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PANELY | HLAVNÍ MYŠLENKA | OBLAST POUŽITÍ

Inspirující prostorové uspořádání
myslí i na stěnu a strop.

Jak vtisknout
prostoru výraz.

Existuje obrovské množství možností, jak prostoru propůjčit vlastní

Jak chceme uspořádávat prostor? Jakým přínosem atmosféře prostoru mohou být

výraz. Naše systémové, dřevěné, obkladové, stejně tak jako panely

obkladové a stropní panely? Je vzhled prioritou? Nebo je třeba především plnit praktic-

Nadura, přitom mohou hrát hlavní roli. Jejich prostřednictvím vyvstá-

kou funkci? Při vývoji povrchů našich obkladových a stropních panelů jsme samozřejmě

vají nové možnosti zatraktivnění stěn a stropu. Jsou přitom vhodné do

mysleli i na odpovídající dekory a pěkné povrchové struktury. Ale i otázka oblasti použití

všech prostor, jak obytných, tak komerčních. Ať se jedná o moderní

byla rozhodujícím faktorem. Systémové, dřevěné, dekorační, stejně tak i panely Nadura

styl, útulnou atmosféru, či stylové zařízení: panely MEISTER jsou

dokážou splnit každé Vaše přání.

stylové a perfektně se hodí k jakémukoliv prostorovému uspořádání
a utvářejí nezpomenutelná a nezaměnitelná místa.

Sloučili jsme kreativní možnosti obkladu stěn i stropu s praktickou funkcí pro mnoho
oblastí použití. A protože jsou panely používány jak privátním tak v komerčním sektoru,

Uspořádejte jsou životní prostor v nových dimenzích - v Místech

naleznete v tomto katalogu příklady použití v obou sférách.

plných života.

Tím Vás chceme nejen inspirovat, ale i ulehčit realizaci Vašich nápadů.

1

OBKLAD STROPU
A PŮDNÍ VÝSTAVBA

OBKLAD STĚN

Link:
www.meister-panely.cz

Obklad stěn

2

Obklad stropu
a půdní výstavba

Kreativní formy

Šikovné řešení

Zajímavá perspektiva v obývacím pokoji,

Ze stropů a zešikmených podkrovních stěn

chytré řešení pro kuchyně, svěží řešení pro

užitím panelových obkladů stávají neoby-

koupelny. Nebo jak by se Vám líbilo praktické

čejně krásné prostorové prvky s vysokým

a krásné řešení Vašich prodejních prostor

faktorem útulnosti, ze kterých profituje

nebo kanceláří? Obklad stěn panely MEIS-

i akustika celé místnosti. Tak se z podkrov-

TER otevírá kreativní horizonty a prostor pro

ních prostor stávají sympatická útočiště,

nové nápady.

ve kterých budete rádi trávit čas.
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PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ

Light
my fire.

Systémový panel SP 300 | Dub rustikální krémově-šedý 4082 | imitace dřeva
Ukončovací lišta | Dub rustikální krémově-šedý 4082 | imitace dřeva
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PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Obložení už tu bylo,
nyní nastupují
panely se systémem.

Obkladový panel Bocado 250 | Dub proužky mokka 4026 | imitace dřeva

Rohová ukončovací lišta
Dub proužky mokka 4026 | imitace dřeva

Smysl pro krásu dokáže obléknout i stěny. Naše systémové, dřevěné a dekorační obkladové panely vytvářejí stylové a reprezentativní prostory, které si zamilujete. Panely
spojují krásu s inteligencí a mění prosté obložení na atraktivní prostorový prvek.

Systémový panel SP 300 | Rez - metallic 4077 | imitace kovu
Rohová ukončovací lišta | Rez - metallic 4077 | imitace kovu

Systémový panel SP 150 | Univerzální bílá - lesk DF 324 | Dekor

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ

Chuť vzbuzující
ambiente.
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Chcete žít moderně? Máte rádi venkovský styl? Nebo k Vám do
domu může jen designový nábytek? Je jedno, čemu dáváte přednost:
přidejte k tomu obkladové panely MEISTER a těšte se z trvalé krásy
a snadné údržby.

Obkladový panel Terra Senza 300 | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva

Dřevěný panel Madera 250 | Jasan bílý 073 | dýha

Link k interierovému designeru:
www.meister-podlahy.cz

Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Umění spočívá
v systému.

Link k příslušenství.
Www.meister-panely.cz

Obkladový panel Bocado 200 | Univerzální bílá-lesk 324 | dekor
Designový rámec | Univerzální bílá-lesk 324 | dekor
Kreativní box | pro designové rámce (bez dekorace)

Dřevěný panel Madera 200 | Ořech proužky 045 | dýha
Designový rámec | Ořech proužky 045 | dýha
NV-LED-panelové světlo | Typ 1

S inteligentními obkladovými systémy se budete cítit
skvěle. Nejlepším příkladem jsou systémové panely MEISTER SP 400. Dobře vypadají a je možné je dovybavit velkým množstvím praktického příslušenství od LED-světel až
po policové díly.
Zcela individuální styl pak podtrhují kreativní boxy určené
pro panely Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado 200.
Boxy můžete využít zcela dle Vašich přání a momentální
nálady.
LED-světla přinášejí obkladům nové světlo. Pomocí
designových rámců se dají lehce integrovat do stěny
i stropu.

Systémový panel SP 400 | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva
a Krémově bílá 4014 | dekor (příslušenství naleznete od str. 40)

Více informací k našemu speciálnímu příslušenství naleznete od str. 38 tohoto katalogu.

Systémový panel SP 400 | Hliník 4049 | dekor, Rohová ukončovací lišta | Hliník 4049 | dekor,
Flex světlo 170 | Titan 249, Skleněná police 520 | eloxování hliník, Hák typ 3 | eloxování hliník, Regálová lišta | eloxování stříbro,
Elektricky vodivá regálová lišta | eloxování stříbro

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Interiérový
vykřičník.

Systémové panely přinášejí styl
do všedních dnů. Jejich ušlechtilé
povrchy a působivé struktury
proměňují stěny v exkluzivní
skulptury. To je ten nejelegantnější
způsob jak určit vzhled a atmosféru prostoru.

Link k interiorovému designeru:
www.meister-podlahy.cz

Systémový panel SP 300 | Zlato - metallic 4081 | imitace

Systémový panel SP 400 | Teak - struktura 4052

Příklad obkladu stěn se: Systémovými panely SP 300 | Bílá 4038 | dekor

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Dokonalá
přizpůsobivost.
Obkladové panely sluší každému prostoru a zvedají jeho
optickou hodnotu. Z koupelny se stane wellness chrám,
z multimediální stěny, soukromé kino. A dokonce i junior
najde pro obklad to správné využití.

Obkladový panel Terra Senza 300 | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva
Rohová ukončovací lišta | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva

Obkladový panel Terra Senza 300 | Crush bílá 4065 | dekor
Lámací lišta | Crush bílá 4065 | dekor

Obkladový panel Bocado 300 | Textilní krémová 4073 | imitace
Rohová ukončovací lišta | Textilní krémová 4073 | imitace

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Žijte!
Buďte svobodní, buďte sami sebou. Vdechněte prostoru
život od vstupních dveří až po dětský pokoj.
Nadura Vás překvapí svojí elegancí, snadnou údržbou,
tvrdostí kamene a teplem dřeva. Více o materiálu Nadura
naleznete v samostatném katalogu zaměřeném na tento
produkt.
Tvrdá jako kámen. Teplá jako dřevo.

Link k panelům Nadura
www.meister-podlahy.cz

Nadura panel NP 300 | Stropiziano světle-šedá 6224 | dekor a Stropiziano šedá 6227 | dekor
Čtyřhranná stropní ukončovací lišta | Stropiziano šedá 6227 | dekor
NV-LED světlo určené pro montáž na omítku Apollo-Quadro | 5 Watt | Titan 249

Panel Nadura NP 300 | Hickory šedá 6229 | imitace

PANELY | OBKLAD STĚN OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
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Jednoduše šik
v každé dimenzi.
Link k interierovému designeru.
www.meister-podlahy.cz

O ještě kreativnější řešení se starají naše
atraktivní systémové, dřevěné a obkladové
panely. Ať už se rozhodnete pro kterékoliv
z nich - v kombinaci s našimi podlahovými
krytinami bude i Vaše realizace, ta pravá.

Longlife-Parkett PD 400 Cottage | Dub canyon pařený 8301 | kartáčování | přírodní olej

Longlife-Parkett®
stěnám sluší

Obkladový panel Terra 150 | Polární bílá 079 | imitace dřeva

Ušlechtilý dřevěný povrch vydrží déle než
tapeta a je obrovským skokem směrem
k exkluzivnímu bydlení. Tak triumfuje Longlife-Parkett ® i ve vertikální poloze. Podrobnosti
týkající se pokládky naleznete na str. 47. Kompletní seznam vhodných kolekcí naleznete
v samostatném katalogu zaměřeném na Longlife-Parkett ®.
Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace
Longlife-Parkett PC 400 Style | Dub country surový 8264
plaňkování | kartáčování | přírodní olej

Registrovaný vzor D EU 2244319

Link k podlaze na stěně:
www.meister-podlahy.cz

Dřevěný panel Madera 200 | Javor kanadský světlý 049 | dýha

PANELY | OBKLAD STĚN KOMERČNÍCH PROSTOR

Kulisy pro dokonalý
		 rozlet.
I v obchodě.

Systémový panel SP 300 | Ušlechtilá ocel - metallic 4079 | imitace
Rohová ukončovací lišta | Ušlechtilá ocel - metallic 4079 | imitace
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PANELY | OBKLAD STĚN KOMERČNÍCH PROSTOR
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dříve
Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace

Obkladový panel Terra-Senza 200 | Fineline kapučíno 4018 | dekor

IInteligentní krása
prodává lépe.
vorher

Zdařilý prostorový koncept obchodních prostor nadchne zákazníka. Naše inteligentní
panelové systémy k tomu významnou
měrou přispívají. Vytvářejí nové možnosti
využití obkladu stěn a stropu a fascinují
svoji kreativní individualitou. Jsou atraktivní a ulehčují mnohostranně využitelným
příslušenstvím pracovní den. Jsou lehce
udržovatelné a mimořádně odolné, jsou
opravdovými partnery na mnoho společných, úspěšných let.

Systémový panel SP 400 | krémově bílá 4014 | dekor

dříve

PANELY | OBKLAD STROPU

Dokonalý
strop.

Obkladový panel Bocado 200 | len bílý 4068 | dekor
Zaoblená ukončovací lišta | len bílý 4068 | dekor
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | chrom 242
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PANELY | OBKLAD STROPU
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Mnohostranné,
jedinečné,
efektivní.
Je k neuvěření, jakým dojmem působí. Naše stropní obkladové panely se starají o opticky perfektní dojem. Při odpovídající izolaci uchovávají teplo v místnosti a svými jasnými
liniemi přispívají k dokonalému obrazu prostoru. Je naprosto
jedinečné, co vše tento produkt dokáže, Panely se dají
výborně kombinovat i s vhodnými svítidly a přitom dokáží
skrýt techniku i kabely jako mávnutím kouzelného proutku.

Obkladový panel Terra 150 | Fineline bílá 4017 | dekor
Stropní ukončovací lišta a Lámací lišta malá | Fineline bílá 4017 | dekor
NV-Downlight | 20 Watt | stavitelné | Bílá 241

Obkladový panel Da Capo - profilová lať 150 | Sosna - krémová 102 | imitace dřeva
Stropní ukončovací lišta | Sosna - krémová 102 | imitace dřeva
HV-downlight-Quadro | 40 Watt | chrom 242

Obkladový panel Terra-Senza 300 | Fineline bílá 4017 | dekor
Lámací lišta velká a Rohová ukončovací lišta | Fineline bílá 4017 | dekor
NV-LED-Downlight-Quadro | 5 Watt | Titan 249

PANELY | PODKROVNÍ VÝSTAVBA
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Útočiště
k zamilování.
Když se vhodným zkloubením stěn a stropu vytvoří domov, bude útulný. Obklad šikmých stěn
utváří ostrovy optického klidu a dává prostoru strukturu. S obkladovými a stropními panely
MEISTER vytvoříte i z dosud nevyužitých podkrovních místností své osobní útočiště, kam se
budete vždy rádi vracet.

Obkladový panel Terra-Senza 200 | Fineline kapučíno 4018 | dekor
Lámací lišta, rohová lišta a rohová ukončovací lišta | Fineline kapučíno 4018 | dekor

Obkladový panel Bocado 200 | Javor Merano 335 | imitace dřeva
Lámací lišta | Javor Merano 335 | imitace dřeva
NV-Downlight | 20 Watt | Bílá 241

Dřevěný panel Madera 200 | Třešeň americká 014 | dýha
Ukončovací lišta a lámací lišta | Třešeň americká 014 | dýha
NV-Hvězdné nebe-Quadro | 10 Watt | chrom 242
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | chrom 242

PANELY | KVALITA

Kvalita nezná hranic panely MEISTER.
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Vítejte u
MeisterWerke.
Již po mnoho let s láskou vyvíjíme a vyrábíme produkty pro prostory plné života.

Nadura

V našem firmením sídle v Rüthenu - Meiste, je naším každodenním cílem, produkty dovést k dokonalos-

Nadura označuje zcela novou kategorii produktů vyrobených na základě technologie

ti a tím zajistit i nejvyšší možný užitek pro naše zákazníky.

Wood-Powder. Wood-Powder je inovativní směs přírodních produktů, skládající se z dřevěných vláken, minerálních látek, barviv a dalších aditiv, vyvinutá švédskou společností

Naše nadšení pro inovace naleznete ve všem: v našem širokém sortimentu, v našem podniku, ve způ-

Vaellinge.

sobu jakým pracujeme. Jsme Vám vždy férovými partnery, jsme však zároveň cílevědomí a spolehliví.
Motto našeho podniku zní: Mistrovské dílo, denně!

Modrý anděl
Výsledkem našeho zodpovědného přístupu k výběru materiálů a moderním metodám

Jakožto rodinný podnik myslíme i na budoucí generace. Proto je pro nás respekt k přírodě a přírod-

výroby, jsou, např. všechny panely kolekce Terra a Nadura nositeli certifikátu Modrý Anděl

ním zdrojům samozřejmostí. Při výběru našich surovin klademe velký důraz na ochranu životního

- prvního a nejznámějšího ekologického ocenění světa, označujícího k životnímu prostředí

prostředí a krátké transportní cesty. Studie nezávislých kontrolních institutů potvrzují nezávadnost

šetrné produkty a služby. To Vám dává jistotu, že jste se rozhodli pro skutečně ekologický

námi používaných surovin. Tak vznikají rok za rokem produkty, spojující nejvyšší kvalitu, nejlepší

výrobek s minimálními emisemi.

komfort a dobré svědomí. To vše pro Vaše prostory plné života.

Furnier Echt Holz
Pečeť kvality “Furnier Echt Holz” Vám dává záruku toho, že si s našimi dřevěnými panely
přinesete domů autentický a přírodní dřevěný povrch. K výrobě jsou užívány výhradně
speciálně vybrané dýhy s krásným povrchem.

MADE IN GERMANY
S pevnými kořeny k místu naší působnosti, rozumíme pod tímto označením víc, než jen
místo našeho původu. Pro nás znamená značka “Made in Germany” i požadavek nejvyšší
kvality, kterému každým dnem činíme zadost.

Inovativní produkty a systémová řešení

Pečlivý výběr materilálů a dekorů zaručuje

Na cestě ke konečnému produktu, podro-

jsou v MeisterWerke vždy výsledkem

optimální výsledky.

bujeme naše výrobky velkému množství

týmové práce.

komplexních testů kvality.

Link k Podlahám - MEISTER:
www.meister-podlahy.cz

PANELY | FORMÁTY | SLOŽENÍ PRODUKTU
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Složení produktu

Inteligence a kvalita v jednom.
Kvalita se systémem.

Kvalita a výběr materiálu dělá rozdíly. Naše panelová řešení s vybranými dýhami z pravého dřeva a přirozené předloze odpovídajícími dekory, jsou toho viditelným důkazem.
Pakliže tyto materiály zkombinujete s pro ně přímo vyvinout nosnou deskou, získáte hodnotný a tvarově stabilní produkt, ze kterého budete mít radost i po dlouhých letech.

Pro individuální obklad stěn a stropů lze použít mnoho chytrých
panelových řešení z dílen MeisterWerke. Mnoho rozdílných formátů
a délek Vám otevírá široké možností, a to nejen v bytovém, ale
i komerčním sektoru. Obkladové, dekorační, systémové a nadura-pa-

Složení SP 300 a SP 150

nely MEISTER jsou vhodné i pro použití do vlhkých prostor, jako jsou
koupelny, sklepy, garáže, apod.

Panely - Formáty

Složení SP 400

Nosná deska
MDF-E1
Hrana potažená
povrchovým dekorem
Integrované rychlomont. pero

5200 mm

Povrch potažený dekorem

Terragenová nosná deska
Terracellem potažená hrana

4750 mm

Terracellem potažený povrch

4450 mm

Dýha z pravého dřeva
lakovaná UV-akrylovým lakem

Složení Terra-Senza und Terra

4100 mm

Složení dřevěných panelů

Terragenová nosná deska

3700 mm

Terracellem potažená hrana
Terracellem potažený
povrch

Protitah

3300 mm

Dřevotřísková nosná deska (Madera 250)
2900 mm

Jakostní MDF nosná deska (Madera 200)

2600 mm
Dýhou potažená hrana (Madera 250)
Barevně lakovaná hrana (Madera 200)

2200 mm
2050 mm

Dýha z pravého dřeva lakovaná
UV-akrylovým lakem

Složení panelů Nadura

1280 mm
1250 mm

Protitah

Složení Bocado a Da Capo-Profil 150

Nosná deska MDF E1

1050 mm

Nadura povrch

840 mm
Nosná deska MDF E1
Hrana potažená
povrchovým dekorem
Povrch potažený dekorem
SP 400
šíře
300 mm

SP 300

SP 150

3 šíře v balení
120, 100, 80 mm

šíře
150 mm

Madera
250
šíře
250 mm

Madera
200
šíře
197 mm

TerraSenza 300
šíře
300 mm

TerraSenza 200
šíře
200 mm

Terra
150
šíře
150 mm

Bocado
300
šíře
300 mm

Bocado
250
šíře
250 mm

Bocado
200
šíře
200 mm

Da CapoProfil 150
šíře
150 mm

NP 300
šíře
335 mm

PANELY | ZUŠLECHTĚNÍ POVRCHU | VZHLED SPÁR

Ušlechtilé povrchy,
inovativní nosný materiál.
Povrchové úpravy

Panely MEISTER jsou promyšlené do toho nejmenšího
detailu. Naše zušlechťující úpravy nejenže dlouho dobře
vypadají, ale jsou i jednoduše udržovatelné a otětuvzdorné. U terracellových povrchů s terragenovou

Báječné
až po spáru.
Panely MEISTER umožňují rychlou, jistou a jednoduchou montáž. Bez ohledu na to,
zda upřednostňujete decentní vzhled nepřiznané spáry, spáru stínovou, či markantní
přiznanou spáru, pero-drážkový spoj Vám umožní řešení k dosažení vzhledu v rozsahu od jemných až po markantní.

nosnou deskou mají navíc i prokazatelný protiplísňový
účinek.

Dýha lakovaná UV akrylovým lakem
Lakování se provádí nezávadným UV vytvrzeným akrylovým lakem bez formaldehydu a rozpouštědel. Tato, k životnímu prostředí ohleduplná úprava povrchu zajišťuje našim dýhovaným a systémovým panelům pěkný vzhled i snadnou údržbu.

Terracellový povrch

Povrch potažený dekorační fólií

Vzhledem a kvalitou je Terracell prakticky nerozpoznatelný od pravého

Námi používané dekory jsou na panely tištěny náročným procesem. Teprve

dřevěného povrchu. Díky odolnosti proti působení vody a vodních par, jsou

po ukončení třetí výrobní fáze povrch odpovídá našim vysokým požadavkům,

všechny Terracellem opatřené povrchy extrémně odolné, snadno udržovatel-

zaručující barevnou stálost.

Panel pero-drážka s nepřiznanou spárou (Bocado 250)

Panel pero-drážka s nepřiznanou spárou

Panel pero-drážka s viditelným perem

Panel drážka-drážka s vloženým viditelným perem

Panel drážka-drážka s vloženým perem, stínová spára

Panel drážka-drážka s přesahem

né a vhodné i do vlhkých prostor.

Nosné desky

MDF E1 nosná deska

Terragenová nosná deska

Nosná deska MDF (dřevovláknitá nosná deska o střední hustotě) poskytuje

Přímo pro naše nejhodnotnější panely byl vyvinut nosný MDF materiál »Terragen«.

vysokou stabilitu a tvarovou stálost a umožňuje vyfrézování precizní pero-dráž-

Panely z tohoto materiálu jsou vhodné pro použití do vlhkých prostor. Zkoušky

ky. Nosné desky MDF E1 odpovídají svými hodnotami emisí nejnižším možným

prováděné v nezávislých zkušebních institutech potvrzují: naše terragenové

předepsaným emisním hodnotám.

nosné desky jsou prakticky formaldehyduprosté.
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197b×b191bmm

Vítejte ve hře
s interierovými prvky.
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Für alle Oberächen der Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und
Bocado 200 sind passende Design-Rahmen erhältlich, die mittels Nut
und Feder zwischen den Kopfkanten der Paneele eingefügt werden.
Die Rahmen sind für die Kreativbox, die Einlegeprole und die LEDPaneelleuchte geeignet. Alle Designelemente sind leicht austauschbar.

Designové rámce s vložnými profily.

Pro všechny povrchy kolekcí Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado
12bmm

200 jsou k dispozici i vhodné designové rámce, určené k vložení mezi
krátké strany jednotlivých dílců. Rámečky jsou určené pro kreativní
boxy, vložené profily a LED panelová světla. Všechny designové prvky

Design-Rahmen und Einlegeprofil

jsou snadno vyměnitelné.

197 × 191 mm
197b×b191bmm

Chcete prostoru dodat barvu? Chcete si navrhnout stěnu podle Vašich
představ? Chcete si vystavit krásné věci tak, aby byly vidět? S našimi

Für alle Oberächen der Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und
Bocado 200 sind passende Design-Rahmen erhältlich, die mittels Nut
und
Feder zwischen den
Kopfkanten
der Paneele
eingefügt
Sinus
278
Novo
276
Punti-Blau
275 werden.
Die Rahmen sind für die Kreativbox, die Einlegeprole und die LEDPaneelleuchte geeignet. Alle Designelemente sind leicht austauschbar.

designovými čtverci a kreativními boxy můžete s puristického designu
vytvořit kreativní moderní interiér s vysokou funkcionalitou.

12 mm
12bmm
Sinus 278
Stampo 277

Novo 276
Punti-Silber 274

Sinus 278

Punti-modrá 275
Pica 279

Novo 276

Design-Quadrat 200
Stampo 277

Punti-Blau 275

Punti-stříbro 274

Pica 279

Die Feuchtraum-geeigneten Bocadino Design-Quadrate 200 sorgen mit
acht modernen Farben für Akzente. Auf Wunsch sind auch weitere RALBocadino
Designový
200
Farben erhältlich.
Sie sind
speziell für diečtverec
Kollektionen
Madera 200,
Terra-Senza 200 und Bocado 200 konzipiert. Sie können leicht
Designové
čtverce
200
vhodné
do
vlhkých prostor
getauscht werden, sodass immer neue Effekte möglich sind.
Stampo 277

Punti-Silber 274

jsou k dispozici

Pica 279

v osmi moderních barevných tónech a jsou specielně koncipované
pro použití s kolekcemi Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado 200.

197,5 × 190,5 mm
197,5b×b190,5bmm

Mandarin-Orange 404

Siena-Rot 402

Mandarin-pomeranč 404
See-Grün 403

Royal-Grün 346

Siena-červená 402

Fjord-Blau 401

Royal-Blau 347

Královská-zelená 346

Silbergrau 344

Titan-Schwarz 348

Mořská-zelená
403
Design-Quadrat
200
Dekorační panel Terra-Senza 200 | Fineline kapučíno 4018 | dekor

Kreativní box | pro designové rámce (bez dekorace)

Designový rámec | Fineline kapučíno 4018 | dekor

Designový rámec | Univerzální bílá lesk 324 | Dekor

NV-LED-panelové světlo typ 2 | 2,5 Watt

Dekorační panel Bocado 200 | Univerzální bílá lesk 324 | Dekor

18 mm
18bmm

Die Feuchtraum-geeigneten
Design-Quadrate 200
sorgen mit
Královská-modrá
347
Fjord-modráBocadino
401
acht modernen Farben für Akzente. Auf Wunsch sind auch weitere RALFarben erhältlich. Sie sind speziell für die Kollektionen Madera 200,
Titan-černá 348
Stříbrošedá 344
Terra-Senza 200 und Bocado 200 konzipiert. Sie können leicht
getauscht werden, sodass immer neue Effekte möglich sind.
Design-Quadrate sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Obklad stěn a stropu
s něčím navíc.
Vhodné do vlhkých prostor
Veškeré naše dekorační panely a panely Nadura jsou
vhodné pro použití do vlhkých prostor. Mohou být, s od-

Mandarin-Orange 404

Panely MEISTER jsou oslovující a komfortní. Díky tlumícím vlastnostem mají

Siena-Rot 402

403
i pozitivní vliv na akustiku i prostorové197,5b×b190,5bmm
klima. Pro použití do vlhkýchSee-Grün
prostor

Royal-Grün 346

můžete přitom použít třináct z jedenácti našich kolekcí. Naše dřevěné
panely
Fjord-Blau
401

Royal-Blau 347

99

jsou přitom přesvědčivé i hodnotnými a pečlivě zpracovanými dýhami.
18bmm

Silbergrau 344

Titan-Schwarz 348

Tepelná odolnost pro použití s vestavěnými
světly
Design-Quadrate sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Díky vysoké kvalitě materiálu a pečlivému zpracová-

povídající nosnou konstrukcí zajišťující odvětrání, použity

ní jsou veškeré panely MEISTER vhodné pro použití

v koupelnách, kuchyních, sklepech a garážích. V kom-

s vestavnými světly. To platí pro všechna svítidla

binací s voděodolnými světly MEISTER se Vám otevírají

označená VDE a ENEC certifikátem.

nepřeberné možnosti obkladu stěn a stropů. U dekoračních panelů řady Terra se navíc terragenová nosná deska
a terracellový povrch postará i účinnou ochranu proti
vzniku plísní. Pro oblast přímého styku s vodou, např. pro
zdi sprchových koutů, není možno tyto obkladové panely
použít.

99
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Proměňte zdi v
multifunkční nástroje.
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Pro někoho znamená zeď omezení. Pro jiné je počátkem neomezených možností zkloubit
praktické s krásným. Naše speciální příslušentví k panelům SP 400 přitom myslí i na všechny
typy obytných prostor.

Systémový panel SP 400 | Hliník 4049 | Dekor
Skleněná police 520
Nosič poličky | Hliník eloxování
Háček typ 3 a typ 4 | Stříbrné eloxování
Regálová lišta | Stříbrné eloxování

Systémový panel SP 400 | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva a krémově-bílá 4014 | dekor,
Ukončovací lišta | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva a krémově-bílá 4014 | dekor,
NV-Downlight | 35 Watt | otočné | Titan 249, ohybné světlo 170 | Titan 249,
Podsvětlená skleněná police 520 | Titan 249 a nosič poličky hliník eloxovaný,
hák typ 3 a hák typ 4 | hliník eloxovaný, police typ 1 | stříbro,
regálová lišta | stříbrné eloxování a regálová lišta elektricky vodivá | stříbrné eloxování

PANELY | PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cit pro
detail.
Individuální nápady pro praktické užití nabízí naše řada

12 V

systémových panelů SP 400. Inteligentní příslušenství

Světla a příslušenství

přemění stěnu v nepřehlédnutelný interiérový prvek nabí-

Tři systémová světla a příslušenství byla vyvinuta přímo

zející nejvyšší komfort. Polička na CD, háčky na zeď, skle-

pro kolekci systémových panelů SP 400. Čtecí nebo ambi-

něné police a světla je možné zabudovat do elegantních

ente světlá jsou důležitým interiérovým prvkem vybavení

lišt s inteligentním nízkonapěťovým systémem. Příslušen-

interiérů. Flexibilní světla jsou vybavená magnetickým

ství přitom můžete měnit obratem ruky.

vypínačem, který je jejich součástí.

Regálová lišta | stříbrné eloxování | 2600 mm

Regálová lišta | stříbro eloxování, elektricky vodivá varianta | 2600 mm

12 V

Hák typ 3* |hliník eloxování | 24 × 34 × 25 mm

Hák typ 4* | hliník eloxování | 75 × 90 × 25 mm

Flexibilní světlo 400 | Titan 249 | 0,9 Watt | 400 mm

12 V

Flexibilní světlo 170 | Titan 249 | 0,9 Watt | 170 mm

Hák typ 5* | hliník eloxování | 80 × 95 × 300 mm

12 V

Univerzální destička typ 2* | hliník eloxování | 50 × 50 mm

CD-polička | hliník eloxování | 69 × 95 × 150 mm

Skleněný policový díl 520* | Titan 249 | 1,5 Watt

12 V

NV-axiální spojka

Nosič policového dílu* | hliník eloxování | 130 × 61 × 20 mm

12 V

12 V

Police typ 1* | stříbro 245 | 400 × 150 × 150 mm

Policový nosič* | hliník eloxování | 130 × 61 × 20 mm
Skleněná police 520* | 520 × 150 × 8 mm

* maximální hmotnostní zatížení činí 5 kilogramů.

NV-napájecí kabel | 2 m

NV-propojovací kabel | 0,65 m
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Panelové lišty pro
pro dokonalou
vnitřní výstavbu.
Lišty - rozmanitost v podání MEISTER.

1

Rohy, ukončovací profily, přechody - vnitřní výstavbu doprovází velké
množství výzev. U MEISTERU je ideálním řešením šíře programu.

Stropní ukončovací lišta
Stropní ukončovací lišta garantuje
čisté zakončení stropu a stěn.

2

3

Zaoblená stropní ukončovací lišta
Zaoblená stropní ukončovací lišta
je ukončovací lišta v moderním

Čtyřhranná ukončovací lišta
Čtyřhranná ukončovací lišta se díky svým rovným
liniím hodí zejména k panelům SP 400, SP 300
a SP 150, stejně jako k dekoračním panelům

designu.

Bocado 300 a panelům Nadura NP 300.

1

4

2
3

4

Tapetové, krycí lišty
Krycí tapetová lišta rozměrově odpovídá malé
krycí lámací liště. Je určená k zakrytí
přechodových spár mezi jednotlivými
materiály (panely, tapetami, atd.) ve stejné

8

úrovni.

5

6

7

5

Lámací lišta
Lámací lišty jsou vhodné pro všechna
řešení úhlů mezi 10° a 270°, např.
u zkosených stěn podkroví, nebo
vnitřních rohů.

Více naleznete na:
www.meister-panely.cz

3,5

8

Krycí hranatá lišta

Krycí zaoblená lišta

Krycí lišta je perfektním řešením na mnoha místech vnitřní výstavby, např. schodišť, polovysokých
obložení stěn, dveřních obložek, střešních oken, nebo viditelných spojů šikmých a rovných stěn.

7

Vnější rohová lišta
Vnější rohové lišty jsou ideální pro spojení
pravoúhlých vnějších rohů. Mohou být
přilepeny přímo na obklad, nebo zasazeny
do drážek.

6

Vnitřní rohová lišta
Vnitřní rohová lišta nalézá uplatnění
např. jako spoj vnitřních rohů, nebo
jako typ obvodové lišty.
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Montáž s jistotou.
K našemu panelovému sortimentu nabízíme upevnňovací
materiál ve vhodných rozměrech a velikostech. Proto, aby Vaše
panely dobře držely a Vy z nich mohli mít dlouhou radost.

Kreativní nápady pro
podkrovní vestavbu.

Upevňovací spony

Upevnňovací spona | TOP 300 M určená

Díky praktickým sponám určeným k uchy-

pro montáž systémových panelů SP 300

cení přímo na panel, se lišta již jen nasadí.

a SP 150 na kovový profil typ 8.

Dá se tak snadno demontovat, což znamená podstatnou výhodu při případných
renovacích, malování, či tapetování.

Dříve

Co vypadá dobře na stěně, je atraktivní i pro strop. Vyhrajte si s dekory, strukturami a světly. Proměňte Vaše
čtyři stěny v individuální a jedinečný Domov.
Upevňovací spona | TOP 300 H určená
pro montáž systémových panelů SP 300
a SP 150 na dřevěné latě.

Kovový profil typ 8

Speciální šroub č. 20

kovový profil MEISTER Typ 8 je určen pro

Kolekce Bocado 300 a Bocado 250 je

rychlou montáž systémových panelů SP 300

možné, díky prodlouženému peru, monto-

a SP 150, stejně jako dřevěných dílců kolekcí

vat šrouby č. 20 přímo na laťový rošt bez

Longlife-Parkett.

nutnosti použití upevňovacích spon.

Longlife-Parkett® i na stěny.
Jednoduchá a rychlá montáž s jistotou - speciální montážní systém MEISTER.

Nový typ
obkladu stěn.
Patentované systémy umožňují
pružné nasazení a jednoduchou
montáž dřevěných krytin MEISTER
Longlife-Parkett ® i na zeď.
Sponu zasaďte pod úhlem do drážky

Sponu posuňte v profilu.

Položte dílec a zaaretujte ho sponou.

a otočte.

Geniální
spoj.

Obkladový panel Bocado 250 | Fineline krémová 4032 | dekor
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | Chrom 242

Pro naše obkladové panely Bocado 300 a Bocado 250 jsme vymysleli praktickou
pomůcku umožňující montáž dílců jen jednou osobou. Tento inovativní princip ulehčuje
práci: Díky ozubení zabraňujícímu vyklouznutí pera z drážky se dá panel jistě a rychle
dostat do požadované pozice. Pohyb v podélné rovině přitom zůstává neomezen. Od
délky dílce 3,30 m doporučujeme montáž dvěma osobami.

Uchycení speciálními šrouby MEISTER č.20 zůstává i u nové

Panel po panelu jsou dílce kladeny na základě osvědčeného

Inovativní ozubení profilu pera a drážky účinně

mechaniky montáže nezměněno.

pero-drážkového spoje.

zamezuje vyklouznutí zavěšeného panelového
dílce z drážky.

PANELY | SVĚTLA
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Se světelným a technickým příslušenstvím od
MEISTERU vytvoříte dokonalou atmosféru.

Podomítková krabice FLAT
umožňuje jednoduchou montáž LED
FLAT světel do zdí | sádrokartonů.

Zabudování trafa pod
panely je možné
od tloušťky latí 20 mm.

Světlo propůjčuje prostoru atmosféru a zajišťuje od chodeb až po koupelny bezpečnost.
Světla LED i halogenová nízkonapěťová a vysokonapěťová světla MEISTER jsou opticky i technicky uzpůsobená k použití s obkladovými a stropními panely. Díky širokému sortimentu a jed-

Speciální podomítková krabice umožňuje bezproblémovou montáž trafa pod
obvodovou lištou.

noduché montáži Vám tak nabízíme prostředky k individuálním světelným řešením, která Vás

FLAT mini je možné zabudovat jak do panelů, tak do lišt.

nepřesvědčí jen svoji nízkou energetickou náročností.

Podlahová světla FLAT jsou pochozí až do hmotnosti
150 kg. LEDky jsou odolné proti otřesům a mají
životnost přesahující 30 000 hodin.

12 V

Přívodní kabel o tloušťce 1 mm
umožňuje bezproblémové vedení
pod krytinou.

Nízkonapěťová technika

osvětlení založené na 12 V halogenech:
| poskytuje konstantní svítivost po celou
dobu životnosti
| ostrou barevnou viditelnost

12 V

LED-technika

(FLAT-Quadro/-Punto).

| filigránské zpracování do nejmenšího detailu

MEISTER LED osvětlení znamená víc, než pouhé dekorační světlo. Díky

Osvětlení vycházející z 12voltové LED technologie přináší:

| energetickou nenáročnost díky optimálně

nízké spotřebě elektřiny může být nasazeno i jako optimální orien-

| Neuvěřitelnou životnost více jak 30.000 hodin provozu

tační osvětlení, např. v ložnicích a na chodbách. LED zápustná světla

| Maximální světelnost při minimální wattáži

jsou k dispozici i ve velmi malých rozměrech. Nepřesvědčují však

| Filigránské zpracování při minimálních rozměrech

uzpůsobeným technickým komponentům

jen svou velikostí, ale i vysokou zatížitelností a odolností proti vodě.

12 V

12 V

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

230 V

Vysokonapěťová technika

osvětlení založené na 230 V halogenech:
| odpadá nutnost použití nízkonapěťového
transformátoru
| poskytuje konstantní svítivost po celou
Ledky mohou být vyměněny.

dobu životnosti

Ledky mohou být vyměněny.

| perfektní zobrazení teplých tónů
| filigránské zpracování a použití
nejnovějších svítidel

Stejně jako všechna nízkonapěťová světla určená k zabudování, mohou být i NV-LED FLAT-Quadro | 0,4 Watt a NV-LED FLAT-Punto | 0,4 Watt díky
nízké spotřebě elektrické energie vhodná k použití jako orientační osvětlení, např. v ložnicích, na chodbách. apod.

Vysokonapěťová světla MEISTER mohou být, díky speciálně vyvinutému propojení, kombinována s nízkonapěťovými světelnými systémy. Pro kreativní světelná řešení může být použito

12 V

12 V

až 25 světel v rámci jednoho okruhu. Pro přemostění krátkých i delších vzdáleností mezi
jednotlivými světly je Vám k dispozici vysokonapěťové propojovací vedení.

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

Ledky nemohou být

Ledky nemohou být

vyměněny.

vyměněny.

MEISTER-záruka

VDE-Kontrolle

Díky vysoké kvalitě systému svítidel poskytujeme záruku 3

Systém svítidel MEISTER podléhá

roky (s vyjímkou žárovek a výbojek). Záruku podle podmínek

kontrole VDE (Německý elektrotechnický

MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

svaz, vydávající zkušební certifikáty

2 letou záruku poskytujeme na LED-tištěné spoje u LEDDownlight, 5 Watt a LED-Downlight-Quadro,5 Watt.
Záruku dle podmínek MeisterWerke naleznete na

Panelové světlo NV-LED PEL 160 | 0,6 Watt je se zápustnou tloušťkou pouhých 13 mm

Zápustné světlo NV-LED FLAT mini | 0,4 Watt je tak malé, že se dá bez problému

vhodné pro celý panelový sortiment MEISTER, stejně tak jako pro použití s mnoha typy

umístit do obvodové lišty.

obvodových lišt.

www.meister-podlahy.cz.

a elektrotechnické normy DIN) a splňuje
požadované bezpečnostní normy.

PANELY | SVĚTLA
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Inteligentní
		ambiente.
Decentní v designu, přesvědčivé ve funkci, dokonalé k použití s našimi obkladovými
a stropními panely: Vysokonapěťová, nízkonapěťová a LED světla MEISTER se dají
vzájemně kombinovat a dokáží vytvořit decentní atmosféru v rozmezí od teplého
bílého, až po jasně ostré světlo.

12 V

12 V

12 V

12 V

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

vyměněny.

vyměněny.

vyměněny.

vyměněny.

NV-LED-Downlight-Quadro | 3,7 Watt | 15° nastavitelné | sada 4 světel

NV-panelové světlo typ 1 | 0,9 Watt a typ 2 | 2,5 Watt jsou určeny pro použití s designovými rámci (str. 39).

NV-LED-Downlight | 3,7 Watt | 15°nastavitelné | sada 4 světel

12 V

12 V

Toto světlo obsahuje zabu-

Toto světlo obsahuje zabu-

Toto světlo obsahuje zabu-

Toto světlo obsahuje zabu-

dované LEDky.

dované LEDky.

dované LEDky.

dované LEDky.

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

vyměněny.

vyměněny.

vyměněny.

vyměněny.

NV-LED-Downlight-Quadro | 5 Watt

NV-LED-Downlight | 5 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel

90° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel

12 V

12 V

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

vyměněny.

vyměněny.

NV-LED-Hvězdné nebe-Quadro | 0,5 Watt | sada 3 světel

NV-LED-Hvězdné nebe | 0,5 Watt | sada 3 světel

12 V

12 V

NV-LED Apollo Quadro | 5 Watt | 350° otočné a 90° nastavitelné světlo, zaostření

NV-LED Apollo | 5 Watt | 350° otočné a 90° nastavitelné světlo, zaostření od

od bodového po rozptýlené osvětlení

bodového až po rozptýlené osvětlení

PANELY | SVĚTLA

12 V

12 V

230 V

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

Toto světlo obsahuje

Toto světlo obsahuje

použití s žárovkami ener-

použití s žárovkami energe-

zabudované LEDky.

zabudované LEDky.

getické třídy::

tické třídy:

Světlo je dodáváno

Světlo je dodáváno

LEDky nemohou být

LEDky nemohou být

s žárovkou eneregetické

s žárovkou eneregetické

vyměněny.

vyměněny.

třídy C.

třídy C.

NV-Downlight | 35 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel

NV-Downlight-Quadro | 35 Watt

HV-LED-Downlight-Quadro | 6 Watt

HV-LED-Downlight | 6 Watt | sada 2 světel

110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel

110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel

12 V

12 V

230 V

230 V

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

použití s žárovkami ener-

použití s žárovkami energe-

použití s žárovkami ener-

použití s žárovkami energe-

getické třídy:

tické třídy:

getické třídy:

tické třídy:

Světlo je dodáváno

Světlo je dodáváno

Světlo je dodáváno

Světlo je dodáváno

s žárovkou eneregetické

s žárovkou eneregetické

s žárovkou energetické

s žárovkou energetické

třídy C.

třídy C.

třídy D.

třídy D.

NV-Downlight | 20 Watt | nastavitelné | sada 3 nebo 6ti světel

NV-Downlight-Quadro | 20 Watt

HV-Downlight | 40 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel

HV-Downlight-Quadro | 40 Watt

15° nastavitelné | sada 3 nebo 6ti světel

110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel

12 V

NV-Hvězdné nebe-Quadro | 10 Watt | sada 5ti světel

230 V
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12 V

230 V

230 V

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

Toto světlo je určené pro

použití s žárovkami energe-

použití s žárovkami energe-

použití se žárovkami energe-

použití se žárovkami energe-

tické třídy:

tické třídy:

tické třídy:

tické třídy:

Světlo je dodáváno s

Světlo je dodáváno s

Světlo je dodáváno

Světlo je dodáváno

žárovkou eneregetické

žárovkou eneregetické

s žárovkou energetické

s žárovkou energetické

třídy C.

třídy C.

třídy B.

třídy B.

NV-Hvězdné nebe | 10 Watt | sada 5ti světel

HV-Apollo-Quadro | 50 Watt

HV-Apollo | 50 Watt

PANELY | VLASTNOSTI

Krása a intelegence v jednom?
Jde to!

NP 300

Při tolika dobrých vlastnostech našich dřevěných, systémových a obkladových panelů by jste se

Otěruvzdorné Průrazu-

Autentické

Ekologické

Vhodné do vlh- Nadčasový

díky robust-

vzdorné

díky hluboko

díky použití

kých prostor

design

ním a snadno

díky soudrž-

vyraženým

výhradně

díky pevnému

díky moderním

reliéfům

přírodních

uzamčení spár

barevným

udržovatelným nosti vysoce

v nich mohli lehce ztratit. Proto, aby jsme Vám zjednodušili hledání podle nejdůležitějších pro-

povrchům

duktových vlastností, označili jsme je a umožnili Vám tak jednoduchou orientaci.

Světlostálé

Hodnotné

3-D-Optika

Individuální

Jednoduše

Vhodné do vlh- Vhodné do vlh- Odolné proti

díky použití

díky použití

díky použití

díky širokému

montovatelné

kých prostor

kých prostor

ragenové

vyražené

kvalitní

speciálně

inovativního

sortimentu

díky možnosti

díky jedineč-

díky unikátnímu do 100°C (80°C)* díky rozdílným

nosné desce

struktuře Ter-

dekorační fólie

vybraných

systému

kreativního

pokládky pouze

nému spojení

složení pro-

s minimálními

racellového

příslušenství

jednou osobou

MDF, dekorační

duktu s Terrage- všemi VDE testo- délkám v rámci povrchové

emisemi

povrchu

fólie a dalších

novou nosnou

vanými zápust-

materiálů

deskou

nými světly

dřevěných dýh. s dvojdrážkou

*

Madera 200

*

Bocado 250
Bocado 200
Da Capo-Profilstab 150

Optimalizace

vysokým tepl. prořezu

Madera 250

Bocado 300

povrchům

díky hluboko

SP 150

Terra 150

a minerálů

Autentické

pro použití se

tónům
a klasickým

díky Ter-

SP 300

Terra-Senza 200

materiálů

riálu z dřeva

Přirozené

SP 400

Terra-Senza 300

hutného mate-

panelovým
každé kolekce

Jednoduchá

Jednoduchá

Jednoduchá

Nekonečná

údržba

údržba

údržba

pokládka

díky speciální

díky speciální

díky speciální

díky opracování

UV-akrylové

Terracellové

dekorační fólii

čelních hran

úpravě

fólii
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SYSTÉMOVÉ PANELY | KOLEKCE

SP 400
| panel s integrovaným montážním perem
a ušlechtilou viditelnou drážkou
| 7 dýhovaných povrchů z ušlechtilého dřeva*
| 11 terracelových povrchů
| 1 magnetický povrch
| dýhováno ušlechtilým dřevem
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SP 400
nebo terracelovou fólií

| tloušťka: 15 mm

| Terragenová nosná deska

| šířka: 300 mm

| v hodné pro montáž do vlhkých prostor (jen

| délky: 84 / 260 cm

u terracelového provedení)

| (magnetický element: 84 cm)

|m
 ontáž s prostřednictvím rychlomontážního
pera a zápustných šroubů 3,0 x 30 mm

* dýha zhotovena technologií Fineline

Citrónovník
- struktura 4053*

Dub světlý - struktura
4058*

Akácie světlá 4012
| imitace dřeva

Javor 4009
| imitace dřeva

Zebrano - struktura
4054*

Teak - struktura
4052*

Fineline kapučíno
4018 | dekor

Ořech 4013
| imitace dřeva

Vlašský ořech
- struktura 4057*

Palisandr - struktura
4056*

Hliník 4049 | dekor

Jádro vlašského
ořechu 4048
| imitace dřeva

Wenge - struktura
4055*

Krémově bílá 4014
| dekor

Fineline mokka 4019
| dekor

Magnetická tabule
4015

Jasan bílý 4011
| imitace dřeva

Fineline bílá 4017
| dekor

Tabule černá 4037
| dekor

SYSTÉMOVÉ PANELY | KOLEKCE

SP 300
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SP 300

| pero - pero panel

|n
 osná deska MDF E1

| 3 šířky v balení: 80|100|120 mm

| 11 dekorů

| v hodné do vlhkých prostor

| délka: 840 mmm)

| opracování čelní hrany

| t loušťka: 15 mm

| potaženo dekorační, nebo kovovou fólií

Bílá 4038 | dekor

Pinie bílá 4005
| imitace dřeva

Zlato - metallic 4081
| imitace

Dub rustikal krémově
šedá 4082 | imitace
dřeva

Beton 4045 | imitace

Ocel - metallic 4078
| imitace

Dub rustikal 4083
| imitace dřeva

Dub 4046 | imitace
dřeva

Hliník - metallic 4080
| imitace

Ušlechtilá ocel
- metallic 4079
| imitace

Rez - metallic 4077
| imtiace

SYSTÉMOVÉ PANELY | DŘEVĚNÉ PANELY | KOLEKCE

SP 150
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Madera 250

| pero-pero panel

|p
 otaženo dekorační fólií

| tloušťka: 15 mm

| 6 dekorů

|n
 osná deska MDF E1

| šířka: 150 mm

| opracování čelní hrany

| v hodné do vlhkých prostor

| délka: 840 mm

| pero - pero panel se zaoblenou hranou bez,

| podélná hrana potažená dýhou

| tloušťka: 14 mm

nebo s dýhou potaženým perem (s viditel-

| dřevotřísková nosná deska

| šířka: 250 mm

nou, nebo nepřiznanou spárou)

| symetrická dýha s maximálně jedním stře-

| délky: 1250 | 2050 | 2600 mm

| 6 dekorů s vysoce jakostním UV tvrzeným

dovýn napojením

akrylátovým lakem

Univerzální bílá - lesk
DF 324 | dekor

Dub bílý krycí 4069
| imitace dřeva

Jasan bílý 073 | dýha

Bříza světlá 054
| dýha

Pinie bílá 4005
| imitace dřeva

Fineline krémová
4071 | dekor

Javor kanadský 027
| dýha

Buk 019 | dýha

Ariva světle šedá
4076 | dekor

Beton 4045 | imitace

Dub kartáčovaný
- natur 052 | dýha

Třešeň americká 014
| dýha

DŘEVĚNÉ PANELY | DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Madera 200
| pero - drážkový panel bez přiznané spáry
| 8 dekorů s vysoce jakostním UV tvrzeným
matným akrylátovým lakem
| opracovaná čelní hrana
| lakované hrany
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Terra-Senza 300
|m
 ožno kombinovat s designovými čtverci

| tloušťka: 12 mm

| pero - drážkový panel s Vario drážkou (mož-

Bocadino 200, designovými rámečky,

| šířka: 197 mm

kreativními boxy a LED panelovými světly

| délky: 1250 | 2050 | 2600 mm

nost přiznané i nepřiznané drážky)

| v ybraná dýha s maximálně dvěma

| 12 dekorů

| terragenová nosná deska

| tloušťka: 12 mm

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách*

| šířka: 300 mm

| udělen Modrý anděl

| délka: 1280 | 2600 mm

| opracovaná čelní hrana

napojeními

| potaženo Terracellem

| nosná deska MDF

*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplísňový účinek

Jasan bílý 073 | dýha

Bříza 018 | dýha

Crush bílá 4065 | dekor

Fineline bílá 4017
| dekor

Javor kanadský světlý
049 | dýha

Pinie - světlé proužky
046 | dýha

Wave bílá 4061
| dekor

Padena - bílá 153
| dekor

Buk 019 | dýha

Dub - světlé proužky
044 | dýha

Textil - stříbrošedá
4064 | imitace

Univerzální krémová
159 | dekor

Dub kartáčovaný
- natur 052 | dýha

Ořech - proužky 045
| dýha

Textil - krémová 4063
| imitace

Crush - meruňka 4066
| dekor

Renova - meruňka
165 | dekor

Wave kapučíno 4062
| dekor

DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Terra-Senza 300
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Terra-Senza 200
| pero - drážkový panel bez přiznané spáry

| terragenová nosná deska

| tloušťka: 12 mm

| 12 dekorů

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách*

| šířka: 200 mm

| opracovaná čelní hrana

| udělen Modrý anděl

| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

| potaženo Terracellem

*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplísňový účinek

Akácie světlá 4012
| imitace dřeva

Ořech 4013 | imitace
dřeva

Padena - bílá 153
| dekor

Fineline bílá 4017
| dekor

Delgado - jasan 167
| imitace dřeva

Renova - bílá 168
| dekor

Renova - meruňka
165 | dekor

Javor - Woodlook 194
| imitace dřeva

Espo - bříza 166
| imitace dřeva

Buk - oliva 174
| imitace dřeva

Akácie - alabastr 158
| imitace dřeva

Jasan 4016 | imitace
dřeva

DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Terra-Senza 200
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Terra 150
| pero - drážkový panel s viditelnou spárou

| udělen Modrý anděl

| délky: 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 |

| 8 dekorů

| tloušťka: 12 mm

4100 | 4450 | 4750 | 5200

| potaženo Terracellem

| šířka: 150 mm

| délky 2200 a 2600 mm s přechodovou 		

| terragenová nosná deska

polodrážkou

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách*
*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplísňový účinek

Fineline kapučíno
4018 | dekor

Fineline mokka 4019
| dekor

Bílá - klasik 087
| imitace dřeva

Fineline bílá 4017
| dekor

Pacific - Pine 096
| imitace dřeva

Bílá - polar 079
| imitace dřeva

Javor - Woodlook 194
| imitace dřeva

Buk - oliva 174
| imitace dřeva

Dub vápněný - natur
012 | imitace dřeva

Jasan 4016 | imitace
dřeva

DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Bocado 300
| pero - drážkový panel s 3 mm stínovou
spárou
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Bocado 250
|p
 otaženo dekorační fólií

| tloušťka: 12 mm

| pero - drážkový panel bez přiznané spáry

| nosná deska MDF E1

| tloušťka: 12 mm

|n
 osná deska MDF E1

| šířka: 300 mm

| možnost montáže jednou osobou

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách

| šířka: 250 mm

| možnost montáže jednou osobou

| v hodné pro použití ve vlhkých prostorách

| délky: 1280 | 2600 mm

| 14 dekorů

| rychlá montáž prostřednictvím speciálních

| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

| 8 dekorů

| r ychlá montáž prostřednictvím speciálních

| opracovaná čelní hrana

| opracovaná čelní hrana

šroubů č.20, namísto spon

šroubů č.20, namísto spon

| potaženo dekorační fólií

Whiteline 4074 | dekor

Struktur bílá 4070
| dekor

Bílá - klasik DF 387
| imitace dřeva

Fineline bílý 4029
| dekor

Kambium bílá 4072
| dekor

Dub bílý krycí 4069
| dekor

Proužky - stříbro
4021 | dekor

Stříbrný smrk 4031
| imitace dřeva

Dub bílý - vintage
4075 | imitace dřeva

Ariva světlešedá 4076
| dekor

Dub bílý - proužky
4025 | imitace dřeva

Fineline krémový
4032 | dekor

Textil - krémová 4073
| imitace

Beton 4045 | imitace

Javor světlý 4003 |
imitace dřeva

Javor 4028 | imitace
dřeva

Dub 4023 | imitace
dřeva

Dub kapučíno proužky 4027 | imitace
dřeval

DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Bocado 250
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Bocado 200
| pero - drážkový panel bez přiznané spáry

| nosná deska MDF E1

| tloušťka: 12 mm

| 12 dekorů

| možno kombinovat s designovými čtverci

| šířka: 200 mm

| opracovaná čelní hrana

Bocadino 200, designovými rámečky, krea-

| potaženo dekorační fólií

tivními boxy a LED panelovými světly

| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Cocobolo 4033
| imitace dřeva

Kakibaum 4034
| imitace dřeva

Univerzální bílá - lesk
324 | dekor

Bílá - klasik DF 387
| imitace dřeva

Akácie 4022 | imitace
dřeva

Dub mokka - proužky
4026 | imitace dřeva

Struktur bílá 4070
| dekor

Stříbrný jasan 330
| imitace dřeva

Proužky - stříbro
4021 | dekor

Dub bílý krycí 4069
| imitace dřeva

Trentino - javor 328
| imitace dřeva

Bílé čáry 4068 | dekor

Fineline krémový
4071 | dekor

Javor světlý 4024
| imitace dřeva

DEKORAČNÍ PANELY | KOLEKCE

Bocado 200
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Da Capo - Profil 150
| pero - drážkový panel bez přiznané spáry

| nosná deska MDF

| tloušťka: 12 mm

| 12 dekorů

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách

| šířka: 150 mm

| opracovaná čelní hrana

| délka: 1050 mm

| potaženo dekorační fólií

Merano - javor 335
| imitace dřeva

Dub 4023 | imitace
dřeva

Bílá - klasik DF 387
| imitace dřeva

Rákos - bílá 331
| imitace dřeva

Icepearl - bílá 337
| dekor

Bílá - polar DF 379
| imitace dřeva

Sosna - azur 112
| imitace dřeva

Sosna - máta 132
| imitace dřeva

Sosna - krémová 102
| imitace dřeva

Finská bříza 333
| imitace dřeva

Simcoe - bříza 376
| imitace dřeva

Javor - Woodlook DF
326 | imitace dřeva

DEKORAČNÍ PANELY | NADURA | KOLEKCE

Da Capo - Profil 150

74 | 75

NP 300
| Pero - drážkový panel s decentní
mikrospárou
| 8 dekorů

| nosná deska HDF E1

| tloušťka: 11 mm

| vhodné pro použití do vlhkých prostor

| šířka: 335 mm

| Modrý Anděl

| délky: 1280 | 2600 mm

| Povrch Nadura

Buk jádro 323
| imitace dřeva

Pasadena buk 329
| imitace dřeva

Univerzální bílá
- matný lesk 6230
| dekor

Břidlice bílá 6222
| imitace

Hickory bílá 6228
| imitace

Hickory šedá 6229
| imitace

Stropiziano bílá 6226
| imitace

Stropiziano krémová
6225 | imitace

Stropiziano světle
šedá 6224 | dekor

Stropiziano šedá 6227
| dekor

Dokonalé dílo - každý den.
Již více než 80 let a přes tři generace jsme fascinování inovativními produkty, praktickými systémovými řešeními
a atraktivním designem. Neustále rozvíjíme sebe, podnik i naši nabídku. Víme totiž, že: od nás vždy očekáváte
jen to nejlepší. A my Vám to chceme dát.
MEISTER je pevně svázán z místem původu.
Přestože jsme mezinárodně operující podnik, zůstáváme podnikem německým. 640 zaměstnanců Vám den za
dnem ručí za premiovou kvalitu “Made in Germany”.
MEISTER je inovačním leaderem.
Chytré nápady z nás dělají motor celého průmyslového odvětví – přes 200 registrovaných patentů a chráněných
užitných vzorů mluví samo za sebe.
MEISTER přebírá zodpovědnost vůči životnímu prostředí.
Jednáme ekologicky a zopdovědně ve všech oblastech. Pečlivý výběr produktů chrání zdroje a klima.
MEISTER stojí za řemeslníky.
Sázíme na stálé partnerství se řemeslníky a specializovanými obchody - naše síť “100 PRO” zaručuje prvotřídní
produkty, kompetentní poradenství a odbornou pokládku.
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