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LINDURA ® | FORMÁT | TŘÍDĚNÍ

Nadpřirozeně odolná!
		Lindura®
ve formátu
zámeckých prken.

2600 mm

2200 mm

Argumenty mluvící ve prospěch kolekce dřevěných krytin MEISTER Lindura ® :
• ušlechtilé, pečlivě vybrané suroviny | snadná instalace
• jednoduchá údržba | jedinečný vzhled | mimořádná odolnost

Lindura®
Dřevo se silným
charakterem
Živá atmosféra, čirá rustikalita,
mimořádná odolnost.

Lindura® – dva formáty XXL
Lindura je k dispozici ve dvou formátech zámeckých prken o tloušťce
pouhých 11 mm. Mimořádně nízká montážní výška činí krytinu
maximálně vhodnou pro renovace.

Lindura® – třídění
Díky použití technologie Wood-Powder získávají vyplněné praskliny, suky a póry
zcela jedinečný, konvenční technologií nenapodobitelný, autentický vzhled.

HD 300 LINDURA®

Něco pro znalce:
Na první pohled:
Živé!

HD 300 Lindura ® | Modřín živý 8418 | přírodní olej | kartáčování

Rustikální!
V tomto třídění záměrně nabízíme
povrchy se silnou hrou barev a struktury.

V tomto třídění nabízíme záměrně povrchy

Větší suky, stejně tak jako vyspravené

se strukturou a barevností odpovídající

praskliny, patří k rustikálnímu charakteru

přírodnímu charakteru dřeva. Výrazné suky

plochy a jejich velikost, ani počet není

a dřevěná jádra jsou součástí živého vzhledu.

nijak omezen. Přírodní živelný charakter

Díry a praskliny jsou dokonale vyplněny

určují velké suky a rozdílně silné praskliny

HD 300

za použití technologie Wood-Powder.

vyspravené technologií Wood-Powder.

šírka 270 mm

šírka 320 mm
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LINDURA ® | FORMÁT | TŘÍDĚNÍ

Lindura®
Více než jen dřevo.
Lindura®
To nejlepší
pódium pro chvíle
Vašeho života.

»

S

Lindurou představuje MEISTER

další lahůdku. Použitá technologie

Wood-Powder činí z normální dřevěné krytiny
jedinečnou High-Tech inovaci. Světová novinka
HD
300
kombinuje
dřevěnou nášlapnou vrstvu

s materiálem Wood-Powder. Užitná vrstva
z ušlechtilého dřeva s veškerou bohatostí prasklin,
suků a pórů poskytuje ten nejlepší předpoklad
pro pevné spojení s práškem z přírodního
materiálu Wood-Powder. Výsledkem jsou živá až
rustikální zámecká prkna s přírodně olejovaným,
nebo matně lakovaným, kartáčovaným povrchem
a fascinujícím vzhledem. Lindura® se přitom
vyznačuje pozoruhodnou odolností.

HD 300 Lindura ® | Dub rustikální black washed 8412 | přírodní olej

Označení „Real Wood“
garantuje, že dodávané
dřevěné podlahy MEISTER
nejsou jakýmkoliv způsobem
imitovány, ale vždy se
jedná o skutečné dřevo
– čistě přírodní materiál.
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LINDURA ® | PŘEHLED KOLEKCE
POZOR AKCE!

POZOR AKCE!

Lindura
dřevo se silným charakterem

Lindura ®
dřevo se silným charakterem

®

HD 300

1499 Kč

1449 Kč

1499 Kč
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1449 Kč

1599 Kč

1555 Kč

1599 Kč

1555 Kč

Dub Natur arkticky bílý 8516 | mat-lak| kartáčování

Dub živý 8417 | přírodní olej | kartáčování

Dub Natur Crema 8525 | mat-lak | kartáčování

Rustikální dub olivově šedý 8511 | struktura vintage | přírodní olej | kartáčování

Lindura® znamená výraznou
rustikalitu, protože jedinečný
výrobní postup zdůrazní
suky, praskliny i dřevěné
póry. Díky podílu jemného
prášku Wood-Powder je tak
Lindura nejen mimořádně
odolná, ale i z každého
úhlu pohledu jedinečná.
1-lamela (zámecké prkno)

1449 Kč

1499 Kč

1499 Kč

1499 Kč

1555 Kč

1599 Kč

1599 Kč

1599 Kč

Dub rustikální white washed 8425 | přírodní olej | kartáčování

Dub Natur Karamel 8518 | mat-lak | kartáčování

Dub Natur medový 8519 | mat-lak | kartáčování

Dub Natur Titan 8524 | mat-lak | kartáčování

Matně lakovaný, nebo přírodně olejovaný povrch, podélná
V-spára s čelní mikrospárou –
u živého a Natur třídění
Nepravidelná podélná
V-spára s čelní mikrospárou
– u rustikálního třídění

1449 Kč

1499 Kč

1499 Kč

1449 Kč

1555 Kč

1599 Kč

1599 Kč

1555 Kč

Dub živý white washed 8427 | přírodní olej | kartáčování

Přírodní dub světlý 8521 | mat-lak | kartáčování

Přírodní dub světle hnědý 8527 | mat-lak | kartáčování

Dub rustikální jílově šedý 8411 | přírodní olej | kartáčování

Zámkový spoj: Masterclic Plus
MEISTER záruka*
20 let při použití v
obytných prostorech
Tloušťka: 11 mm
Rozměry:
2600 x 320 mm
2200 x 270 mm
(olejované povrchy)
2200 x 270 mm
(matně lakované povrchy)

1499 Kč

1449 Kč

1499 Kč

1649 Kč

1599 Kč

1555 Kč

1599 Kč

1777 Kč

Dub Natur Alabastr 8530 | mat-lak | kartáčování

Dub rustikální 8410 | přírodní olej | kartáčování

Rustikální dub 8520 | mat-lak | kartáčování

Rustikální dub čpavkovaný 8513 | přírodní olej | kartáčování

m2 v balení:
2600 x 320 mm:
3 lamely = 2,50 m2
2200 x 270 mm:
4 lamely = 2,38 m2
= přírodní olej

1449 Kč

1449 Kč

1449 Kč

1449 Kč

1555 Kč

1555 Kč

1555 Kč

1555 Kč

Modřín živý surový 8419 | přírodní olej | kartáčování

Dub rustikální bílá káva 8414 | přírodní olej | kartáčování

Dub rustikální zlatohnědý 8514 | přírodní olej | kartáčování

Dub rustikální black washed 8412 | přírodní olej | kartáčování

1449 Kč

1449 Kč

1599 Kč

1555 Kč

1555 Kč

1749 Kč

Modřín živý 8418 | přírodní olej | kartáčování

Dub živý jílově šedý 8416 | přírodní olej | kartáčování

Ořech americký živý 8523 | mat-lak

1449 Kč

1449 Kč

1599 Kč

1555 Kč

1555 Kč

1749 Kč

Dub rustikální surový 8413 | přírodní olej | kartáčování

Rustikální dub Kapučíno 8512 | přírodní olej | kartáčování

Ořech americký surový 8522 | mat-lak

Všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.
HD 300 Lindura ® | Dub rustikální 8410 | přírodní olej

LONGLIFE PARKETT® | DŘEVĚNÉ KRYTINY

V

10 | 11

našem sortimentu

najdete jedenáct

kolekcí dřevěných krytin,
PD 400 Cottage | Pařený dub čpavkovaný Canyon 8301 | kartáčování | přírodní olej

od celosvětově prvního
podlahového prkna délky celé
místnosti, až po klasické parkety
určené pro diagonální pokládku.
K výrobě celkem 195 nákladně
zpracovaných povrchů se používá

Longlife Parkett
Dřevo na celý život!
®

pouze vybrané ušlechtilé dřevo.

PD550 Penta | Dub živý 8091 | kartáčování | přírodní olej

Vědomě přitom upouštíme od
použití tropických dřev. Veškeré
podlahové krytiny MEISTER mají

Všem krytinám MEISTER byl udělen
Modrý anděl, první a nejznámější
značka pro ekologické výrobky
a služby na světě. S touto značkou
máte jistotu, že jste se rozhodli pro
ekologické podlahy s minimálními
emisemi. Nosná deska patří
do nejnižší emisní třídy E1.

pečeti FSC. Všechny kolekce
dřevěných krytin MEISTER
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT
LONGLIFE-PARKETT

PENTA | PD 550
PENTA | PD 450
COTTAGE | PD 400
CLASSIC | PD 200
CLASSIC | PD 150
RESIDENCE | PS 500
RESIDENCE | PS 400
RESIDENCE | PS 300
STYLE | PQ 500
STYLE | PC 400
CLASSIC | PC 200

vycházejí z osvědčené třívrstvé
struktury s vysoce stabilní
dřevovláknitou nosnou deskou
HDF AquaSafe.

Dřevěné krytiny MEISTER se mohou
pyšnit natolik přesvědčivými
technickými parametry, že jsme pro
ně mohli zavést zcela nové označení
kategorie: Longlife-Parkett®. Na krytiny
Longlife-Parkett® je poskytována
ZÁRUKA NA 30 LET garantující
zákazníkovi vědomí, že se rozhodl
pro opravdu premiový produkt.

PD 400
Ořech americký živý
8275 | mat-lak
PD200 Classic
Dub rustikální zlatohnědý
8487 | kartáčování | mat-lak

PD 150
Dub výrazný 8532 |
kartáčování | přírodní olej

Označení „Real Wood“ garantuje,
že dodávané dřevěné podlahy
MEISTER nejsou jakýmkoliv způsobem
imitovány, ale vždy se jedná o skutečné
dřevo – čistě přírodní materiál.

Výrobky, které nesou značku
FSC, obsahují dřevo ze vzorově
spravovaných lesů a jiných
kontrolovaných zdrojů. Certifikace
se provádí podle pokynů
Forest Stewardship Council.
PD 550 Penta | Dub živý bílý 8135 | kartáčování | přírodní olej

DŘEVĚNÉ KRYTINY | PŘEHLED KOLEKCÍ

Longlife-Parkett ®
zámecká prkna

Longlife-Parkett ®
selská prkna

Longlife-Parkett ®
parkety

Longlife-Parkett ®
parkety

Longlife-Parkett ®
štíhlá prkna

Longlife-Parkett ®
čtverce

Longlife-Parkett ®
speciální optika, bezespárová optika

PD 550 Penta

PD 450 Penta

PD 400 Cottage

PD 200 Classic

PD 150 Classic

PS 500 Residence

PS 400 Residence

PS 300 Residence

PQ 500 Style

PC 400 Style

PC 200 Classic

přírodní olej

mat-lak

mat-lak | lak | přírodní olej

mat-lak | přírodní olej

mat-lak | přírodní olej

mat-lak | přírodní olej

lak

mat-lak | přírodní olej

mat-lak | přírodní olej

přírodní olej

mat-lak | přírodní olej

Zámecká prkna ve dvou
šířích a délkách, pečlivě
vybrané dekory z dubového
dřeva a náročná technologie
zpracování. Kolekce PD
550 Penta utváří elegantní
a vzdušnou atmosféru
prostoru.

Nová hvězda na nebi
dřevěných krytin zářící
matně lakovaným povrchem
zdůrazňuje svůj vzhled
hned dvěma šířemi,
které je možno při pokládce
vzájemně kombinovat.

Kolekce PD 400 Cottage
je klasikem našeho
sortimentu dřevěných krytin.
Selské prkno o délce 2,2
metry s podélnou V-drážkou
je upraveno přírodním olejem,
nebo matným, či naopak
vysoce lesklým lakováním.

Tato kolekce Vám nabízí
výběr dekorů dubového
dřeva povrchově upraveného
matným lakem a nově sedm
dekorů s přírodním olejem,
který zdůrazňuje jejich
přirozený charakter.

Nová kolekce krátkých, jen 90
centimetrů dlouhých, prken
s podélnou V-spárou. Kolekce
PD 150 umožňuje použití
"selské" optiky s hlubokým
kartáčováním a olejovaným,
či lakovaným povrchem
i v malých místnostech.

Back to the future:
velkoformátové parkety
pro diagonální pokládku
jsou moderní interpretací
klasického stromečkového
vzoru Made in Germany.
Fischgrät je ultimátní klasika
pro fajnšmekry.

Tato unikátní kolekce z parket
na HDF se zámkem UNICLIC
se stala naší moderní
interpretací klasických
parketových podlah.
Dělat osvědčené věci lépe
a novým způsobem, to je
naše nosná myšlenka.

Štíhlá prkna z vybraných
druhů dřeva v harmonickém
nebo živém třídění. Nové
povrchové úpravy, například
hrubá pilovaná struktura,
umožní realizaci interiérových
stylů.

Čtverce, stejně jako
rybí kost, patří u dřeva
ke klasickým technikám
pokládky. To, co dříve
existovalo jen v malém
formátu, je dnes
interpretováno
velkoryse a nově.

Povrchy krytin této kolekce
působí zároveň stylově,
moderně a neobvykle.
Výrazné praskliny a viditelné
známky dlouholetého užívání,
to jsou devizi této unikátní
řady.

Kolekce dřevěných krytin
PC 200 je vstupní bránou
do světa kvalitních podlah
z ušlechtilých dřev.
Kolekce nabízí klasické
parketové vzory a třídění
od výběrového po rustikální.

1- lamela (zámecké prkno)

1- lamela (výběrové
zámecké prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (parketa pro
diagonální stromečkový vzor)

1-lamela (parketa pro
diagonální stromečkový vzor)

1-lamela s celoobvodovou
V-drážkou

čtverec
s celoobvodovou
mikrospárou

3-lamela (asymetrická
parketa)

3-lamela (parketa)

4 dubové povrchy
olejované přírodním
olejem, kartáčované,
s nepravidelnou
podélnou V-drážkou

6 dubových dekorů
s kartáčovaným povrchem
ošetřeným bezúdržbovým
7-mi vrstvým matným lakem.

27 přírodně ol. povrchů,
kartáčování, podélná
V-drážka

7 dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature®

4 dubové povrchy olejované
přírodním olejem Weartec
Nature ®

6 dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature ®

3 druhy lakovaných povrchů,
částečně kartáčovaných

8 druhů povrchů olejovaných
přírodním olejem Weartec
Nature ®

3 přírodně olejované
povrchy, kartáčování

10 druhů dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature ®

24 dekorů lakovaných
matným lakem

32 lakovaných
povrchů, kartáčování,
podélná V-drážka.

9 dubových povrchů
lakovaných 7-mi vrstvým
matným lakem Duratec Plus®

4 dubové povrchy lakované
7-mi vrstvým matným lakem
Duratec Plus®

6 dubových povrchů
lakovaných 7-mi vrstvým
matným lakem Duratec Plus®

Nepravidelná podélná
V-drážka

Celoobvodová V-drážka,
čelní mikrospára

Podélná V-drážka,
nepravidelná V-drážka,
celoobvodová V-drážka

Podélná V-drážka

Podélná V-drážka

Celoobvodová, nepravidelná
V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celobvodová V-drážka

Bezespárová optika,
speciální optika

Speciální optika, plaňkování,
vintage vzhled

Bezespárová optika

Zámkový spoj: Uniclic na
podélné straně, na čelní
straně spoj na pero – drážku

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Quadroclic Plus

Zámkový spoj:
Uniclic

Zámkový spoj:
Masterclic

Zámkový spoj:
Quadroclic

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva

Tloušťka: 15 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 11 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13,5 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Délky: 3650 | 4200 mm

Délka: 2400 mm

Délka: 2200 mm

Délka: 2200 mm

Délka: 900 mm

Délka: 710 mm

Délka: 500 mm

Délka: 1187 mm

Délka: 485 mm

Délka: 2400 mm

Délka: 2400 mm

Šířky: 220 | 260 mm

Šířky: 255 mm

Šířka: 180 mm

Šířka: 180 mm

Šířka: 180 mm

Šířka: 142 mm
(v jednom balení jsou
4 pravé a 4 levé lamely)

Šířka: 100 mm
(v jednom balení je
5 levých a 5 pravých lamel)

Šířka: 142 mm

Šířka: 485 mm

Šířky: 255 mm

Šířka: 200 mm

m2 v balení:
2 lamely = 1,6 / 2,18 m2

m2 v balení:
4 lamely = 2,45 m2

m2 v balení:
4 lamely = 1,58 m2

m2 v balení:
4 lamely = 1,58 m2

m2 v balení:
6 lamely = 0,97 m2

m2 v balení:
8 lamel = 0,81 m2

m2 v balení:
10 lamel = 0,5 m2

m2 v balení:
6 lamel = 1,01 m2

m2 v balení:
4 lamely = 0,94 m2

m2 v balení:
4 lamely = 2,45 m2

m2 v balení:
4 lamely = 1,92 m2

8 druhů povrchů lakovaných
7-mi vrstvým matným lakem
Duratec Plus®

2 matně lakované povrchy,
kartáčování

11 dekorů olejovaných
přírodním olejem
Weartec Nature ®

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
PD 450 Penta | Dub harmonicky krémově bílý 8596 | kartáčování | mat-lak

»

Dřevo – zdraví, krása a elegance
pro každý den Vašeho života.
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PD 550 Penta

PD 450 Penta

PD 400 Cottage

PD 400 Cottage

PD 200 Classic

PD 150 Classic

1-lamela (zámecké prkno)

1-lamela (zámecké prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

3209 Kč /š. 220 mm
3339 Kč /š. 260 mm
Dub živý bílý 8135
| kartáčování
| přírodní olej

3209 Kč /š. 220 mm
3339 Kč /š. 260 mm
Dub živý surový 8577
| kartáčování
| přírodní olej

3179 Kč /š. 220 mm
3309 Kč /š. 260 mm
Dub živý 8091
| kartáčování
| přírodní olej

3439 Kč /š. 220 mm
3569 Kč /š. 260 mm
Dub živý čpavkované
jádro 8131
| kartáčování
| přírodní olej

2069 Kč
Dub vápněný
živý bílý 8594
| kartáčování | mat-lak

2269 Kč
Dub harmonický
krémově bílý 8596
| kartáčování | mat-lak

2039 Kč
Dub živý surový 8595
| kartáčování | mat-lak

2269 Kč
Dub harmonický
světlý 8176
| kartáčování | mat-lak

2249 Kč
Dub harmonický 8171
| kartáčování | mat-lak

2019 Kč
Dub živý 8593
| kartáčování | mat-lak

2219 Kč
Dub harmonický
polárně bílý 8560
| kartáčování
| lak - vysoký lesk

2119 Kč
Dub harmonický
polárně bílý 8081
| kartáčování | mat-lak

2019 Kč
Dub autentik polárně bílý
vápněný 8558
| kartáčování
| přírodní olej

2119 Kč
Dub harmonický 8384
| kartáčování
| přírodní olej

2349 Kč
Dub Canyon
white washed 8383
| kartáčování
| přírodní olej

1959 Kč
Dub živý bílý
vápněný 8542
| kartáčování | mat-lak

1939 Kč
Dub živý Pearl 8544
| mat-lak

1959 Kč
Dub vital surový 8494
| kartáčování
| přírodní olej

2589 Kč
Javor kanadský
harmonický surový 8490
| mat-lak

2119 Kč
Karibský dub
harmonický 8366
| mat-lak

2509 Kč
Kanadský javor živý 8024
| mat-lak

1959 Kč
Dub živý krémově bílý
vápněný 8541
| kartáčování | mat-lak

1959 Kč
Dub živý krémový
vápněný 8545
| mat-lak

1939 Kč
Dub živý vápněný 8546
| mat-lak

2039 Kč
Dub živý
přírodně světlý 8552
| kartáčování
| přírodní olej

2219 Kč
Dub harmonický bílý
8090 | kartáčování
| přírodní olej

1859 Kč
Dub surový vital 8492
| kartáčování | mat-lak

1939 Kč
Karibský dub živý 8453
| mat-lak

1939 Kč
Dub krémový živý 8543
| kartáčování | lak-mat

2119 Kč
Dub harmonický
surový 8540
| kartáčování | mat-lak

1989 Kč
Dub krémově šedý
ambiente 8222
| kartáčování
| přírodní olej

2119 Kč
Dub harmonický
Sahara 8364
| mat-lak

2119 Kč
Dub harmonický
Nevada 8365
| mat-lak

1939 Kč
Dub živý
krémově bílý 8454
| mat-lak

1889 Kč
Dub ambiente
krémově šedý 8283
| kartáčování | mat-lak

2089 Kč
Dub živý
Champagne 8551
| Dlabaná struktura
| přírodní olej

1859 Kč
Modřín živý 8495
| kartáčování
| přírodní olej

1779 Kč
Buk harmonický
surový 8491
| mat-lak

1789 Kč
Buk živý
pařený 8033
| mat-lak

2119 Kč
Dub harmonický
Kalahari 8367
| mat-lak

1939 Kč
Dub živý
světle šedý 8548
| mat-lak

2089 Kč
Dub harmonický 8027
| kartáčování | mat-lak

2329 Kč
Dub Canyon 8302
| kartáčování
| přírodní olej

1959 Kč
Dub autentik 8290
| kartáčování
| přírodní olej

2019 Kč
Dub živý 8091
| kartáčování
| přírodní olej

1909 Kč
Dub živý 8028
| kartáčování | mat-lak

1829 Kč
Dub vital 8377
| kartáčování | mat-lak

1939 Kč
Dub živý
světle hnědý 8549
| mat-lak

2349 Kč
Dub harmonický
jemně čpavkovaný 8289
| kartáčování
| přírodní olej

2089 Kč
Dub živý
medový 8550
| dlabání | přírodní olej

1989 Kč
Dub autentik
Bourbon 8556
| kartáčování
| přírodní olej

2219 Kč
Dub Mountain světle
čpavkovaný surový 8498
| kartáčování
| přírodní olej

2199 Kč
Dub jemně čpavkovaný
mountain 8307
| kartáčování
| přírodní olej

1889 Kč
Modřín živý
zlatohnědý 8496
| kartáčování
| přírodní olej

1939 Kč
Dub živý Mokka 8547
| kartáčování | mat-lak

1989 Kč
Dub autentik
hnědošedý 8555
| kartáčování
| přírodní olej

2349 Kč
Dub Canyon Terra
vápněný 8557
| kartáčování
| přírodní olej

2429 Kč
Dub Canyon
pařený 8304
| kartáčování
| lak-vysoký lesk

1989 Kč
Dub autentik
anticky hnědý 8554
| kartáčování
| přírodní olej

2219 Kč
Dub Mountain čpavkovaný
světlehnědý 8499
| kartáčování
| přírodní olej

3129 Kč
Ořech americký
živý 8275
| mat-lak

2439 Kč
Dub pařený
Canyon 8301
| kartáčování
| přírodní olej

1859 Kč
Dub titanově stříbrný
markant 8221
| kartáčování
| přírodní olej

1909 Kč
Dub markant
stříbrošedý 8305
| kartáčování
| lak-vysoký lesk

2039 Kč
Dub Antik
stříbrnohnědý 8299
| kartáčování
| přírodní olej

1989 Kč
Dub autentik
olivově šedý 8553
| kartáčování
| přírodní olej

2069 Kč
Dub živý
olivově šedý 8561
| kartáčování
| lak - vysoký lesk

2349 Kč
Dub Canyon
tmavohnědý 8559
| kartáčování
| přírodní olej

2299 Kč
Dub živý
čpavkované jádro 8303
| kartáčování
| lak - vysoký lesk

2459 Kč
Dub harmonický
čpavkovaný 8288
| kartáčování
| přírodní olej

2199 Kč
Dub živý
čpavkovaný 8031
| kartáčování | mat-lak

1529 Kč
Dub rustikální
arkticky bílý 8488
| kartáčování | mat-lak

1619 Kč
Dub rustikální
arkticky bílý 8455
| kartáčování
| přírodní olej

1529 Kč
Dub rustikální
krémově bílý 8489
| kartáčování | mat-lak

1619 Kč
Dub rustikální
surový 8484
| kartáčování
| přírodní olej

1529 Kč
Dub rustikální
Karamel 8462
| kartáčování | mat-lak

1619 Kč
Dub rustikální
krémově šedý 8456
| kartáčování
| přírodní olej

1529 Kč
Dub rustikální optik
louhovaný 8138
| kartáčování | mat-lak

1529 Kč
Dub rustikální
surový 8486
| kartáčování | mat-lak

1529 Kč
Dub rustikální krémový
8325 | mat-lak

1529 Kč
Dub rustikální bílý 8372
| mat-lak

1619 Kč
Dub rustikální
Karamel 8457
| kartáčování
| přírodní olej

1499 Kč
Dub rustikální 8137
| kartáčování
| přírodní olej

1589 Kč
Dub rustikální 8166
| kartáčování
| přírodní olej

1529 Kč
Dub rustikální
zlatohnědý 8487
| kartáčování | mat-lak

1619 Kč
Dub rustikální
zlatohnědý 8485
| kartáčování
| přírodní olej

1429 Kč
Dub markant
krémově bílý 8539
| kartáčování | mat-lak

1519 Kč
Dub markant
krémově bílý 8535
| kartáčování
| přírodní olej

1429 Kč
Dub markant
Karamel 8538
| kartáčování | mat-lak

1519 Kč
Dub markant
Karamel 8534
| kartáčování
| přírodní olej

1399 Kč
Dub markant 8536
| kartáčování | mat-lak

1489 Kč
Dub markant 8532
| kartáčování
| přírodní olej

1429 Kč
Dub markant
zlatohnědý 8537
| kartáčování | mat-lak

1519 Kč
Dub markant
zlatohnědý 8533
| kartáčování
| přírodní olej

«PD 450 Penta
| Dub harmonický světlý 8176
| kartáčování | mat-lak

Všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.
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PS 500 Residence

PS 400 Residence

1-lamela (parketa pro diag. stromečkový vzor)

2019 Kč
Dub Natur bílý
vápněný 8570
| kartáčování | mat-lak

1909 Kč
Dub autentik bílý 8563
| kartáčování
| přírodní olej

1989 Kč
Dub Natur Pearl 8569
| mat-lak

2019 Kč
Dub Natur krémově bílý
vápněný 8571
| kartáčování | mat-lak

1989 Kč
Dub Natur krémový 8572
| kartáčování | mat-lak

1839 Kč
Dub vital 8562
| kartáčování
| přírodní olej

1959 Kč
Dub Natur 8568
| kartáčování | mat-lak

1989 Kč
Dub Natur Mokka 8573
| kartáčování | mat-lak

1909 Kč
Dub autentik
anticky hnědý 8566
| kartáčování
| přírodní olej

1909 Kč
Dub autentik
olivově šedý 8565
| kartáčování
| přírodní olej

1909 Kč
Dub autentik
Bourbon 8567
| kartáčování
| přírodní olej

1989 Kč
Dub autentik
pařený 8564
| kartáčování
| přírodní olej

1-lamela (parketa pro
diag. stromečkový vzor)

2149 Kč
Dub harmonický 8042
| mat-lak

2069 Kč
Dub živý 8047
| mat-lak

2349 Kč
Dub živý čpavkované
jádro 8031
| kartáčování | mat-lak

PS 300 Residence

PQ 500 Style

PC 400 Style

PC 200 Classic

1-lamela (štíhlé prkno)

čtverec

3-lamela (asymetrická parketa)

3-lamela (parketa)

1689 Kč
Dub živý bílý 8579
| Antik | přírodní olej

1619 Kč
Dub živý
krémově bílý 8574
| kartáčování
| přírodní olej

1619 Kč
Dub živý surový 8577
| kartáčování
| přírodní olej

1509 Kč
Dub živý
white washed 8236
| kartáčování | mat-lak

1539 Kč
Dub živý krémový
vápněný 8582
| mat-lak

1689 Kč
Dub harmonický
surový 8583
| kartáčování | mat-lak

1639 Kč
Dub živý
Crema vápněný 8575
| kartáčování
| přírodní olej

1509 Kč
Dub živý
vápněný 8581
| mat-lak

1669 Kč
Dub harmonický 8027
| kartáčování | mat-lak

1589 Kč
Dub živý 8247
| kartáčování
| přírodní olej

1489 Kč
Dub živý 8028
| kartáčování | mat-lak

1639 Kč
Dub autentik
hnědošedý 8578
| kartáčování
| přírodní olej

1639 Kč
Dub autentik
zlatohnědý 8576
| kartáčování
| přírodní olej

2529 Kč
Ořech americký
živý 8044
| mat-lak

1689 Kč
Dub harmonický
Espresso 8580
| Antik | přírodní olej

1929 Kč
Dub harmonický
čpavkované jádro 8052
| kartáčování | mat-lak

2069 Kč
Dub surový
harmonický 8269
| kartáčování | mat-lak

2089 Kč
Dub Country 8272
| plaňkování
| kartáčování
| přírodní olej

2049 Kč
Dub harmonický 8270
| kartáčování | mat-lak

2119 Kč
Dub surový Country 8271
| plaňkování
| kartáčování
| přírodní olej

2119 Kč
Dub Country
stříbrošedý 8273
| plaňkování
| přírodní olej

1839 Kč
Dub Country bílý 8584
| plaňkování | vintage
| kartáčování
| přírodní olej

1809 Kč
Dub Country white
washed 8585
| plaňkování | kartáčování
| přírodní olej

1809 Kč
Dub Country bílý 8267
| plaňkování | kartáčování
| přírodní olej

1809 Kč
Dub Country surový 8598
| plaňkování | kartáčování
| přírodní olej

1779 Kč
Dub Country 8263
| plaňkování | kartáčování
| přírodní olej

1839 Kč
Dub Country hnědý
vápněný 8587 | plaňkování
| vintage | kartáčování
| přírodní olej

1839 Kč
Dub Country Antik
hnědý 8590 | plaňkování
| vintage | kartáčování
| přírodní olej

1809 Kč
Dub Country
tmavohnědý Antik 8588
| plaňkování | kartáčování
| přírodní olej

1809 Kč
Dub Country olivově
hnědý 8589 | plaňkování
| kartáčování
| přírodní olej

1839 Kč
Dub Country stříbrošedý
8586 | plaňkování
| vintage | kartáčování
| přírodní olej

1459 Kč
Javor kanadský
harmonický 943
| mat-lak

899 Kč
Buk harmonický 913
| mat-lak

1499 Kč
Javor kanadský živý 8177
| přírodní olej

939 Kč
Buk živý 8178
| přírodní olej

809 Kč
Buk živý 918
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý
arkticky bílý 8458
| mat-lak

1090 Kč
Dub živý
bílý vápněný 8480
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý
Off-white 8460
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý krémový 8326
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý surový 8478
| kartáčování
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý vápněný 8479
| mat-lak

1090 Kč
Dub živý krémový
vápněný 8481
| mat-lak

1189 Kč
Dub živý
krémově bílý 8349
| kartáčování
| přírodní olej

1189 Kč
Dub živý surový 8471
| kartáčování
| přírodní olej

1059 Kč
Dub živý
Karamel 8459
| mat-lak

1059 Kč
Dub živý
krémově šedý 8482
| mat-lak

1089 Kč
Dub živý 8187
| kartáčování
| přírodní olej

1129 Kč
Modřín živý 8472
| kartáčování
| přírodní olej

799 Kč
Dub živý 903
| mat-lak
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1879 Kč
Ořech americký
markantní 991
| mat-lak

1909 Kč
Ořech americký
harmonický 960
| mat-lak

1469 Kč
Dub živý
čpavkované jádro 8470
| kartáčování
| přírodní olej

1059 Kč
Dub harmonický 910
| mat-lak

1629 Kč
Třešeň americká
harmonická 945
| mat-lak

1189 Kč
Dub živý
zlatohnědý 8475
| kartáčování
| přírodní olej

1159 Kč
Modřín živý
zlatohnědý 8473
| kartáčování
| přírodní olej

1189 Kč
Dub živý
tábákově šedý 8474
| kartáčování
| přírodní olej

Všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.

Třídění povrchů
Dřevěné krytiny jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě

»
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a struktuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti.
Přímým působením slunečního záření dochází u dřeva k typickým
barevným změnám a dle intenzity a délky působení světla
dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně žloutnutí.
Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.
1-lamela (štíhlá prkna, selská prkna, zámecká prkna)

Markant:

Canyon:

Zajímavá, silná hra struktury a barvy,

U tohoto třídění jsou použity výhradně

podtrhuje charakter podlahové plochy.

dubové povrchy s mimořádně

Praskliny, hnědá jádra, stejně jako

silným rustikálním charakterem

markantní suky utvářejí silný výraz obrazu

a výraznou hrou barev a struktury.

pokládky. Otvory po sucích a praskliny

Přírodní, živelný charakter podlahy

jsou řemeslně vyspraveny tmelem.

podtrhují veliké suky a rozdílně široké
praskliny, nerovnoměrně vyspravené
tmelem a vtlačené dovnitř.

3-lamela (podélný parketový vzor)

2-lamela

Harmonické třídění:

Vital:

přírozená směs: pro “harmonické” třídění

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou

vybíráme ušlechtilá dřeva s klidným

barev a struktury jsou základem

vzhledem a vyrovnanou přirozenou

tohoto třídění. Větší suky a ojedinělé

hrou barev s jen malým množstvím suků

praskliny posilují celkově živý dojem.

Country:

a černých jader. U kolekce ve formátu

Otvory po sucích a praskliny jsou

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev

zámeckých prken PD 450 se mohou

řemeslně vyspraveny tmelem.

a struktury jsou základem pro toto

ojediněle vyskytovat ručně tmelené suky.

třídění. Větší suky a praskliny jsou

Akcent:

záměrně vyspraveny nerovnoměrně

Podobně jako u “živého” třídění,

a vtlačeny dovnitř dílce. Společně

jsme i zde vybrali dřeva se zajímavou

s nepravidelně tvořenými spárami mezi

hrou barev a struktury. Zdravé

jednotlivými parketami a dílci toto vytváří

suky, praskliny a hnědá jádra

Typy provedení

emocionálně silný charakter povrchu.

podtrhují přirozený charakter.
Ojedinělý akcent dodávají tomuto

Čtverce

třídění záměrně nerovnoměrně
špachtlované a vyspravené suky.

Mountain:

MEISTER® nabízí čtyři
různé typy lamel.

»

Kombinace vybraných dekorů dřev
s rozdílným zpracováním povrchů nabízí

Ambiente:

Vychází z třídění “markant” s veškerou

Pro celkově klidný dojem: dřevěné

silou barevnosti, struktury, větším

dílce v tomto třídění vykazují

množstvím prasklin a tmavých jader

přirozenou hru barev s malými suky.

a markantních suků. Otvory po

Malé praskliny podtrhují vyrovnanou

sucích, stejně jako praskliny jsou

souhru živosti a elegance.

záměrnně nerovnoměrně zatmeleny
a vytlačeny dovnitř dílce.

široký prostor k realizaci. Proti zátěži

Rustikální třídění:
V tomto třídění záměrně nabízíme

vysoce odolná dřeva specifického vzhledu

povrchy se silnou hrou barev

Živé třídění:

a struktury podtrhující přirozený

Do tohoto třídění jsme záměrně

charakter dřeva. Větší suky, stejně

vybrali povrchy s takovou strukturou

a různé typy třídění umožňují na podlahové

tak jako vyspravené praskliny patří

a barevností, která odpovídá

k rustikálnímu charakteru položené

přírodnímu charakteru dřeva. Zdravé

ploše docílit zcela rozdílných účinků.

plochy. Vypadlé suky a praskliny

suky, praskliny a hnědá jádra patří

jsou řemeslně vyspraveny tmelem.

k živému obrazu tohoto třídění. Suky
mohou být odborně zatmelené.

Natur:

Authentic:

Do tohoto třídění patří malé, tmelené, či netmelené suky a ojedinělé

Vychází z třídění “vital”, otvory po sucích a praskliny jsou však u tohoto

praskliny, dodávající ploše celkově vyrovnaný dojem. V ploše

třídění zatmeleny záměrně nerovnoměrně a jsou vytlačeny dovnitř

mohou být i malé, netmelitelné praskliny, či vypadlé součky.

dílce. To propůjčuje položené ploše přirozený a velmi živý charakter.

DŘEVĚNÉ KRYTINY | POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Zušlechťující
úpravy povrchů

»

Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních olejů nebo laků
podtrhují charakter dřeva a zajišťují odolnost a snadnou údržbu

Povrchové
úpravy

Struktura stavebního dřeva

»

V mnoha pracovních krocích
opracovaný povrch vytváří

podlahy. Úpravy kartáčováním, vápněním a čpavkováním

nezaměnitelnou strukturu rustikálně
opotřebovaného dřeva.

propůjčují povrchům výrazně intenzivní vzhled.

Tepelně zpracovaná dřeva
Tepelným opracováním je
dřevo, v podstatě bez zápachu,
modifikováno. Získává tak

PS 400 | Dub živý 8047 | lakování

vyšší rozměrovou stabilitu
a teplý, červenohnědý barevný
odstín s intenzivním výrazem.
Tepelně zpracovaná dřeva jsou
náchylná k blednutí působením
UV-záření, což jejich přirozenou
autenticitu ještě více podtrhuje.
Plaňkování

Přírodní oleje a vosky jsou základem našich přírodně olejovaných povrchů

V průběhu náročného výrobního

krytin Longlife-Parkett ®. Weartec ®Nature proniká hluboko do dřeva

procesu jsou vytvořeny nerovnoměrné
desítky let staré dřevěné krytiny

Vápnění zdůrazňuje fládrování dřeva

podtrhující živelný charakter dřeva.

dosahujeme přirozeného vzhledu s decentní dokonalostí povrchu
podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Přírodní olej působí jako přirozený
regulátor vlhkosti a vytváří zdravé klima v místnosti. Všechny krytiny

a propůjčuje mu atraktivní vzhled. Po
kartáčování je na povrch nanesena
vápenná pasta, jejíž zbytky jsou po
zaschnutí odstraněny a povrch je
dále ošetřen olejem, UV-olejem nebo
překryt přirozeně matným lakem. Pro
vápnění je z důvodu velkých pórů
mimořádně vhodné dubové dřevo.

ZUŠLECHTĚNÍ | OCHRANA | EKOLOGIE

a vytváří ochranný, aktivně prodyšný povrch. Touto formou zušlechtění

praskliny a spáry odpovídající vzhledu
Vápnění

Přírodní olejování – Wear tec ® Nature

Duratec® Plus
Weartec® Nature

Longlife-Parkett ® s povrchovou úpravou Weartec ®Nature jsou již při dodání
Barvená dřeva

připraveny k pokládce, a nemusí tak po ní být dále olejovány. Přírodně

Některé povrchy, jako např. Buk

olejované povrchy však přesto potřebují pravidelnou údržbu, která krytině

bílý, Dub bílý, Dub starošedý nebo

dodá přirozenou patinu a mimořádnou odolnost. V případě nutnosti je

Jasan bílý jsou tvořeny s pomocí

možno tyto krytiny zbrousit a znovu naolejovat, či jinak opracovat.

pigmentovaných laků a olejů. To

Příčný řez pilou

propůjčuje dílcům jedinečnou

U Longlife-Parkett ® v provední

barevnost při zachování přírodní

krytin s příčným řezem pilou jsou

struktury dřeva. Podobně jako

jednotlivé řezy vedeny napříč

u vápnění je plocha po opracování

fládrováním. Jsou tak jasně viditelné

dále olejována přírodními oleji,

i hmatatelné. Dojem je podtržen

UV-oleji nebo přelakována.

matnělesklou povrchovou úpravou.
Dlabaný povrch
Individuální opracování vytváří
jedinečnou zvlněnou strukturu povrchu
pro obzvláště silný haptický zážitek.

Kartáčování
U kartáčování je povrch upraven ve
speciálním pracovním kroku. Vzniklý
reliéf podtrhuje rustikální efekt a může
v závislosti na materiálu, ale i dílec
od dílce přinášet rozdílný vzhled.

Čpavkovaná dřeva

3D struktura

Při čpavkování reaguje tříslovina ve

Rozdílné tloušťky nášlapné vrstvy

dřevě tak, že se dřevo nezvratně
zbarví do hnědého až černohnědého
odstínu. Řízením chemických procesů
vznikají lehce čpavkované, světlehnědé
povrchy. Rozdílné barevné odstíny
v rámci jednotlivých dílců jsou pro
tento přírodní produkt typické.

a hrubé kartáčování vytváří jedinečnou

Lakování – Duratec ® Plus

3D optiku dílců, která podlaze

Přirozeně matné nebo vysoce lesklé lakování Duratec Plus dřevěných krytin

Vzhled starého dřeva

propůjčuje mimořádný vzhled.

Longlife-Parkett ® je vyjímečně odolné, lehce udržovatelné, neobsahuje

Tato technika zušlechtění povrchu

Minimální rozdíl tloušťky jednotlivých

rozpouštědla a je šetrné vůči životnímu prostředí. Plus v názvu povrchové

propůjčuje podlahám Longlife-Parkett ®

parket v žádném případě neovlivňuje

úpravy je označením našeho speciálního sedmivrstvého složení laku se

antický vzhled. Spojením náročného

možnost každodenního používání.

zohledněním možnosti případného zbroušení v budoucnosti. Lakování

ručního opracování a nejmodernějších

je prováděno bezformaldehydovými, UV-tvrzenými a ekologicky

technologií vznikají dílce působící

nezávadnými akrylovými laky. Duratec Plus nabízí jednoduchou

dojmem přirozeně zestárnutého dřeva.

a snadnou údržbu pro dlouhou životnost Vaší dřevěné krytiny.
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V

našem sortimentu naleznete

deset kolekcí

laminátových krytin, které jsou
zárukou autentického vzhledu,
odolnosti a jednoduché údržby.
Toho dosahujeme díky vysokým
standardům jakosti při zpracování
a citu pro styl při výběru designů.
Náš aktuální sortiment zahrnuje
imitace dřev domácích i exotických
dřevin, jakož i povrchy, které jsou
napodobeninami dlaždic,
břidlice, pískovce, mramoru
nebo textilu. S vyjímkou kolekce

Laminátové
krytiny

LB 85 je většina dekorů laminátových
krytin MEISTER k dostání
s integrovanou protihlukovou
podložkou SILENCE.

Inspirováno přírodou.
Laminátová krytina LD 75 S | Dub Barista 6420 | imitace dřeva (WM)

LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S MELANGO
LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S MELANGO
LB 85
LD 95 | LD 95 S
LD 200 | LD 200 S MICALA
LD 75 | LD 75 S
LS 300 | LS 300 S TALAMO
LC 200 | LC 200 S MICALA
LC 75 | LC 75 S
LC 55 | LC 55 S

Laminátová krytina Micala
Dub Chianti 6392 | imitace dřeva

Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první
a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby
na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se
rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi.
Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.

Laminátová krytina Melango
Dub bílošedý 6277 | imitace dřeva

Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě našich krytin,
že vám poskytneme, v závislosti na kolekci, záruku
v délce až 30 let*. MEISTER nabízí krytiny, které Vás
i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou
odolností vůči opotřebení i snadnou údržbou.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz

Společně s Asociací evropských výrobců lami
nátových krytin (EPLF) podporuje MeisterWerke
Schulte GmbH. ekologickou výstavbu budov,
která nemá negativní vliv na životní prostředí.

Jsme předsedajícími členy EPLF, aktivně
se podílíme na výzkumu, vývoji a tvorbě
evropských norem a standardů.

PEFC certifikace pro dosažení trvale
udržitelného lesního hospodaření
a zlepšení životního prostředí.
Laminátová krytina LD 300 | 20 S Melango | Jasan surový 6286 | imitace dřeva (WM)
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Bezespárová optika

Laminátová krytina
LD 300 | 20 Melango
| Dub čpavkovaný 6035
| pórsynchonní struktura (PS)

Štíhlá prkna

Selská prkna

24 | 25

Formát dlažby

LC 55 | LC 55 S

LC 75 | LC 75 S

LC 200 | LC 200 S
Micala

LS 300 | LS 300 S
Talamo

LD 75 | LD 75 S

LD 200 | LD 200 S
Micala

LD 95 | LD 95 S

LD 300 | 20 Melango
LD 300 | 20 S Melango

LD 300 | 25 Melango
LB 85
LD 300 | 25 S Melango

Robustní, snadno
udržovatelná, moderní
a přitom absolutně
nadčasová. Kolekce
laminátových krytin LC 55
v bezespárové optice,
s moderními povrchovými
úpravami, Vás ohromí nejen
vzhledem, ale i robustností
a snadnou údržbou.

Kolekce LC 75 je robustní
8 mm laminát v bezespárové
optice v dekorech sledujících
aktuální trendy. Zátěžová
třída 32 umožňuje její využití
i do středně zatěžovaných
komerčních prostor.

Kolekce řady LC 200
Micala přináší vysokou
odolnost a možnost použití
v prostorách se zvýšenou
vlhkostní zátěží.** Aktuální
dekory v bezespárové optice
a novými povrchovými
úpravami Vás překvapí svojí
autentičností.

Nová kolekce s vybranými
povrchy a strukturami
perfektně přizpůsobenými
formátu úzkých prken.
Kolekci Talamo je možno
použít v prostorách se
zvýšenou vlhkostní zátěží.**

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.

Kolekce řady Micala LD
200 přináší vysokou
odolnost a možnost
použití v prostorách se
zvýšenou vlhkostní zátěží.**
Harmonické kombinace
dřevěných dekorů, vyražených
struktur a podélných
V-drážek podtrhují maximální
autenticitu dekorů.

Mladší sestra oblíbené
kolekce selských prken
Melango Vás ohromí
formátem širokých selských
prken s celoobvodovou
V-spárou, navíc s možností
objednání v provedení
SILENCE.

Selské prkno k nerozeznání
od pravého dřeva. Autentický
půvab různých druhů dřev
dodává obraz dekoru po celé
ploše každé podlahové lamely
dlouhé více než dva metry.
Velký výběr dekorů dubu.
Tuto kolekci je možno použít
v prostorách s kolísající
vlhkostí.**

Selské prkno v širokém
formátu a s celoobvodovou
V-drážkou. Autentický půvab
různých druhů dřev dodává
obraz dekoru po celé ploše
každé podlahové lamely
dlouhé více než dva metry.
Tuto kolekci je možno použít
v prostorách s kolísající
vlhkostí.**

Celoobvodové V-spáry
dodávají položené ploše
působivý vzhled. Dílce
kolekce LB 85 ve formátu
velkoformátové dlažby
jen stěží rozeznáte od
imitovaného kamene, či
textilie.

1-lamela (prkno), 2-lamela,
3-lamela (parketa)

1-lamela (prkno), 2-lamela,
3-lamela (parketa)

1-lamela (prkno), 2-lamela,
3-lamela (parketa)

1-lamela (štíhlé prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (selské prkno)

1-lamela (široké selské prkno)

1-lamela (velkoformátová
dlažba)

Třída mechanického
namáhání: 23 | 31

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

15 druhů povrchů

25 druhů povrchů

24 druhů povrchů

12 druhů povrchů

19 druhů povrchů

18 druhů povrchů

20 druhů povrchů

20 druhů povrchů

14 druhů povrchů

12 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Bezespárová optika

Bezespárová optika

Bezespárová optika

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Podélná V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Podélná V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava. Vhodné
pro použití do vlhkých
prostor.**

Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava. Vhodné
pro použití do vlhkých
prostor.**

Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava. Vhodné
pro použití do vlhkých
prostor.**

Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava. Vhodné
pro použití do vlhkých
prostor.**

Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava. Vhodné
pro použití do vlhkých
prostor.**

Komplexní ochrana proti
vlhkosti, systém AquaSafe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozměry: 1288 × 198 mm

Rozměry: 1288 × 198 mm

Rozměry: 1287 × 198 mm

Rozměry: 1287 × 140 mm

Rozměry: 1288 × 198 mm

Rozměry: 1287 × 198 mm

Rozměry: 2052 × 220 mm

Rozměry: 2052 × 208 mm

Rozměry: 2052 × 248 mm

Rozměry: 853 × 395 mm

Tloušťka: 7 mm (8,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (9,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (9,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 9 mm (11,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 9 mm (11,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 8 mm

m2 v balení:
12 lamel = 3,06 m2
m2 v balení SILENCE:
10 lamel = 2,55 m2

m2 v balení:
10 lamel = 2,55 m2
m2 v balení SILENCE:
9 lamel = 2,30 m2

m2 v balení:
9 lamel = 2,29 m2
m2 v balení SILENCE:
7 lamel = 1,78 m2

m2 v balení:
10 lamel = 1,8 m2
m2 v balení SILENCE:
8 lamel = 1,44 m2

m2 v balení:
10 lamel = 2,55 m2
m2 v balení SILENCE:
9 lamel = 2,30 m2

m2 v balení:
9 lamel = 2,29 m2
m2 v balení SILENCE:
7 lamel = 1,78 m2

m2 v balení:
6 lamel = 2,71 m2
m2 v balení SILENCE:
5 lamel = 2,26 m2

m2 v balení:
6 lamel = 2,56 m2
m2 v balení SILENCE:
5 lamel = 2,13 m2

m2 v balení:
5 lamel = 2,54 m2
m2 v balení SILENCE:
4 lamely = 2,04 m2

m2 v balení:
7 lamel = 2,36 m2

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Kolekce jsou k dispozici
i s integrovaným
protihlukovým kašírováním
za příplatek 55 Kč /m2.

** Krytinu je možno použít v prostorách se zvýšenou,
avšak ne-permanetní vlhkostní zátěží a/nebo v místnostech
s periodicky se opakujícím zvýšením relativní vlhkosti
vzduchu, jako jsou např. koupelny. Použití v mokrém
prostředí, jako např. v saunách, sprchách, parních lázních
a v místnostech vybavených odtokovými kanály, je
vyloučeno. Louže/ostřikovou vodu je nutné nenechat na
povrhu oschnout, ale ihned, nejpozději do 30 minut, setřít.

Kolekce jsou vybaveny speciálním
povrchem se zvýšenou otěruvzdorností
a odolností proti poškrábání.

Jedinečný zámkový systém pro rychlé
a trvalé uzamčení spár. Kombinace
patentovaného spoje s integrovaným
perem v lamele pro krátké strany
a osvědčeného zámku Uniclic pracujícího
s předpětím pro dlouhé strany zaručuje
pohodlnou a bezproblémovou pokládku.
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POZOR AKCE!
LC 55 | LC 55 S

LC 75 | LC 75 S

LC 200 | LC 200 S Micala

LS 300 | LS 300 S Talamo

Bezespárová optika

Bezespárová optika

Bezespárová optika

Štíhlá prkna

385 Kč

325 Kč

579 Kč

428 Kč

679 Kč

Jasan arktik – bílý 6251
| 2 -lamela
| imitace dřeva (P)

Javor 202
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Rozpraskaný dub Terra
6439 | prkno
| imitace dřeva (WM)

White life 6390
| 2 -lamela | 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Javor 202
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub bílý louhovaný 6181
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub šedý 6442
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Smrk stříbrný 6004
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Modřín sněhobílý 6320
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub Casablanka 6414
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub Chianti 6392
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub bílý krycí 6536
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub tmavý 6445
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub marcipán 6268
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Buk 6201
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Quinta 6406
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub marcipán 6268
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Markant surový 6273
| prkno
| imitace dřeva (RP)

Rozpraskaný dub
Kapučíno 6318 | 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub 6443
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub vápněný 6027
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub světlý 6444
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub louhovaný 6173
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub bílá káva 6267
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Bodega 6403
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub Arkadia 6412
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Smrk bílý louhovaný 6378
| prkno
| imitace dřeva (WM)

Dub Marakéš 6396
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Pine Fancy 6438
| 2 -lamela
| imitace dřeva (P)

Sea side 6417
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Buk 461
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Barista 6420
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Buk 6201
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Doussie 6509
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub světlý 6011
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Milano 6391
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub Trentino 6393
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Sea Side 6417
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Verona 6447
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Mystery – bílá 6419
| 1-lamela
| imitace (RP)

Rozpraskaný dub 6258
| prkno
| imitace dřeva (WM)

Dub Patina wood 6398
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Javor bílý 6003
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub Kapučíno 6263
| prkno
| imitace dřeva (WM)

West side 6397
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub 462
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Ořech 211
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Javor 6017
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Buk 6201
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Muškát 6416
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub Vanilka 6265
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Muškát 6416
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Jedlovec 6057
| 1-lamela | imitace
dřeva (PS)

Dub přírodní 6067
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Ořech 211
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Javor 6007
| 2 -lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Taverna 6428
| prkno
| imitace dřeva (WM)

Škrábané dřevo 6422
| 2 -lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub 6441
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Ořech 6440 | 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Dub bílý písek 6431
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub 462
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Provence 6394
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub Kapučíno 6263
| 1-lamela
| imitace dřeva (WM)

Javor 202
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Dub Nova 6413
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Ořech 211
| 3-lamela
| imitace dřeva (P)

Javor 6017
| 1-lamela
| imitace dřeva (P)

Královský buk 6388
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub přírodní Rustikál
6135 | 1-lamela
| imitace dřeva (MP)

Dub Tundra 6415
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub přírodní 6446
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Vitus 6430
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Dub Monclair 6432
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

Ořech Amore 6389
| 1-lamela
| imitace dřeva (RP)

Dub Nova 6413
| 1-lamela
| imitace dřeva (PS)

není k dispozici v provedení SILENCE
Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.
Provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč
Laminátová krytina LD 75 S
| Dub Habanera 6429
| imitace dřeva (WM)

LAMINÁTOVÉ KRYTINY | PŘEHLED KOLEKCÍ

28 | 29

POZOR AKCE!
LD 75 | LD 75 S

LD 200 | LD 200 S Micala

LD 95 | LD 95 S

LD 95 | LD 95 S

Selská prkna

Selská prkna

Selská prkna

Selská prkna

465 Kč

659 Kč

517 Kč

LD 300 | 20 Melango
LD 300 | 20 S Melango
Selská prkna

699 Kč

LD 300 | 25 Melango
LD 300 | 25 S Melango

LB 85

XXXKč
829
Kč

679 Kč

Selská prkna

779 Kč

formát dlažby

Mystery White 6419
| imitace (RP)

Dub Kaledonie 6421
| imitace dřeva (WM)

Dub Chiemsee
hnědý 6377
| imitace dřeva (WM)

Dub Aspen 6427
| imitace dřeva (PS)

Patina wood 6398
| imitace dřeva (RP)

Style Factory 6408
| imitace (RP)

Dub bílý krycí 6536
| imitace dřeva (WM)

Dub Taverna 6428
| imitace dřeva (WM)

Rozpraskaný dub
Terra 6439
| imitace dřeva (WM)

Jasan surový 6286
| imitace dřeva (WM)

Dub přírodní 287
| imitace dřeva (PS)

Dub šedý 6132
| imitace dřeva (PS)

Smrk Nordický 6383
| imitace dřeva (PS)

Dub Bargello 6423
| imitace dřeva (WM)

Čistě bílá 6448
| imitace (SP)

Smrk bílý 6449
| imitace dřeva (WM )

Jedlovec tmavý 6058
| imitace dřeva (PS)

Dub Portofino 6395
| imitace dřeva (PS)

Dub marcipán 6268
| imitace dřeva (RP)

Smrk Kašmír 6379
| imitace dřeva (WM)

Black Pearl 6418
| imitace (RP)

Mystery white 6419
| imitace (RP)

Buk královský 6388
| imitace dřeva (RP)

Rozpraskaný dub
Koňak 6256
| imitace dřeva (RP)

Pinie stříbrošedá 791
| imitace dřeva (PS)

Dub bílošedý 6277
| imitace dřeva (PS)

Dub hnědý 6036
| imitace dřeva (PS)

Dub bílý harmonický 6139
| imitace dřeva (PS)

Dub Barrique 6411
| imitace dřeva (PS)

Bílý pískovec 6047
| imitace (SP)

See Side 6417
| imitace dřeva (RP)

Dub Habanera 6429
| imitace dřeva (WM)

Luxury club 6407
| imitace (RP)

Dub světlý 6444
| imitace dřeva (RP)

Lodní dub světlý 6259
| imitace dřeva (RP)

Jasan Artisan 6402
| imitace dřeva (PS)

Dub markant surový 6273
| imitace dřeva (RP)

Ořech Amore 6389
| imitace dřeva (RP)

Dub bílý harmonický 6139
| imitace dřeva (PS)

Pinie vintage tmavá 6437
| imitace dřeva (PS)

Ořech živý 6140
| imitace dřeva (P)

Dub Polar 6381
| imitace dřeva (PS)

Rozpraskaný dub Vintage
Kapučíno 6317
| imitace dřeva (PS)

Siena krémová 6171
| imitace (SP)

Dub Bodega 6403
| imitace dřeva (WM)

Dub Barista 6420
| imitace dřeva (WM)

Stavební dřevo
světlé 6279
| imitace dřeva (MP)

Lodní dub 6188
| imitace dřeva (MP)

Dub bílý louhovaný 6181
| imitace dřeva (WM)

Lodní dub světlý 6259
| imitace dřeva (RP)

Černá perla 6418
| imitace (RP)

Dub Arktik bílý 6503
| imitace dřeva (PS)

Dub pískový 6435
| imitace dřeva (PS)

Dub čpavkovaný 6035
| imitace dřeva (PS)

Smrk Kapučíno 6384
| imitace dřeva (PS)

Dub Dakar 6385
| imitace dřeva (PS)

Loft style 6401
| imitace (SP)

Dub bílý louhovaný 6181
| imitace dřeva (P)

Dub Chiemsee 6376
| imitace dřeva (WM)

Dub louhovaný 6173
| imitace dřeva (RP)

Dub Nova 6413
| imitace dřeva (PS)

Stavební dřevo
světlé 6279
| imitace dřeva (WM)

Rozpraskaný dub
světlý 6258
| imitace dřeva (WM)

Pinie vintage světlá 6283
| imitace dřeva (PS)

Dub čokoládový 6436
| imitace dřeva (PS)

Dub Atacama 6380
| imitace dřeva (PS)

Dub Vintage
mohérověšedý 6288
| imitace dřeva (WM)

Břidlice šedá 6136
| imitace (SP)

Dub Kapučíno 6263
| imitace dřeva (WM)

Dub Arcadia 6412
| imitace dřeva (PS)

Dub Miláno 6391
| imitace dřeva (PS)

Dub Chianti 6392
| imitace dřeva (PS)

Zimní dub Kapučíno 6322
| imitace dřeva (PS)

Dub Barista 6420
| imitace dřeva (WM)

Dub světlý 286
| imitace dřeva (PS)

Dub světlý
harmonický 6133
| imitace dřeva (PS)

Dub Karamel 6276
| imitace dřeva (PS)

Dub Medici 6410
| imitace dřeva (PS)

Modrý kov 6544
| imitace (SP)

Dub Taverna 6428
| imitace dřeva (WM)

Rozpraskaný dub
Terra 6439
| imitace dřeva (WM)

West Side 6397
| imitace dřeva (WM)

Dub Muškát 6416
| imitace dřeva (PS)

Dub Kapučíno 6263
| imitace dřeva (WM)

Dub Arkádia 6412
| imitace dřeva (PS)

Dub krémověšedý 6285
| imitace dřeva (PS)

Dub sametový 6434
| imitace dřeva (PS)

Dub Toffee 6275
| imitace dřeva (PS)

Dub savana 6382
| imitace dřeva (PS)

Vintage wood 6399
| Dekor (RP)

Kastanie Tosca 6405
| imitace dřeva (WM)

Dub Mississippi 6404
| imitace dřeva (WM)

Dub Casablanca 6414
| imitace dřeva (PS)

Dub Tundra 6415
| imitace dřeva (PS)

Lodní dub 6188
| imitace dřeva (RP)

Dub Nova 6413
| imitace dřeva (PS)

Dub jílový 6433
| imitace dřeva (PS)

Dub střední 6131
| imitace dřeva (PS)

Dub bílošedý 6277
| imitace dřeva (PS)

Dub Tempranillo 6424
| imitace dřeva (WM)

Břidlice antracit 6137
| imitace (SP)

není k dispozici v provedení SILENCE. Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH. Provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč. Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč.
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Teprve, když kombinace
dekoru a struktury dokonale
imituje přírodní ideál, jsme
v MEISTERU spokojeni. Tak se
z laminátové podlahy stává

Hrubá pilová
struktura (S)

premiová kolekce MEISTER.

Laminátové podlahy s touto strukturou
napodobují řez pilou, tzv. katrování,
které probíhá příčně k podélné kresbě
dřeva (textuře). Struktura je autentická
na pohled i dotyk a je zvýrazněna
matnělesklou povrchovou úpravou.

Woodfinish (WF)
Hluboko vyražený reliéf podél
zobrazených vláken dřeva. Působí
dojmem kartáčovaného dřevěného
povrchu. Výsledkem je pravost,
kterou nejen vidíte, ale můžete
se o ní přesvědčit i na dotek.

Kvalita
skrz na skrz.

Pórsynchronní
struktura (PS)
Struktury vyražené do povrchů
propůjčují laminátovým podlahám
MEISTER ještě více autentičnosti. O to
více, jedná-li se o pórsynchronní tisk,
kdy póry a prohlubně přesně kopírují
dekor nacházející se pod nimi.

Vzhled, který
jde do hloubky

»

Imitace kamene –
porézní struktura (SP)

Woodfinish
matný (WM)
Hluboko vyražený podélný

K docílení tohoto zcela speicálního

reliéf podtrhuje průběh vláken

vzhledu je do povrchu podlahy

imitovaného dřeva a působí

vyražena viditelná a hmatatelná

dojmem kartáčovaného

struktura kamene. Na pohled

povrchu. Matný vzhled působí

vůbec nepoznáte rozdíl

na pohled i dotyk dojmem dřeva

od kamenné dlažby.

olejovaného přírodním olejem.

Matně – porézní
struktura (MP)
Matné povrchy s jemnou
stejnoměrnou strukturou propůjčují
vybraným imitacím dřeva

LAMINÁT CLASSIC | PREMIUM

elegantní a vznešený vzhled.

Surové dřevo (RP)
Ušlechtilá povrchová struktura
napodobující přirozený vzhled
neopracovaného nebo přírodně
olejovaného dřeva. Tato technika
zprostředkovává optický i hmatový
dojem čerstvě ohoblovaného dřeva.

Matný – lesklý
vzhled (MG)

Elegantní
digitalpórsynchron (EP)

Neodolatelně krásná optika:

Tato ušlechtilá struktura vychází

hedvábný lesk ve spojení s decentní

z principu pórsynchronního tisku.
Vyražené póry přitom probíhají

Laminátová krytina LD 200 Micala | Style Factory 6408 | struktura surového dřeva (RP)

strukturou povrchu zdůrazňuje účinek

paralelně s pod nimi zobrazenými

Porézní struktura (P)

dřevěnými vlákny. V součinnosti

Decentní, ale účinná: jemná porézní

s matným povrchem je tak dosaženo

struktura propůjčí laminátové

hedvábně matných a zároveň jemně

podlaze živý a autentický vzhled.

se třpytících pórů napodobujících

Individuální textura dřeva tak

ušlechtilý vzhed dřeva.

působí mnohem autentičněji.

univerzálních odstínů a podtrhuje
vzhled letitého dřeva a textilií.

NADURA ® | PŘEHLED KOLEKCÍ
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M

noho předností spojených v jednom produktu, to je pro
MEISTER typické. A to platí i pro kolekce podlahových krytin

Nadura ®. Novinka z Meisteru nejen, že dobře vypadá, ale je i extrémně
robustní a otěruvzdorná, dokonce víc než keramická dlažba!

Nadura®
Nová třída ve světě
podlahových krytin.
Tvrdá jako skála.
Hřejivá jako dřevo.

»

NADURA® | NB 400
NADURA® | NQ 500
Nadura® NB 400 | Metallic Vulcano 6485 | imitace kovu

Oproti dlažbě je přitom tichá při pochůzce a teplá na dotek. Těchto
vlastností bylo dosaženo využitím inovativní nášlapné vrstvy
z dřevěných vláken a minerálních látek. Dekory krytin Nadura ® ve
formátu čtverců a obdélníků jsou záměrně nadčasové a nenásledují
tak žádný krátkodobý trend – timeless flooring at it‘s best.

Nadura® NB 400 | Pískovec světlešedý 6313 | imitace kamene

Nadura® NB 400 | Hickory betonově šedá 6223 | imitace

NADURA ® | PŘEHLED KOLEKCÍ
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Tato inovativní krytina je díky silné nášlapné vrstvě
a stabilní nosné desce HDF enormně otěruvzdorná
a robustní. Homogenní nášlap je probarven v celé
tloušťce a je až třikrát silnější než u dosavadních
vícevrstvých podlah. Z tohoto důvodu nejsou při
případném lomu viditelná jakákoliv bílá místa. To
činí Naduru ® ideální krytinou pro těžce namáhané
obytné i komerční objekty, jako obchody, butiky,
apod. Na obrázku vidíte srovnání tloušťky
nášlapné vrstvy laminátové krytiny a krytiny
Nadura ® pod elektronovým mikroskopem.

Laminát

Ke kolekci Nadura nabízíme speciální lištu 8PK potaženou
®

Nadura

materiálem Nadura ® a svrchní plochou opatřenou krycí
fólií s dekorem Edelstahl-ocel. Viz strany 44-45.

POZOR AKCE!

Podlaha Nadura ®
NB 400

NQ 500

NB 400

NQ 500

Nadura®

Nadura®

979 Kč
Pískovec světlý 6323
I Imitace kamene

Nejvyšší odolnost, extrémní
otěruvzdornost, homogenní
nášlapná vrstva, nadčasový
povrch, přírodní materiál,
3D struktura. Použití
výhradně přírodních
materiálů pro užitnou vrstvu
i nosnou desku HDF.

Extrémní odolnost materiálu
Nadura® v novém,
čtvercovém formátu.
Speciální zámkový spoj
Quadroclic Plus umožňuje
kladení dílců bez přesahu.
Šachovnice, nebo anglická
vazba, rozhodnutí je na
Vás. To vše v nejvyšší
zátěžové třídě 34.

Třída mechanického
namáhání: 23 | 34

Třída mechanického
namáhání: 23 | 34

18 druhů povrchů

8 druhů povrchů

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Quadroclic Plus

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při
použití v obytných prostorech

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při
použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology

Tloušťka: 10,5 mm

Tloušťka: 10,5 mm

Rozměry: 853 x 395 mm

Rozměry: 485 x 485 mm

m2 v balení:
5 lamel = 1,69 m2

m2 v balení:
6 lamel = 1,41 m2

979 Kč
Pískovec světlešedý
6313 | imitace kamene

1029 Kč
Metallic světle šedá 6486
| imitace kovu

1029 Kč

»

Extrémní zátěž?
S Nadurou® žádný problém.

Rustic kamenná šeď 6481
| imitace

979 Kč
Břidlice šedá 6333
| imitace kamene

1029 Kč
Rustic krémově šedý
6480 | imitace

1029 Kč
Metallic šedá 6484 |
imitace

979 Kč
Strukturovaný beton
teplá šedá 6314
| Imitace

979 Kč
Hickory betonově
šedá 6223 | Imitace

979 Kč
Pískovec stříbrošedý
6324 | imitace kamene

979 Kč
Břidlice arkticky šedá
6478 | imitace kamene

979 Kč
Pískovec šedobéžový
6302 | imitace kamene

1029 Kč
Metallic rez 6483
| imitace kovu

1099 Kč

1199 Kč

Krémová 6470
| imitace

Antracit 6475
| imitace

Hedvábná šeď 6471
| imitace

Černá 6476
| imitace

1029 Kč
Rustic titanově šedý 6479
| imitace

1029 Kč
Metallic Vulcano 6485
| imitace kovu

Jílově šedá 6472
| imitace

979 Kč
Siena šedá 6305
| imitace kovu

Betonově šedá 6477
| imitace

979 Kč
Břidlice antracit 6332
| imitace kamene

Šedá patina 6474
| imitace

1029 Kč
Metallic antracit 6482
| imitace kovu

Křemenná šeď 6473
| imitace

Všechny Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH. *Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Nadura ® NB 400 | Břidlice antracit 6332 | imitace kamene

SILENT TOUCH® | DESIGNOVÉ KRYTINY
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K

onečně designové krytiny, které nejen dobře
vypadají, ale jsou i zdravotně nezávadné

a přitom vysoce odolné. Designové krytiny
MEISTER s povrchem SilentTouch ® podtrhnou

atmosféru Vašeho domova a propůjčí mu skvělý
vzhled. Množství dekorů, od zcela přírodních,
až po naprosto nezvyklé, nabízí nevídanou
optickou různorodost. S pouhými 5 mm výšky,
třemi formáty a osvědčeným zámkovým spojem
multiclic jsou kolekce designových krytin
MEISTER mimořádně vhodné pro renovační
projekty i rekonstrukce. Povrch SilentTouch ®
je 100% bez obsahu PVC a změkčovadel!

Designové krytiny
s povrchem
SilentTouch®
Snadná údržba, teplý povrch, vysoká
odolnost - svěží vítr pro váš domov.
DD 300 | DD 300 S CATEGA® FLEX
DC 75 | DC 75 S
DD 75 | DD 75 S
DD 85 | DD 85 S

«

SilentTouch®
technologie
Užitná vrstva designových krytin MEISTER
je vyrobena inovativní, patentovanou
technologií SilentTouch ®. Proto jsou tyto
krytiny extrémně tiché, odolné, snadno
udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.

Designová krytina | Catega ® Flex DD 300 | Dub letitý jílově šedý 6941 | imitace dřeva (WM)

DESIGNOVÉ KRYTINY SILENT TOUCH® | PŘEHLED KOLEKCÍ

Designové krytiny s povrchem SILENT TOUCH ®
DD 300 | DD 300 S
Catega ® Flex

DC 75 | DC 75 S

DD 75 | DD 75 S

POZOR AKCE!
DD 85 | DD 85 S

DC 75 | DC 75 S

DD 300 | DD 300 S

879 Kč

SilentTouch® je speciální
elastický polymerový povrch
na bázi PUR neobsahující
jakákoliv změkčovadla, je
vysoce odolný a tvarově
stabilní. Teplý povrch,
mimořádná elasticita,
vysoký útlum kročejového
hluku a naprostá zdravotní
nezávadnost činí z této
krytiny bezkonkurenční
produkt v klasické optice.

Požadujete moderní designovou krytinu ve formátu prken,
ale nechcete dělat kompromisy v komfortu? Pak jsou
designové krytiny kolekce
DD 75 pro Vás ta pravá volba.
Moderní povrchy se tu setkávají s moderní technologií
výroby. Řešení s integrovanou
protihlukovou podložkou
SILENCE je, díky minimální
montážní výšce, mimořádně
vhodné pro renovace.

SilentTouch® je speciální
elastický polymerový povrch
na bázi PUR, neobsahující
jakákoli změkčovadla, je
vysoce odolný a tvarově
stabilní. Teplý povrch,
mimořádná elasticita,
vysoký útlum kročejového
hluku a naprostá zdravotní
nezávadnost, činí z této
krytiny bezkonkurenční
produkt ve formátu
širokých prken.

Dynamický povrch
SilentTouch® s celoobvodovou
mikrospárou

Dynamický povrch
SilentTouch® v bezespárové
optice

Dynamický povrch
SilentTouch® s celoobvodovou
mikrospárou

Dynamický povrch
SilentTouch® s celoobvodovou
mikrospárou

1-lamela (selské prkno)

3-lamela (parketa)

1-lamela (prkno)

1-lamela (prkno)

Třída mechanického
namáhání: 23|33

Třída mechanického
namáhání: 23|32

Třída mechanického
namáhání: 23|32

Třída mechanického
namáhání: 23|32

Tloušťka: 5 mm
(6 mm SILENCE)

Tloušťka: 5 mm
(6 mm SILENCE)

Tloušťka: 5 mm
(6 mm SILENCE)

Tloušťka: 5 mm

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

MEISTER záruka 15 let při
použití v obytných
prostorech. 5 let při použití
v komerčních prostorech

MEISTER záruka 15 let při
použití v obytných
prostorech. 5 let při použití
v komerčních prostorech

MESITER záruka 15 let při použití v obytných prostorech.
5 let při použití v komerčních
prostorech.

Zámkový spoj: Multiclic

Zámkový spoj: Multiclic

Zámkový spoj: Multiclic

Zámkový spoj: Multiclic

Speciální nosná deska
AquaSafe

Speciální nosná deska
AquaSafe

Speciální nosná deska
AquaSafe

Speciální nosná deska
AquaSafe

Protiskluznost R9

Protiskluznost R9

Protiskluznost R9

Protiskluznost R9

Rozměry: 2150 x 216 mm

Rozměry: 1290 × 194 mm

Rozměry: 1290 × 194 mm

Rozměry: 1290 × 245 mm

m2 v balení: 7 lamel = 3,25 m2
m2 v balení SILENCE:
6 lamel = 2,79 m2

m2 v balení: 12 lamel = 3,0 m2
m2 v balení SILENCE:
10 lamel = 2,5 m2

m2 v balení: 12 lamel = 3,0 m2
m2 v balení SILENCE:
10 lamel = 2,5 m2

m2 v balení: 10 lamel = 3,16 m2
m2 v balení SILENCE:
8 lamel = 2,53 m2

POZOR AKCE!

DD 75 | DD 75 S

DD 85 | DD 85 S

Catega® Flex

779 Kč

977 Kč

Catega® Flex je krásná jako
dřevo, snadno udržovatelná
jako laminát a přitom tichá
a elastická. Kombinace
formátu selského prkna,
hluboce vyražených struktur,
celoobvodových V-spár
a vysoké odolnosti, činí
z této kolekce volbu č. 1
i do vysoce namáhaných
komerčních prostor.

POZOR AKCE!

38 | 39

699 Kč

829 Kč

799 Kč

921 Kč

Dub arktický bílý 6946
| imitace dřeva (RP)

Dub Karamel 6953
| imitace dřeva (PS)

Dub rozpraskaný
Kapučíno 6955
| imitace dřeva (WM)

Javor 202
| imitace dřeva

White Island 6961
| imitace dřeva

Dub peprmint 6965
| imitace dřeva

Dub Catalana 6968
| imitace dřeva

Smokey wood
světlý 6963
| imitace dřeva

Dub sukovitý krémově
bílý 6947 | imitace
dřeva (RP)

Dub Natur 6952
| imitace dřeva (PS)

Dub letitý jílově šedý
6941 | imitace dřeva (WM)

Buk 6201
| imitace dřeva

Dub Catalana 6968
| imitace dřeva

Smokey wood
tmavé 6964
| imitace dřeva

White Island 6961
| imitace dřeva

Dub Cortona 6967
| imitace dřeva

Javor surový 6944
| imitace dřeva (PS)

Dub Cognac 6949
| imitace dřeva (PS)

Jasan vintage 6950
| imitace dřeva (PS)

Dub 6067
| imitace dřeva

Dub Mill 6969
| imitace dřeva

Dub Daytona 6982
| imitace dřeva

Grey County 6962
| imitace dřeva

Jasan 6948
| imitace dřeva (PS)

Dub rustikální vápněný
6943 | imitace dřeva
(WM)

Ořech 6945
| imitace dřeva (PS)

Ořech 211
| imitace dřeva

Dub Cortona 6967
| imitace dřeva

Ceramica 6979
| imitace kamene

Dub Skořice 6965
| imitace dřeva

Dub Sahara béžový 6957
| imitace dřeva (PS)

Dub letitý 6954
| imitace dřeva (WM)

Smokey wood
světlé 6963
| imitace dřeva

Atelier 6980
| imitace kamene

Smokey wood
tmavé 6964
| imitace dřeva

Dub surový 6959
| imitace dřeva (PS)

Dub hroznový světlý 6940
| imitace dřeva (WM)

Grey County 6962
| imitace dřeva

Dub Mill 6969
| imitace dřeva

Břidlice 6978
| imitace kamene

Dub rozpraskaný světlý
6956 | imitace dřeva (PS)

Pinie letitá 6951
| imitace dřeva (WM)

Dub Reserva 6966
| imitace dřeva

Dub Longbeach 6981
| imitace dřeva

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH. Ceny k provedení SILENCE na dotaz.
- není k dispozici v provedení SILENCE
Designová krytina | Catega ® Flex | Dub Natur 6952 | pórsynchronní struktura (PS)

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

DESIGNOVÉ KRYTINY PURETEC® | PŘEHLED KOLEKCÍ

40 | 41

J

de to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě dokazuje tato exkluzivní kolekce designových
krytin. Reliéf vyražený hluboko do povrchu přitom této krytině propůjčuje opravdu

realistický dojem. A jak se na ní bydlí? Komfortně! O to se postarají pachově neutrální,
tvarově stabilní povrchy bez obsahu PVC, dvě vrstvy ke kloubům šetrného korku
a stabilizující nosná deska HDF. To vše dohromady dělá z této krytiny zdravý, hodnotný
a zároveň ekologický produkt pro náročné individualisty. Designová krytina DD 350
S TECARA s povrchem Puretec® – 100% ekologická alternativa tvarově nestabilních, PVC
obsahujících a ze zdravotního hlediska problematických krytin vinylových. Nyní v novém
formátu širokého selského prkna a zátěžové třídě pro namáhané komerční prostory 33.

Designová krytina DD 350 S TECARA s povrchem Puretec ®

POZOR AKCE!
DD 350 S TECARA

DD 350 S
TECARA

995 Kč

1055 Kč

Smrk bílý 6975
| imitace dřeva

Dub živý surový 6974
| imitace dřeva

Dub surový 6934
| imitace dřeva

Dub markant
bílošedý 6971
| imitace dřeva

Dub světlý 6921
| imitace dřeva

Dub antik-hnědý 6933
| imitace dřeva

Dub starý vzhled 6972
| imitace dřeva

Dub živý natur 6973
| imitace dřeva

Dub starošedý 6937
| imitace dřeva

Dub Kapučíno 6935
| imitace dřeva

Celosvětově první designová
krytina bez obsahu PVC,
bez změkčovadel. Elastická,
teplá, šetrná vůči kloubům.
Povrch Puretec ® je vyroben
z pachově neutrálního
a PVC neobsahujícího
polyesteru (PET).

DD 350 S TECARA

1-lamela (selské prkno)
Celoobvodová V-drážka

Třída mechanického
namáhání: 23 | 33

Designová krytina
bez obsahu PVC
pro Vaše zdraví
s povrchem Puretec®

»

10 dekorů,
nášlap cca. 0,5 mm PET
Zámkový spoj: Masterclic Plus
MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných
prostorech
Protihlukové korkové
kašírování 1 mm
Tloušťka: 9 mm

DD 350 S TECARA

Rozměry: 2120 × 240 mm
m2 v balení:
5 lamel = 2,54 m2

DD 350 S TECARA | Dub starý vzhled 6972 | woodlike (WL)

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz

KORKOVÉ KRYTINY | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | PŘEHLED KOLEKCÍ

Korkové krytiny

Linoleum

S veškerou
silou přírody.

100% přírodní klasika
od roku 1860.

»

LID 300 S Puro

KD 300 S Puro

L

Korková krytina KD 300 S Puro

»

inoleum je přírodní produkt vyrobený z oleje lisovaného z lněných
semen. Přidáním přírodní pryskyřice, vápence a dřevěné moučky

vzniká prostřednictvím oxidace směs, která je zahřívána na předepsanou

KD 300 S

42 | 43

teplotu a nanesena na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne

Přírodní linoleum LID 300 S Puro
LID 300 S Puro

vysoce odolný produkt pro výrobu zdravých a ekologicky naprosto
nezávadných, elastických kvalitních krytin. Krytiny z tohoto materiálu
jsou vhodné nejen do silně namáhaných bytových prostor, ale i do silně
namáhaných prostor komerčních. Krytiny z přírodního linolea MEISTER
1029 Kč

989 Kč

Vintage bílá 6823
| přírodní olej

KD 300 Puro | Struktura střední krémová 6819 | přírodní olej

K

orek je přírodní materiál
získávaný z dorůstající kůry

korkového dubu. Naše korkové

prostorový
hluk
(v místnosti)

krytiny jsou vyrobeny nejmodernější
technologií na základě letitých
zkušeností a splňují vysoké
estetické i zdravotní požadavky.

kročejový
hluk
(v nižším
podlaží)

Korkové krytiny Meister mají pružný
povrch, čímž při chůzi šetří klouby.
Korkový povrch je pružný, tichý,

Pohlcení zvuku

teplý a příjemný na dotek. Kolekce

Korek se používá v mnoha oblastech

KD 300 S je dodávána s povrchem

jako zvukový izolant - stejně tak je tomu

ošetřeným přírodním olejováním

i u korkových krytin MEISTER. Korkové
protihlukové kašírování na spodní části

Weartec Nature ® a přirozeně tak

každého dílce totiž v kombinaci s elastickou

přispívá k zdravé atmosféře a regulaci

korkovou užitnou vrstvou činí tyto krytiny

vlhkosti v bytových, nebo komerčních
prostorech s nižší intenzitou zátěže.

mimořádně tichými. To platí jak pro
hluk v místnosti samotné, tak pro hluk
v místnostech nacházejících se pod ní.

Při navrhování této kolekce
korkových krytin jsme mysleli
především na vaše zdraví.
Povrch je měkký, teplý, tichý
a šetří vaše klouby. Přírodní
olejování Weartec Nature ®
napomáhá přirozené regulaci
vlhkosti a dodává krytině
přirozeně hedvábný vzhled.

proužek tmavě hnědá 7307

Krémová 7300

Krytiny z přírodního linolea
jsou přirozeně antistatické,
antibakteriální, vysoce
odolné a extrémně tvarově
přesné. Novinkou je moderní
formát širokých prken
s celoobvodovou mikrospárou
a zátěžová třída 33.

Struktura střední
šedá 6821
| přírodní olej

Třída mechanického
namáhání: 23 | 33

8 povrchů s celoobvodovou
mikrospárou, olejovaných
přírodním olejem
Weartec Nature ®

8 povrchů s celoobvodovou
mikrospárou

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

989 Kč

989 Kč
Struktura střední
krémová 6819
| přírodní olej

Zámkový spoj:
Masterclic Plus
MEISTER záruka*
10 let při použití
v obytných prostorech

Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého korku

2,5 mm nášlap
z přírodního linolea
989 Kč

989 Kč
Struktura střední
krémově šedá 6824
| přírodní olej

Rozměry: 2120 x 240 mm

m2 v balení:
5 lamel = 2,49 m2

Všechny uvedené ceny
za m2 jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz

Cementově šedá 7302

1079 Kč
Tloušťka: 10 mm,
včetně 1 mm korkového
protihlukového kašírování

Struktura střední
Antracit 6822
| přírodní olej

Rozměry: 2120 x 240 mm

= přírodní olej

1129 Kč
Šedá 7303

1129 Kč

Struktura střední
tmavohnědá 6820
| přírodní olej

MEISTER záruka*
10 let při použití
v obytných prostorech

Tloušťka: 10 mm,
včetně 1 mm korkového
protihlukového kašírování

1129 Kč
Teplá šedá 7301

o tloušťce 1 mm, které mimořádně zvyšuje komfort pochůzky.

989 Kč

989 Kč
Struktura střední
surová 6825
| přírodní olej

1079 Kč

jsou navíc vybaveny korkovým integrovaným protihlukovým kašírováním

Třída mechanického
namáhání: 23

m2 v balení:
5 lamel = 2,49 m2

LID 300 S Puro | Ražený

Struktura střední
Cognac 6826
| přírodní olej

LID 300 S Puro | Ražený
proužek tmavě hnědá 7307

Křemenná šeď 7304

1079 Kč
Zlatohnědá 7305

1179 Kč
Ražený proužek
tmavě hnědá 7307

1079 Kč
Břidlice Antracit 7306

LIŠTY K DESIGNOVÝM KRYTINÁM MEISTER | PŘEHLED PROFILŮ

Lišty k designovým krytinám
MEISTER s povrchem
Puretec ® a SilentTouch ®.

Lišty k dřevěným krytinám
Longlife Parkett ® a Lindura ®.

Lišty k laminátovým
krytinám MEISTER.

Univerzální a renovační
obvodové lišty.

Speciální lišty určené
k designovým krytiným
jsou k dispozici ve
všech jejich dekorech
v profilu 2 PK a 3 PK.

Olejované a lakované, dýhované lišty
v profilech 1 MK, 2PK a 3 PK jsou
k dispozici ve všech dekorech krytin
MEISTER Longlife Parkett® a Lindura®
s vyjímkou dekoru Modřín 1015.

Lišty v profilech 2 PK a 3 PK
jsou k dispozici ve všech
dekorech laminátových
krytiny MEISTER.

Všechny univerzální lišty jsou k dispozici
v bílém provedení a v provedení
s přetíratelnou fólií. Jiné dekory, např.
Antracit, ušlechtilá ocel, apod. nejsou
k dispozici ve všech profilech.

2 PK

1 MK

Cena od 107 Kč

1 MK

Cena od 95 Kč
2 PK

3 PK

Cena od 99 Kč

2 PK

Cena od 99 Kč
3 PK

M

Cena od 96 Kč

Cena od 107 Kč
3 PK

10 PK

Cena od 109 Kč
12 PK

Cena od 135 Kč
14 M K

11 PK

Cena od 120 Kč
13 PK

Cena od 149 Kč
15 M K

imořádně tvarově
stabilní lišty potažené

laminovanou fólií, dýhou,
korkem, či materiálem

Cena od 105 Kč
14 M K

Cena od 67 Kč
5 PK

Cena od 74 Kč
16 M K

Cena od 85 Kč
17

Nadura ® jsou určené pro
montáž, prostřednictvím
rychlomontážních spon PK,

Lišty
s jádrem MDF

MK, nebo k alternativnímu

VE VŠECH DEKORECH KRYTIN MEISTER.

v profilech s dekory určenými

typu montáže. V nabídce
jsou lišty jak v profilech,

15 M K

Cena od 132 Kč

Cena od 94 Kč

Cena od 79 Kč

8 PK

jejichž dekory přesně
odpovídají dekorům krytin, tak
pro univerzální použití.

Vysoká odolnost
a tvarová stabilita

Cena od 105 Kč

Cena od 125 Kč

»

15 PROFILŮ | VÍCE JAK 200 DEKORŮ

Cena od 129 Kč

Lišty ke krytinám MEISTER
Nadura ® a LID 300 S Puro.

Lišty ke korkovým
krytinám MEISTER.

Dekory krytin Nadura® a LID 300 S,
jsou k dispozici v profilu 8 PK
(Nadura®) a 8 PKE (LID 300 S Puro).
8 PK jsou potaženy materiálem
Nadura®, 8 PKE jsou určeny pro
vložení dekoračního pásku.

Lakované lišty potažené
korkovou dýhou jsou
k dispozici ve všech dekorech
korkových krytin MEISTER
v profilech 1 MK, 2 PK a 3 PK.

8 PK /8 PKE

1 MK

3 PK

Všechny uvedené ceny
jsou za bm bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz

Cena od 149 Kč

Cena od 119 Kč

Cena od 147 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ | PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehled příslušenství
Dokonalé zakončení
– detaily, které sedí.

»

Dokonalý dojem vzniká teprve tehdy,

lišty, či ukončovací a speciální přechodové profily. Také světla mohou

jsou-li veškeré prvky v místnosti

prostřednictvím individuálních světelných efektů přispět k celkové

optimálně sladěny. K tomu slouží

atmosféře prostoru. Aby jste se z krásy Vaší podlahy mohli

například vhodné stropní a panelové

2

Čistící prostředky (bez přiřazení)
Nabízíme kompletní sortiment
prostředků údržby pro všechny typy
podlahových krytin MEISTER.

těšit mimořádně dlouho, nabízíme Vám pro ni i vhodné prostředky údržby.

13

1

15
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14

14

7
Univerzální profily
Odborné řešení přechodů,
ukončení a dilatačních spár.

Svítidla pro povrchovou montáž
Mnohostranně použitelná svítidla dávají
možnost výběru mezi teplou bílou
nebo ostrou studenou barvou světla.

8

Univerzální profil

13

na hrany schodů
Díky vhodným profilům lze schody
podlahovými dílci MEISTER snadno obkládat.

Zápustná světla
Moderní světelný program nabízející LED,
nízkonapěťová i vysokonapěťová světla
otevírá množství kreativních možností
přímého i nepřímého osvětlení.

11

3

Obvodové lišty

12

Nabízíme Vám velké množství profilů ve
všech dekorech laminátových, dřevěných
a korkových krytin MEISTER.

12

Regálová lišta
Pokud jsou panely SP 400 vybaveny
elektricky vodivou regálovou lištou,
je možno je vybavit dekoračními světly,
nebo podsvětlenými policovými díly.

10
2

4

Hranaté obvodové lišty

3

Tyto lišty moderního čtyřhranného tvaru

11

jsou k dispozici v 16ti variantách povrchu,
včetně bílé přetíratelné fólie umožňující
barevná sladění s jakýmkoliv tónem.

5

zkombinovat s jakoukoliv krytinou.

6

Podkladové materiály (bez přiřazení)
Optimální podklad pro účinnou kročejovou
izolaci a ochranu proti prostorovému hluku.

atmosféry prostoru je možné systémové
podsvětlenými policovými díly.

4

9

Elegantní klasika, kterou můžete

K dekoračním účelům a k navození správné
panely SP 400 vybavit skleněnými

1

Hranaté obvodové lišty (bez přiřazení)

Podsvětlené skleněné police

7

Stropní ukončovací lišty
Tři různé ukončovací profily zajistí
čisté zakončení stěn a stropu.

8

Rohové lišty
Optimálně uzpůsobené speciální lišty
pro mnoho typů rohů, hran a úhlů.

9

LED – vestavná a podlahová světla
Naše vestavná světla, jako např. FLAT
– Quadro jsou optimálně vhodná jako
orientační osvětlení a jsou přesvědčivá

10

LED - panelová světla
Vhodné pro montáž na zeď
i strop, stejně tak jako
k osvětlení schodů.

kompaktními rozměry.

Kompletní sortiment příslušenství naleznete na www.meister-podlahy.cz

k jen
Příplate

2
m
55 Kč/
H.
bez DP

»„Tichý laminát“
Patentovaná technologie SILENCE.
Těžká elastická podložka zajišťuje optimální plošné položení.
Vynikající výsledky při pokládce na podlahové topení.
Výrazný útlum prostorového a kročejového hluku.
Odpadá nutnost použití protihlukové a vyrovnávací podložky.
Rychlejší a jednodušší pokládka.
Bezkonkurenční výrobek na trhu.

SILENCE
Kolekce dostupné s kročejovou podložkou silence:
LC 55 S, LC 75 S, LD 75 S, LD 95 S, LC 200 S, LD 200 S,
LS 300 S, LD 300 S | 20, LD 300 S | 25

100 PR0

KVALITNÍ

design
výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.

