstrukci na stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami. DrobnŒ nerovnosti stěny
můžete vyrovnat podložen‡m mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků. Pokud budete pokl‚dat panely s posunem řad,dbejte na to,aby se pod každou spojovac‡
sp‚rou nach‚zela lať, do kterŒ bude možno upevnit „chyty.
Aby se zamezilo poškozen„ povrchov€ vrstvy, je nutno při řez‡n„ elementů dodržovat tato pravidla:
Při řez‚n‡ stoln‡ pilou se mus‡ nach‚zet d‹hovan‚ strana nahoře a u př‡močarŒ pilky nebo ručn‡ kotoučovŒ pily, dole.
Pokud budete m‡t viditelnou čeln‡ stranu, nebo vytvoř‡te falešnou sp‚ru, je nutno čeln‡ stranu seř‡znout (srazit).
Započněte pokl‡dku cel†m panelem v lev€m rohu m‡stnosti stranou s pŒrem ke zdi. PŒro u prvn‡ho panelu se mus‡ uř‡znout jak na kr‚tkŒ, tak i na
dlouhŒ straně (panely s dr‚žkou se upevn‡ bez „pravy). U každŒho dalš‡ho panelu prvn‡ řady odstraňte na delš‡ straně pŒro. Srovnejte prvn‡ panel stranou
dr‚žky do středu m‡stnosti a připevněte jej př‡mo u zdi hřeb‡ky nebo šrouby tak, aby mohly b‹t zakryty okrajovou stropn‡ lištou.
Dbejte na dilatačn‡ odstup od zdi, kter‹ je 10-14 mm. Nyn‡ zasuňte šroubovatelnŒ př‡chytky do dr‚žky panelů a přišroubujte je k podkladovŒ konstrukci
tak, aby panel byl připevněn pomoc‡ šroubovatelnŒ př‡chytky ke každŒ lati podkladovŒ konstrukce. N‚sleduj‡c‡ panel zasuňte pŒrem do dr‚žky předchoz‡ho
panelu a jako předt‡m připevněte šroubovatelnou př‡chytkou (u panelů ,kde by došlo ke spojen‡ dr‚žka-dr‚žka,zasuňte do dr‚žky panelů šroubovatelnŒ
př‡chytky a přišroubujte k podkladovŒ konstrukci. Potom zasuňte samostatnŒ pŒro do dr‚žky.Dalš‡ panel nasuňte na vyčn‡vaj‡c‡ pŒro a opět jej připevněte
př‡chytkou.T‡mto způsobem můžete pokl‚dat řadu za řadou.
Prvn‡ panel druhŒ řady zasuňte pŒrem do dr‚žky. Přitom můžete zvolit optiku sp‚ry nulovŒ nebo viditelnŒ. Optiku nulovŒ sp‚ry doc‡l‡te „pln‹m doražen‡m
a zaklapnut‡m panelů. Pokud panely zasunete s cca 9 mm odstupem k prvn‡ řadě a zacvaknete je, doc‡l‡te viditelnŒ sp‚ry.Tato technika je umožněna
speci‚ln‡ konstrukc‡ upevňovac‡ch spon.
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panely: Terra-Klick 300 | Padena wei• | 153 světlo: HV-Downlight-Quadro 40 Watt | otočnŒ | Titan | 249

K doc‡len‡ viditelnŒ sp‚ry přisuňte dr‚žkovou stranu panelu až před mal‹ doraz upevňovac‡ spony.Pro doc‡len‡ optiky nulovŒ sp‚ry posuňte panel
jednoduše d‚l přes tento doraz.Takto postupujte v celŒ š‡řce prostoru.
Upozorněn„: Uvědomte si, že specieln‡ upevňovac‡ technika je důležitou pomoc‡ při pokl‚dce a umožňuje rychlŒ vyrovn‚n‡ a jednoduchou mont‚ž.
Při mont‚ži mus‡te d‚vat pozor na to,aby nacvaknut‹ panel byl neprodleně upevněn sponou.
Dle tohoto n‚vodu můžete pokl‚dat panely řadu po řadě. Zař‡zněte posledn‡ panel každŒ řady tak, aby byl zachov‚n minim‚ln‡
dilatačn‡ odstup 10-14 mm od stěny nebo pevnŒ přek‚žky.Ke změřen‡ odstupu posledn‡ řady použijte zbytek panelu,pro zakreslen‡.
Panel upevněte těsně u stěny hřeb‡ky nebo šrouby-stejn‹m způsobem jako panely prvn‡ řady.
Pro zakryt‡ voln‹ch sp‚r a vylepšen‡ vzhledu použijte Meister- ukončovac‡ stropn‡ lišty.Pro zakryt‡ problŒmov‹ch m‡st např.: přechody
stropn‡ch nosn‡ků, zapuštěn‡ stropn‡ch oken, obložen‡ okolo podpěr atd., nab‡z‡me širokou šk‚lu kryc‡ch lišt Meister- (viz strana 18/19).
Při demont‚ži začněte odmontov‚n‡m naposled položenŒho panelu.
Vyvarujte se v každ€m př„padě styku lišt s vešker†mi produkty obsahuj„c„mi silikon!
Čištěn„ a ošetřov‡n„
Meister- panely čistěte pomoc‡ vlhkŒho (ř‚dně vyžd‡manŒho) hadř‡ku, kter‹ jste předem vym‚chali v čistŒ vodě.Nepouž‡vejte ž‚dnŒ
abrazivn‡ prostředky - např. brusnŒ mlŒko, čist‡c‡ pr‚šek atd.,protože mohou poškodit povrchovou vrstvu panelů.
V př‡padě potřeby, k odstraněn‡ šp‡ny a skvrn, použijte v‹hradně Meister-čistič panelů (Meister-Paneelreiniger).
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panely: Ak‚t 4022 | optika dřeva lišty: kryc‡ lišta Ak‚t 4022 | optika dřeva

Dekoračn‡ panely Bocado 250
Při mont‚ži dbejte aby vzduch mohl cirkulovat i za obložen‡m.Eventuelně zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi.Při mont‚ži je důležitŒ zachovat
odstup od zd‡ a všech pevn‹ch předmětů minim‚lně 10-14 mm (dilatačn‡ sp‚ra obr.1).
Při pokl‡dce ve vlhk€m prostřed„,např. v koupeln‡ch,saun‡ch atd. je nutno dodržovat n‡sleduj„c„ pokyny.
Panely nesm‡ b‹t montov‚ny do prostor,kde doch‚z‡ k př‡mŒmu styku s vodou např.: sprcha,bazŒny,sauna atd.
Za obložen‡m je nutno zajistit cirkulaci vzduchu. V př‡padě nutnosti zajistěte odstup od stěny svisl‹mi latěmi pro zajištěn‡ cirkulace vzduchu.
Při mont‚ži použ‡vejte kovovŒ materi‚ly s antikorozn‡ „pravou.
Podkladov‡ konstrukce z dřevěn†ch lat„.
Mont‚ž začněte podkladovou konstrukc‡ a použijte alespoň z jednŒ strany hoblovanŒ suchŒ latě s minim‚ln‡m průřezem 20 x 40 mm.Latě by měly m‡t
mezi sebou maxim‚ln‡ odstup 35 cm.Latě se mus‡ montovat př‡čně k dŒlce panelu a měly by tvořit rovnou z‚kladn‡ konstrukci.
Přišroubujte podkladovou konstrukci na strop,nebo stěnu každ‹ch 40-50 cm vhodn‹mi šrouby a hmoždinkami. DrobnŒ nerovnosti stropu,nebo stěny
můžete vyrovnat podložen‡m mal‹ch dřevěn‹ch kl‡nků.Pokud budete pokl‚dat panely s posunem řad,dbejte na to,aby se pod každou spojovac‡
sp‚rou nach‚zela lať ,do kterŒ bude možno upevnit „chyty.
Aby se zamezilo poškozen„ povrchov€ vrstvy, je nutno při řez‡n„ elementů dodržovat tato pravidla:
Při řez‚n‡ stoln‡ pilou se mus‡ nach‚zet d‹hovan‚ strana nahoře a u př‡močarŒ pilky,nebo ručn‡ kotoučovŒ pily dole.
Pokud budete m‡t viditelnou čeln‡ stranu,nebo vytvoř‡te falešnou sp‚ru,je nutno čeln‡ stranu seř‡znout (srazit).
Započněte pokl‡dku cel†m panelem v lev€m rohu m‡stnosti stranou s pŒrem ke zdi. PŒro u prvn‡ho panelu se mus‡ uř‡znout jak na kr‚tkŒ,tak i na
dlouhŒ straně (panely s dr‚žkou se upevn‡ bez „pravy). U každŒho dalš‡ho panelu prvn‡ řady odstraňte na delš‡ straně pŒro. Srovnejte prvn‡ panel stranou
dr‚žky do středu m‡stnosti a připevněte jej př‡mo u zdi hřeb‡ky nebo šrouby tak, aby mohly b‹t zakryty okrajovou stropn‡ lištou.
Dbejte na dilatačn‡ odstup od zdi, kter‹ je 10-14 mm. Přišroubujte panel v m‡stě v‹lisku prodlouženŒ dr‚žkovŒ strany šroubem Meister č.20 k podkladovŒ
konstrukci (obr.3).Dbejte,aby hlavička šroubu byla ř‚dně zapuštěna a nedošlo k protočen‡ skrz materi‚l.Jinou možnost‡ připevněn‡ je použit‡
šroubovatelnŒ připevňovac‡ spony TOP 4 kterou nasunete na prodl.stranu dr‚žky a přišroubujete k podkladovŒ konstrukci.
Dbejte aby panel byl připevněn ke každŒ podkladuvŒ lati specieln‡m šroubem č.20 nebo upevňovac‡ šroubovac‡ sponou.U každŒho n‚sleduj‡c‡ho
postupujte stejn‹m způsobem..
Dle tohoto n‚vodu můžete pokl‚dat panely řadu po řadě.

2010
bitte in Wei• anfertigen,
1370 mm breit
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2 Obložen‡ stropu

Dilat.sp‚ra

podkladov‚ konstrukce
Panely

10-14 mm
dilat.sp‚ra!

3

př‡čnŒ latě

10-14 mm
sp‚ru ponechat!

Zař‡zněte posledn‡ panel každŒ řady tak, aby byl zachov‚n minim‚ln‡ dilatačn‡ odstup 10-14 mm od stěny nebo pevnŒ přek‚žky. Ke změřen‡ odstupu
posledn‡ řady použijte zbytek panelu,pro zakreslen‡. Panel upevněte těsně u stěny hřeb‡ky nebo šrouby-stejn‹m způsobem jako panely prvn‡ řady.
Pro zakryt‡ voln‹ch sp‚r a vylepšen‡ vzhledu použijte Meister- ukončovac‡ stropn‡ lišty.Pro zakryt‡ problŒmov‹ch m‡st např.: přechody
stropn‡ch nosn‡ků, zapuštěn‡ stropn‡ch oken, obložen‡ okolo podpěr atd., nab‡z‡me širokou šk‚lu kryc‡ch lišt Meister- (viz strana 18/19).
Při demont‚ži začněte odmontov‚n‡m naposled položenŒho panelu.
Vyvarujte se v každ€m př„padě styku lišt s vešker†mi produkty obsahuj„c„mi silikon!
Čištěn„ a ošetřov‡n„
Meister- panely čistěte pomoc‡ vlhkŒho (ř‚dně vyžd‡manŒho) hadř‡ku, kter‹ jste předem vym‚chali v čistŒ vodě.Nepouž‡vejte ž‚dnŒ
abrazivn‡ prostředky - např. brusnŒ mlŒko,čist‡c‡ pr‚šek atd.,protože mohou poškodit povrchovou vrstvu panelů.
V př‡padě potřeby, k odstraněn‡ šp‡ny a skvrn , použijte v‹hradně Meister-čistič panelů (Meister-Paneelreiniger
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bitte in Wei• anfertigen,
1370 mm breit

Přehled širok…ho sortimentu lišt firmy Meister
S ukončovac‡mi stropn‡mi lištami,lištami pro stěny i podlahy m€te vždy vše pod kontrolou. Praktick…, jednoduch…
a inteligentn‡ řešen‡ s nen€ročnou mont€ž‡.

Ukončovac• stropn• lišty garantuj• zaručeně čist„ zakončen• stěny a stropu.
 Zakryj‡ nerovnosti po tapetov€n‡
 Skryj‡ sp€ry po mont€ži
 V‰born… zakryt‡ problematick‰ch nerovnost‡ stěn a stropů

Mont€žn‡ spony MEISTER umožňuj‡ mont€ž lišt rychle a bez viditeln…ho upevněn‡ .
Obl€ stropn‡ lišta splňuje podm‡nky požadovan…ho aktueln‡ho designu.
Čtyřhrann€ stropn‡ lišta je určena předevš‡m pro Syst…mov… panely SP 400,SP 300 a pro dekoračn‡ panely
Terra-Klick 300 / 600
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•hlov… a zakr‰vac‡ lišty

•hlov… lišty
•hlov… lišty jsou ide€ln‡m zakryt‡m vnějš‡ch,90 rohů.
V kombinaci s obložen‡m stěn mohou b‰t namontov€ny jako vnějš‡ kryt‡ rohu, nebo zasazeny do dr€žek.
Jako dekorativn‡ elementy nach€z‡ mnohostrann…
využit‡ v cel…m bytov…m prostoru.

Kryc‡ lišty
Kryc‡ lišta je perfektn‡m zakončen‡m řady č€st‡
v bytov… v‰stavbě.
Např. průchody schodiště stropem,polovysok…
obložen‡ stěn,obložen‡ dveř‡,střešn‡ okna a bočn‡
obklady stropů,kter… nejsou položeny od zdi ke zdi.
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Skladac‡ lišty s variabiln‡m ‚hlem 10 – 270 stupňů.
Jsou určeny např‡klad pro zkosen… stěny podkrovn‡ch m‡stnost‡,začištěn‡ vnitřn‡ch rohů atd.
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Podlahov… lišty,tapetov… lišty a dut… tvarovan… lišty.

Podlahov€ lišta
sv‰m klasick‰m profilem tvoř‡ plynul‰
přechod podlahov… plochy a stěny.
Čtvrtinov€ lišta může b‰t přid€na
k podlahov… liště z optick‰ch důvodů
nebo k vyrovn€n‡ mal‰ch nerovnost‡.

Tapetov€ lišta
odpov‡d€ formou a rozměry mal… skl€dac‡ liště.
Zakr‰v€ přechody mezi rozd‡ln‰mi materi€ly na
stejn… ploše (přechod panel/tapeta apod.).

Tvarovan€ dut€ lišta
nach€z‡ širok… použit‡ při zakryt‡
rohů obkladu stěn a tak… jako
podlahov€ lišta.
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