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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.
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®
MeisterHighTech. Lindura®LINDURA
| dřevěné
|prémiové
DŘEVĚNÉkrytiny
KRYTINY
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2600 mm

Dřevěná HighTech
krytina jako žádná jiná.
Extrémní odolnost
proti průrazu*.

2200 mm

Fascinující kombinace
vlastností skutečného
dřeva a kamene.

výška člověka
1800 mm

Rustikální charakter.

Dřevěná
prémiová
krytina
MeisterHighTech. lindura®

Dva XXL formáty velkých
zámeckých prken.
Nízký tepelný odpor
0,084 m2 K/W.
Vynikající na
podlahové topení.
Nízká montážní
výška 11 mm.

HD 400 Lindura ®

Vhodná pro všechny
oblasti použití včetně
komerčních prostor!
* Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou
silou 4000 N, zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.

HighTech krytina
ve velkorysých
formátech 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.
šířka 270 mm

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub 8738 | kartáčování | matný lak

šířka 320 mm

MeisterHighTech. Lindura® | dřevěné prémiové krytiny

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub olivově šedý 8511 | kartáčování | přírodní olej

Třídění dřevěných krytin
MeisterHighTech. Lindura®
Nová generace vysoce
odolné Lindury je
nabízena ve čtyřech
typech třídění a dvou
povrchových úpravách.
Díky použité
HighTech technologii
WoodPowder získává
Lindura jedinečný,
konvenční technologií
nenapodobitelný
vzhled a vysokou
odolnost.

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub 8745 | kartáčování | přírodní olej

Rustikální

Autentic

Živelný charakter určují velké suky

Autentické hluboké kartáčování vytváří

a rozdílně silné praskliny vyspravené

zcela novou haptiku povrchu, která

High-tech technologií WoodPowder.

přispívá k unikátnímu vzhledu dřeva,

Silná zajímavá hra barev a struktur,

blízkému rustikálnímu třídění. Hra barev

a záměrně vybrané povrchy s většími

a struktur, ojedinělé praskliny a zdravé

suky a vyspravenými prasklinami,

suky nejsou v četnosti, ani v průměru,

patří k rustikálnímu charakteru

nijak omezeny. Vypadlé suky a praskliny

tohoto třídění. Jejich velikost, ani

jsou sofistikovaně vyplněny pomocí

počet přitom není nijak omezen.

High-tech technologie WoodPowder.

Živé

Natur

Zdravé a výrazné suky a dřevěná

Ojedinělé praskliny, pevné suky,

jádra patří k živému obrazu položené

zdravý vzhled, to jsou originální

plochy. Dřeva v tomto třídění jsou

prvky celkově klidného obrazu

záměrně vybírána se strukturou

tohoto třídění. Je z námi nabízených

a barevností odpovídající jejich

třídění opticky nejjemnější

přírodnímu charakteru. Díry a praskliny

a nejvíce harmonické s vyváženým

jsou dokonale vyplněny za použití

barevným výrazem. High-tech

High-tech technologie WoodPowder.

technologie WoodPowder zde
dokonale vyplňuje praskliny a suky.
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MeisterHighTech. Lindura® | dřevěné prémiové krytiny
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Lindura® HD 400

1499 Kč
Dub Natur arkticky bílý 8737 | kartáčování | matný lak

AKCE 2021
Lindura®

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč

1449 Kč

Dub surový Natur 8743 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub živý krémově bílý 8741 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub autentický 8739 | kartáčování | matný lak

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub autentický white washed 8742 | kartáčování | přírodní olej

1449 Kč
Dub živý 8417 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub Natur 8736 | kartáčování | matný lak

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

Dub Rustikal 8410 | kartáčování | přírodní olej

1449 Kč
Dub Autentic 8746 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub Natur Autentic bílý 8735 | kartáčování | matný lak

1499 Kč
Dub Rustikal 8520 | kartáčování | matný lak

1449 Kč
Dub bílá káva 8414 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub zlatohnědý Rustikal 8514 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub Dry Wood 8748 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub jílově šedý Rustical 8411 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub olivově šedý Vintage 8511 | kartáčování | přírodní olej

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

AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub Natur Alabaster 8734 | kartáčování | matný lak

1449 Kč
Dub surový Rustikal 8413 | kartáčování | přírodní olej

AKCE 2021
Lindura®

1449 Kč
Dub béžovošedý Autentic 8744 | kartáčování | přírodní olej

1599 Kč
Ořech americký živý 8523 | kartáčování | matný lak

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

POZOR AKCE

Ušetříte 106 Kč/m2 bez DPH

Tloušťka: 11 mm
Rozměry:
2600 x 320 mm
2200 x 270 mm
(olejované povrchy)
2200 x 270 mm
(matně lakované povrchy)

AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub Autentic Karamel 8733 | kartáčování | matný lak

1499
1449 Kč
Dub Natur 8745 | kartáčování | přírodní olej

1499 Kč
Dub světle hnědý Natur 8731 | kartáčování | matný lak

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

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
AKCE 2021
Lindura®

1499 Kč
Dub světlý Natur 8732 | kartáčování | matný lak

MeisterHighTech. lindura® HD 400 |
| Dub arkticky bílý 8735 | kartáčování | matný lak

Původní cena 1555 Kč/m2 bez DPH.
Nyní nově 1449 Kč/m2 bez DPH

1499 Kč
Dub živý 8738 | kartáčování | matný lak

1449 Kč
Dub kapučíno 8747 | kartáčování | přírodní olej

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

MeisterHighTech. Nadura® | extrémně odolná dlažba

Třída sama pro sebe!
Extrémně odolná.
Tvrdá. Teplá.
Voděodolná 24h.*
Extrémní odolnost, zátěžová třída 34.

Extrémně
odolná dlažba

Vhodná pro vysoce namáhané
komerční prostory.
Voděodolná 24 hodin.
Vyjímečně protiskluzné
vlastnosti třídy R9|R10!

MeisterHighTech. nadura®

Tvrdost povrchu
je srovnatelná s keramikou.
Doživotní záruka na otěr!*

NB 400 Nadura ®

Fascinující kombinace vlastností
skutečného kamene a dřeva.
Moderní charakter imitací
kamenných a metalických povrchů.
XXL rozměr velkoformátové dlažby.
Spáry nemění odstín! Snadná údržba.
Vyrobeno ze 100% přírodních surovin.
Pocitově příjemně teplá krytina,
vynikající na podlahové topení.
* Dle platných podmínek MeisterWerke se doživotní záruka
na otěr vztahuje pouze na použití v bytových prostorách.

MeisterHighTech. nadura® NB 400 | Konstrukční beton teple šedý 6314 | imitace betonu
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MeisterHighTech. Nadura® | extrémně odolná dlažba

*

Je rozhodně jiná.
Rozhodně je lepší.
A voděodolná.
Tři tlakem a žárem vzájemně spojené vrstvy určují
jedinečné vlastnosti Nadury. Extrémně tvrdý povrch ze
směsi dřeva a minerálních pojiv je spojen se speciální
dřevovláknitou nosnou deskou AquaSafe+. V případě velmi
nepravděpodobného poškození povrchu nedochází, díky
homogenní struktůře nášlapu, k tzv. „efektu bílého lomu“.
Protitah, opět z materiálu Nadura, pak slouží ke stabilizaci
dílce. Krytiny Nadura jsou vhodné i pro pokládku na
podklady vybavené kontrolovaným teplovodním vytápěním.

Voděodolný povrch se snadno čistí a udržuje. Odolnost
proti vodě, bahnu, ledu a sněhu činí krytinu maximálně
vhodnou pro použití i ve vstupních prostorách. Červené
víno, olej, ocet, ani jiné, v kuchyni běžně používané suroviny,
nezanechávají na povrchu stopy. Spáry nemění svůj odstín!

MeisterHighTech. nadura® NB 400 | Titanově šedá rustikální 6479 | imitace

Povrch Nadura®

MeisterHighTech. nadura®
Zátěžová robustní dlažba
i pohodové dřevo zároveň.
Stejně jako u každého produktu MEISTER, snoubí
se i v Naduře řemeslná dokonalost a inovativní
duch. Jedině tak vznikají produkty, které v oblastech
kvality a designu splní každé vaše přání.
Hlavním stavebním kamenem Nadury je inovativní
směs – skládající se z jemných dřevěných vláken
a minerálních pojiv, která jsou za působení
tlaku a vysoké teploty přetvořena v kompaktní
masu. Tak získává Nadura povrch, který umí
obojí zároveň: být tvrdý jako kámen, ale zároveň
teplý na dotek jako dřevo, a navíc u toho i skvěle
vypadat. Moderní imitace kamenných a metalických
povrchů v rozměrech velkoformátové dlažby
podtrhnou styl vašeho moderního bydlení.
Nadura je jiná: její tvrdost je srovnatelná s keramikou,
přitom je však příjemně teplá. Tento inovativní materiál
umožňuje nepřeberné množství variací povrchů,

Impregnace hran AquaStop

Speciální nosná deska AquaSafe+

od ušlechtilé břidlice a pískovec až po moderní imitace
betonů. Otevřete své místnosti novým dimenzím designu!

Extrémní odolnost
Vysoký podíl minerálních látek propůjčuje krytině
robustnost kamenné, nebo keramické zátěžové dlažby.
Při rázovém zatížení, při kterém by však keramika praskla,
či se roztříštila, zůstane na Naduře, pokud vůbec, jen
stěží viditelný důlek, který se dá bez problémů vyspravit.

Příjemně teplá

12
22 || 13
23

Protitah Nadura® – technické řešení
pro maximální tvarovou stabilitu

Díky vysokému podílu dřevěných vláken je tělesné teplo
pomaleji odváděno, než je tomu u kamene, či keramiky.
Proto je Nadura pocitově teplejší a příjemnější.

Protiskluznost
Inovativní povrch v kombinaci s hluboko
vyraženou strukturou činí Naduru vyjímečně
protiskluznou (protiskluznost třídy R9|R10)
ID 0717 - 12339 - 006

* Vhodné pro použití ve vlhkých místnostech, jako jsou například koupelny, či prostory se vstupem z venčí. Použití v exteriérech a mokrých prostorách,
jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v místnostech vybavených odtokovým kanálem v podlaze, není povoleno.

MeisterHighTech. Nadura® | extrémně odolná dlažba

Nadura® NB 400

999 Kč

999 Kč

1049 Kč

Pískovec světlý 6323 | Imitace kamene

Pískovec světle šedý 6313 | Imitace kamene

Metallic světle šedý 6486 | Imitace kovu

999 Kč

1049 Kč

1049 Kč

Břidlice šedá 6333 | Imitace kamene

Rustic krémově šedý 6480 | Imitace

Metallic šedý 6484 | Imitace kovu

999 Kč

999 Kč

999 Kč

Strukturovaný beton teplá šedá 6314 | Imitace

Hickory betonově šedý 6223 | Imitace

Pískovec stříbrošedý 6324 | Imitace kamene

999 Kč

999 Kč

Břidlice arkticky šedá 6478 | Imitace kamene

Pískovec šedobéžový 6302 | 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.
Zámkový spoj:
Masterclic Plus
Komplexní ochrana proti
vlhkosti AquaSafe-System +
Vhodné pro použití do
vlhkých prostor, odolnost
proti vodě 24 hodin

1049 Kč

1049 Kč

Metallic šedý křemen 6496 | Imitace

Rustic titanově šedý 6479 | Imitace

Třída mechanického
namáhání: 23 | 34
16 druhů povrchů
Celoobvodová mikrospára
Zámkový spoj:
Masterclic Plus
MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při
použití v obytných prostorech

999 Kč

1049 Kč

Břidlice antracit 6332 | Imitace kamene

Metallic antracit 6482 | Imitace kovu

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology
Tloušťka: 10,5 mm
Rozměry: 853 x 395 mm

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.

999 Kč
Siena šedá 6305 | Imitace kovu

MeisterHighTech. nadura® NB 400 | Pískovec světle šedý 6313 | imitace kamene

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

m2 v balení:
5 lamel = 1,69 m2
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MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny
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Exkluzivní dřevo MeisterParkett. longlife,
přirozená krása a elegance pro každý den.
Jsou dvě věci, které propůčují krytinám MEISTER mimořádnou životnost: ušlechtilé,
pečlivě zvolené materiály a inteligentní vícevrstvá struktura. Společně s použitím
tvarově stabilních nosných desek HDF, toto zaručuje vysokou odolnost a trvalou
krásu těchto podlah. Povrchové úpravy Weartec ®Nature a Duratec Plus podtrhují
přírodními oleji a vosky, respektive laky, charakter jednotlivých dřevin, a dotvářejí
odolné a snadno udržovatelné krytiny. MeisterParkett. longlife je vhodný i pro
pokládku na podklady vybavené kontrolovanými teplovodními topnými systémy.

Povrchová úprava Weartec® Nature
přírodní oleje a vosky vnikají hluboko do dřeva a vytvářejí
ochranný, prodyšný povrch. Tato zušlechťující úprava
podtrhuje fládrování i strukturu dřeva a působí jako přirozený
regulátor vlhkosti, podporující zdravé klima v místnosti.

Dřevěné
krytiny

Užitná vrstva
z ušlechtilého dřeva
o tloušťce cca. 2,5 mm

Povrchová úprava Duratec Plus
7-mi vrstvé lakování bezformaldehydovým, elastickým,
UV-tvrzeným akrylovým lakem. Tento lak je naprosto
ekologicky nezávadný a, díky speciálnímu složení,
mimořádně odolný a snadno udržovatelný.

MeisterParkett. longlife
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.
MeisterParkett.

longlife
longlife
longlife
longlife
longlife
longlife
longlife
longlife

|
|
|
|
|
|
|
|

PD 450
PD 400
PD 200
PS 500
PS 400
PS 300
PC 400
PC 200

Protitah
ze severského smrku
pro optimální pevnost

Nosná deska
Speciální dřevovláknitá nosná
deska HDF pro snadnou
pokládku, mimořádnou
tvarovou stabilitu a zvýšenou
odolnost proti působení tlaku.

(s vyjímkou čpavkovanéhu dubu)

MeisterParkett. longlife PC 400 | Dub vital čistý 8820 | kartáčování | přírodní olej
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Čím je
MeisterParkett. longlife
tak vyjímečný?
Dřevěné krytiny MeisterParkett označujeme “longlife“, protože jednoduše víme:
Vydrží déle krásné! Důvodem je vyspělá technika, která v nich vězí.
Proto na tyto krytiny také poskytujeme záruku Longlife, tedy 35 let!

Stabilita
MeisterParkett. longlife jsou krytiny mimořádně odolné proti tlaku a průrazu. Je to díky
tvarově vysoce stálé nosné desce HDF, která dodatečně stabilizuje užitnou vrstvu
a činí ji odolnější vůči působení tlaku a průrazům. Odolnost proti zatížení tlakem je
několikanásobně vyšší, než je tomu u vícevrstvých podlahových krytin na smrkovém jádře.

Běžná krytina na smrkovém jádře
(užitná vrstva – dub 3.6 mm)

MeisterParkett. longlife s nosnou deskou
HDF (užitná vrstva – dub 2,5 mm)

Snížená hlučnost
Naše dřevěné krytiny snižují hlučnost na zcela jednoduchém principu:
větší hmotnost, znamená menší vibrace. Díky použití nosných desek
HDF se měrná hmotnost dílce zvýší o zhruba 50 procent. Výsledek:
méně vibrací, lepší plošné zatížení, méně hluku – více pohody.

| o cca. 50 % vyšší měrná hmotnost
| HDF nosná deska
cca. 890 kg | m3)

|s
 mrkové jádro
(cca. 540 kg | m3)

MeisterParkett. longlife PS 500 | Dub harmonický čistý 8805 | kartáčování | přírodní olej

MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny

Longlife-Parkett ®
zámecká prkna

Longlife-Parkett ®
selská prkna

PD 450

PD 400

matný lak

matný lak | přírodní olej

Vítejte v královské třídě:
kolekce dřevěných krytin ve
formátu zámeckých prken,
zářící matně lakovaným
povrchem zdůrazňujícím
ušlechtilý vzhled.

Longlife-Parkett ®
štíhlá prkna

Longlife-Parkett ®
parkety

Longlife-Parkett ®
parkety

Longlife-Parkett ®
speciální optika, bezespárová optika

PD 200

PS 300

PS 400

PS 500

PC 200

PC 400

matný lak | přírodní olej

matný lak

lak

matný lak | přírodní olej

matný lak | přírodní olej

matný lak | přírodní olej

Elegance a velkorysost:
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 lakem.

Spolehlivost a rozmanitost:
kolekce PD 200 Vám nabízí
výběr dekorů dubového
dřeva povrchově upraveného
matným lakem a nově pět
dekorů olejovaných přírodním
olejem, zdůrazňujícím
přirozený charakter
dřevěných selských prken.

Flexibilita a kompaktnost:
kolekce PS 300 nabízí
štíhlá prkna z vybraných
druhů dřev v harmonickém
a živém třídění. Speciální
formát umožňuje
použití v mnoha typech
interiérových stylů i velikostí
realizovaných prostor.

Moderní klasika: unikátní
kolekce PS 400 je moderní
interpretací klasických
dřevěných parket určených
pro pokládku do vzoru rybí
kosti. Dělat věci nově a lépe
je naší nosnou myšlenkou.

Back to the future:
velkoformátové parkety
pro diagonální pokládku.
Kolekce PS 500 je moderní
interpretací klasického
stromečkového vzoru Made
in Germany. Velkoformátový
Fischgrät je ultimátní
klasika pro fajnšmekry.

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

Asymetrie a plaňkování:
povrchy krytin kolekce
PC 400 působí zároveň
stylově, moderně
a neobvykle. Výrazné
praskliny a viditelné známky
dlouholetého užívání, to jsou
devizi této unikátní řady.

1- lamela (výběrové
zámecké prkno)

1-lamela
(selské prkno)

1-lamela
(selské prkno)

1-lamela
(štíhlé prkno)

1-lamela (parketa pro
diagonální stromečkový vzor)

1-lamela (parketa pro
diagonální stromečkový vzor)

3-lamela
(parketa)

3-lamela
(asymetrická parketa)

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

16 přírodně olejovaných
povrchů, kartáčování

5 dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature ®

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

2 druhy lakovaných povrchů,
částečně kartáčovaných

8 dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature ®

13 dekorů lakovaných
matným lakem

4 druhy dubových povrchů
olejovaných přírodním olejem
Weartec Nature ®

16 povrchů lakovaných
7-mi vrstvým matným
lakem Duratec Plus®

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

Celoobvodová V-drážka,
čelní mikrospára

Podélná V-drážka

Podélná V-drážka

Celobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Bezespárová optika

Speciální optika,
plaňkování,
vintage vzhled

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic

Zámkový spoj:
Unizip

Zámkový spoj:
Unizip

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

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Tloušťka: 13 mm

Délka: 2400 mm

Délka: 2200 mm

Délka: 2200 mm

Délka: 1187 mm

Délka: 500 mm

Délka: 710 mm

Délka: 2400 mm

Délka: 2400 mm

Šířka: 255 mm

Šířka: 180 mm

Šířka: 180 mm

Šířka: 142 mm

Šířka: 100 mm

Šířka: 142 mm

Šířka: 200 mm

Šířka: 255 mm

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 lamel = 1,01 m2

m2 v balení:
8 lamel = 0,4 m2

m2 v balení:
8 lamel = 0,81 m2

m2 v balení:
4 lamely = 1,92 m2

m2 v balení:
4 lamely = 2,45 m2

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

7 dekorů olejovaných
přírodním olejem
Weartec Nature ®
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4 druhy povrchů lakovaných
7-mi vrstvým matným
lakem Duratec Plus ®

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.

MeisterParkett. longlife PS 400 | Dub živý 8047 | kartáčování | lak

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

MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny

PD 450

zámecké prkno | matný lak

PD 400

PD 400

selské prkno | přírodní olej

PS 500

selské prkno | matný lak

parkety – rybí kost | matný lak

PS 500

parkety – rybí kost | přírodní olej

PS 400

parkety – rybí kost | lak

2119 Kč

2039 Kč

2019 Kč

2119 Kč

1939 Kč

2047 Kč

1920 Kč

2174 Kč

Dub živý bílý vápněný 8594 | kartáčování

Dub vital polárně bílý vápněný 8803 | kartáčování

Dub vital white washed 8804 | kartáčování

Dub harmonický polárně bílý 8081 | kartáčování

Dub živý krémově bílý 8454 

Dub harmonický krémově bílý vápněný 8815
| kartáčování

Dub vital polárně bílý vápněný 8803 | kartáčování

Dub harmonický 8042 | kartáčování

2089 Kč

2249 Kč

2219 Kč

1959 Kč

1859 Kč

2022 Kč

1920 Kč

2072 Kč

Dub živý surový 8595 | kartáčování

Dub harmonický čistý 8805 | kartáčování

Dub harmonický bílý 8090 | kartáčování

Dub živý krémově bílý vápněný 8541 | kartáčování

Dub vital světlešedý 8801 | kartáčování

Dub harmonický perlový 8816 | kartáčování

Dub vital white washed 8804 | kartáčování

Dub živý 8047 | kartáčování

2309 Kč

2019 Kč

2224 Kč

2119 Kč

1939 Kč

2022 Kč

2123 Kč

Dub harmonický krémově bílý 8596 | kartáčování

Dub vital čistý 8806 | kartáčování

Dub harmonický 8807 | kartáčování

Dub harmonický krémově šedý 8802 | kartáčování

Dub živý perlový 8544

Dub harmonický surový 8583 | kartáčování

Dub harmonický čistý 8805 | kartáčování

2309 Kč

2039 Kč

1996 Kč

2119 Kč

1859 Kč

2022 Kč

2098 Kč

Dub harmonický šedobílý 8774 | kartáčování

Dub živý přírodní světlý 8552 | kartáčování

Dub vital 8808 | kartáčování

Dub harmonický surový 8540 | kartáčování

Dub vital surový 8492 | kartáčování

Dub harmonický čistý 8817 | kartáčování

Dub harmonický 8807 | kartáčování

2299 Kč

2019 Kč

2039 Kč

1959 Kč

2119 Kč

1997 Kč

1845 Kč

Dub harmonický 8171 | kartáčování

Dub živý 8091 | kartáčování

Dub vital jemně čpavkovaný surový 8814 |
kartáčování

Dub živý krémový vápněný 8545

Dub harmonický Nevada 8365

Dub harmonický 8027 | kartáčování

Dub vital 8808 | kartáčování

2059 Kč

2039 Kč

2275 Kč

1939 Kč

2089 Kč

1743 Kč

1920 Kč

Dub živý 8593 | kartáčování

Dub vital šedobéžový surový 8809 | kartáčování

Dub harmonický jemně čpavkovaný 8810 |
kartáčování

Dub živý světlešedý 8548

Dub harmonický 8027 | kartáčování

Dub vital 8377 | kartáčování

Dub vital šedobéžový surový 8809 | kartáčování

2039 Kč

2039 Kč

1909 Kč

1829 Kč

2859 Kč

1920 Kč

Dub vital jemně čpavkovaný 8811 | kartáčování

Dub vital drywood 8812 | kartáčování

Dub živý 8028 | kartáčování

Dub vital 8377 | kartáčování

Ořech americký živý 8044

Dub vital jemně čpavkovaný 8811 | kartáčování
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Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
*Z áruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
2091 Kč

2477 Kč

3129 Kč

2199 Kč

2250 Kč

1971 Kč

Dub vital pařený 8813 | kartáčování

Dub harmonický čpavkovaný 8288 | kartáčování

Ořech americký živý 8275

Dub živý čpavkovaný 8031 | kartáčování

Dub harmonický čpavkovaný 8052 | kartáčování

Dub vital pařený 8813 | kartáčování

www.meister-podlahy.cz

MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny

PS 300

PC 400

PC 400

PD 200

1744 Kč

1591 Kč

1844 Kč

1529 Kč

Dub harmonický krémově bílý vápněný 8815
| kartáčování

Dub vital bílý 8823 | kartáčování

Dub vital čistý 8820 | plaňkování, kartáčování

Dub rustikální krémově bílý 8489 | kartáčování

AKCE 2021 Parkett

AKCE 2021 Parkett

1689 Kč

1591 Kč

1794 Kč

1529 Kč

1619 Kč

Dub harmonický perlový 8816 | kartáčování

Dub vital čistý 8824 | kartáčování

Dub vital 8818 | plaňkování, kartáčování

Dub rustikální surový 8486 | kartáčování

Dub rustikální karamel 8457 | kartáčování

štíhlé prkno | matný lak

asymetrická parketa | matný lak

asymetrická parketa | přírodní olej

selské prkno | matný lak

PD 200

selské prkno | přírodní olej

PC 200
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PC 200

3–lamela | lak

3–lamela | přírodní olej

AKCE 2021 Parkett

999 Kč

999 Kč

1619 Kč

1059 Kč

990 Kč

1133 Kč

Dub rustikální krémově bílý 8456 | kartáčování

Dub živý arktický bílý 8458

Jasan živý bílý 8476

Jasan živý bílý 8647 | kartáčování

999 Kč

1090 Kč

1059 Kč

1101 Kč

Dub živý bílý vápněný 8480

Dub živý krémově bílý 8460

Jasan živý 8646 | kartáčování

AKCE 2021 Parkett

999 Kč

1689 Kč

1540 Kč

1844 Kč

1529 Kč

1299 Kč

Dub harmonický čistý 8817 | kartáčování

Dub vital 8822 | kartáčování

Dub vital šedobéžový surový 8819
| plaňkování, kartáčování

Dub rustikální karamel 8462 | kartáčování

Dub rustikální 8166 | kartáčování

AKCE 2021 Parkett

AKCE 2021 Parkett

1689 Kč

1591 Kč

1844 Kč

1529 Kč

1619 Kč

Dub harmonický surový 8583 | kartáčování

Dub vital jemně čpavkovaný 8825 | kartáčování

Dub vital jemně čpavkovaný 8821
| plaňkování, kartáčování

Dub rustikální krémový 8325

Dub rustikální Autentik 8645 | kartáčování

1529 Kč

1619 Kč

Dub rustikální Optik louhovaný 8138
| kartáčování

Dub rustikální zlatohnědý 8485 | kartáčování

1669 Kč
Dub harmonický 8027 | kartáčování

SPECIÁLNÍ
AKCE 2021
jen za 999 Kč

999 Kč

999 Kč

1059 Kč

1059 Kč

1189 Kč

Dub živý surový 8478 | kartáčování

Dub živý krémový 8326

Dub živý krémově bílý 8349 | kartáčování

1459 Kč

849 Kč

1189 Kč

Javor kanadský harmonický 943

Buk harmonický pařený 928

Dub živý šedobéžový 8648 | kartáčování

AKCE 2021 Parkett

999 Kč

809 Kč

849 Kč

939 Kč

Buk živý pařený 921

Dub živý 903

Buk živý pařený 8186

Platí jen do vyprodání skladů

1502 Kč
Dub vital 8377 | kartáčování

SPECIÁLNÍ
AKCE 2021

AKCE 2021 Parkett

1499 Kč

999 Kč

Dub rustikální 8137 | kartáčování

1059 Kč

1909 Kč

1089 Kč

Dub harmonický 910

Ořech americký harmonický 9601

Dub živý 8187 | kartáčování

jen za 949 Kč
Platí jen do vyprodání skladů

AKCE 2021 Parkett

999 Kč

2529 Kč

1529 Kč

Ořech americký živý 8044

Dub rustikální zlatohnědý 8487 | kartáčování

1379 Kč
Dub harmonický čpavkovaný 8021 | kartáčování

1

PEFC certifikace N/A

1189 Kč
Dub živý zlatohnědý 8475 | kartáčování

POZOR AKCE DŘEVO 2021
Ušetříte až 700 Kč/m2 bez DPH
1929 Kč
Dub harmonický čpavkovaný 8052 | kartáčování

Původní cena 1699 až 1299 Kč/m2 bez DPH.
Nyní nově jen 999 Kč/m2 bez DPH

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

MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny třídění a povrchové úpravy

Olej, nebo lak:
zušlechtění povrchů krytin MEISTER

Od harmonie k rustikalitě:
Třídění dřevěných podlah
Harmonické

1
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2

Přirozená směs: do třídění jsou vybírána jen ušlechtilá
dřeva s klidným vzhledem a vyrovnanou, přirozenou
barevností. Povrchy v tomto třídění mají jen velmi málo
suků, či hnědých jader, a žádné podélné praskliny. Ojediněle
mohou být menší suky řemeslně vyspraveny tmelem.

Vital
Matný lak

Přírodní olej

Lakování matným lakem je speciální povrchová
úprava, která činí naše krytiny Longlife-Parkett
mimořádně odolnými a zároveň snadno
udržovatelnými, a to při zachování teplé haptiky
a přirozeného výrazu dřeva. Lakování Duratec
Plus se skládá z celkově sedmi vrstev, které
na sebe navazují tak, aby umožnily případné
zbroušení v budoucnu. Kompletní povrchová
úprava se skládá z bezformaldehydového,
UV-zářením tvrzeného a ekologicky
naprosto nezávadného akrylového laku.

Základ přírodního olejování podlah Longlife-Parkett –
Weartec @ Nature tvoří přírodní oleje a vosky, které pronikají
hluboko do dřeva a vytvářejí odolný povrch, který však
zároveň může dýchat.Tato vrstva přirozenou oxidací
vysychající zušlechťující povrchové úpravy tvoří přírodní
vzhled s decentní brilancí, podtrhuje fládrování i strukturu
a působí jako přirozený regulátor vlhkosti prostoru – čímž
podporuje zdravé klima. Všechny krytiny Longlife-Parkett
s povrchovou úpravou Weartec @ Nature jsou dodávány již
připravené k okamžitému použití. U těžce zatěžovaných
obytných prostor a prostor komerčních (jako jsou chodby,
či kuchyně) je třeba tyto krytiny před použitím navíc
ošetřit odpovídajícím olejem. Intervaly údržby oleji jsou
pak u kombinace povrchové úpravy z přírodních olejů
a vosků MEISTER podstatně delší, než při použití běžných
olejů bez podílu vosku. Případné menší poškození
povrchu je možno, dle potřeby, opravit po, nebo i bez,
zbroušení a místo přeolejovat a částečně tak opravit.

Ušlechtilá dřeva s výraznou barevností a strukturou tvoří
základ tohoto třídění. Přirozený, živelný charakter podlah
podtrhují velké suky a rozdílně silné praskliny. Suky
a praskliny mohou být řemeslně vytmeleny. V ploše se
mohou nacházet malé, netmelitelné praskliny, či suky.
U kolekce PC 400 s přírodně olejovaným povrchem jsou suky
a praskliny záměrně vyspraveny nerovnoměrně a v kombinaci
s nestejnými spárami tak tvoří silný, výrazný vzhled.

Živé

Do tohoto třídění záměrně vybíráme dřeva s barevností
a strukturou, podtrhující jejich přirozený charakter.
Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra patří do celkového živého
vzhledu tohoto třídění. Námi, v tomto třídění produkovaná
dubová selská a štíhlá prkna, neobsahují žádné podélné
praskliny. Suky mohou být řemeslně vytmeleny. V ploše
se mohou nacházet malé, netmelitelné praskliny, či suky.

Rustikální

V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy s výraznou hrou
barev a struktury, podtrhující charakter dřeva. Větší suky,
ojedinělé praskliny a podíly jader, patří k rustikálnímu vzhledu.
Suky a praskliny mohou být řemeslně vytmeleny. Netmelitelné
menší suky a praskliny jsou součástí tohoto třídění.

MeisterHighTech. lindura® | MeisterParkett. longlife | dřevěné krytiny pro montáž na zeď

Dřevěné podlahy
pro montáž na zeď
Kreativní obklad stěn
dřevěnými krytinami
Jedno je jasné: dřevěná podlaha vydrží déle než jakákoli
tapeta – a je přitom zároveň kvantovým skokem směrem
k exkluzivnímu bydlení. Ať se jedná o celoplošný obklad,
zdůraznění oblasti, nebo pokračování krytiny z podlahy na stěnu,
případně samostatný designový prvek: Dřevo na zdi jedinečným
způsobem ovlivňuje atmosféru místnosti, světlo i hluk.
Je to ještě vůbec podlaha? Nebo se již jedná o zeď? Hranice
se s použitím vertikální montáže podlahových krytin
MEISTER smývají. Jak je to možné? Neuvěřitelně jednoduše!
Umožňuje to jednoduchý systém kovových lišt a spon,
s jejichž pomocí snadno Longlife-Parkett upevníte i na
stěnu. Tomu se říká opravdový život ve třech dimenzích.
Stěny můžete obložit všemi kolekcemi dřevěných
podlahových krytin MeisterParkett. longlife
o tloušťce 13 mm (s vyjímkou kolekcí PS 500 a PS 400).
Současně je nově možné i obložení prémiovými dřevěnými
hightech krytinami MeisterHighTech. lindura® o tloušťce 11 mm.

MeisterParkett. longlife PC 400 | Dub vital 8818 | plaňkování | kartáčování | přírodní olej
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MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

12 | 31
30
13

Laminátové krytiny MEISTER zútulní každý interiér!
Laminátové krytiny MEISTER jsou mimořádně tiché!
Laminát MEISTER se snadno udržuje!
Lamináty MEISTER mají dlouhou životnost!
Lamináty MEISTER jsou zdravotně nezávadné a ekologické!
Pokládka laminátů MEISTER je velice snadná!
Robustní, snadno udržovatelné, moderní a zároveň nadčasové
– takové jsou laminátové krytiny MEISTER, váš nový dokonalý
spolubydlící. Lamináty jsou již léta nejprodávanějším typem
tvrdých podlahových krytin. Jsou synonymem pro odolnost

Laminátové
krytiny

a snadnou údržbu – a procházejí neustálým technickým
i designovým vývojem. Jsou to celkově nekomplikované
krytiny, které nepotřebují příliš pozornosti a přitom zaručují
vysokou odolnost i pěkný vzhled na mnoho let.

MeisterDesign. laminate
| 20
| LL 250 S

Rozměry kolekcí MeisterDesign. laminate

| LL 150 S

MeisterDesign. laminate LD 250 | Dub pouštní 6998 | imitace dřeva

LC 55 (S), 1288 × 198 × 7 (8,5) mm

LD 55 (S), 1288 × 198 × 7 (8,5) mm

LB 150, 853 × 395 × 8 mm

LC 150, 1288 × 198 × 8 mm

LD 150, 1288 × 198 × 8 mm

| LC 55 S
| LD 55 S

LL 150 (S), 2052 × 220 × 8 (10) mm

300
250
250
150
150
150
150
55
55

LD 250, 1287 × 220 × 10 mm

LD
LL
LD
LL
LD
LC
LB
LC
LD

LL 250 (S), 2052 × 248 × 10 (12) mm

laminate
laminate
laminate
laminate
laminate
laminate
laminate
laminate
laminate

1800 mm

MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.
MeisterDesign.

MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

Laminát:
čirá dokonalost
Příroda je mistrem forem a barev. Cílem laminátových
krytin MEISTER je se jí co nejvíce přiblížit. S našimi
povrchy jsme spokojeni teprve tehdy, když jsou
na první pohled nerozeznatelné od pravého dřeva,
kamene, či jiných přírodních materiálů. Speciálně,
do povrchu, vyražené struktury jsou navrženy
tak, aby co nejvíce odpovídaly přirozenému
vzhledu. Laminátové krytiny MEISTER nejsou
přesvědčivé jen vzhledově, ale přinášejí i technické
výhody, které z nich činí dokonalou podlahu.
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Přehled struktury laminátových krytin
MeisterDesign. laminate dle kolekcí
antistatický
dekorační papír

povrch Diamond Pro®

MeisterDesign. laminate
LL 250 (S) | LD 250

*

Mimořádně silné lamináty
pro vysoké nároky
Obě kolekce, LL 250 i LD 250 mají tloušťku 10 mm,
respektive 12 mm v případě varianty s integrovaným
protihlukovým kašírováním. To přináší mimořádnou
stabilitu ( zátěžová třída 23 | 32). Podle definice
Svazu severoamerických a evropských výrobců
laminátových krytin, jsou tyto krytiny vodotěsné
po dobu až 24 hodin. Což tuto kolekci činí
dokonalou volbou pro nejvyšší nároky na odolnost
a použitelnost – samozřejmě i v koupelnách!

nosná deska
AquaSafe +

protitah

integrovaná protihluková
podložka 2 mm PUR (u LL 250 S)

impregnace hran
AquaStop

* Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např.
koupelny. Vyjímku tvoří použití v exteriérech a mokrých
prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo
v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.

povrch Diamond Pro®
antistatický
dekorační papír

*

MeisterDesign. laminate
LD 300
LL 150 (S) | LD 150
LC 150 | LB 150

nosná deska HDF

protitah

impregnace hran
AquaStop
integrovaná protihluková
podložka 2 mm PUR (u LL 150 S)

Overlay (laminace)

Chytré lamináty pro všechny typy použití
Tyto kolekce nabízejí co největší rozmanitost dekorů
i formátů při zachování nejlepších technických
vlastností: tloušťka 8 mm (10 mm v provedení
s integrovaným protihlukovým kašírováním),
zátěžová třída 23 | 32 – vhodné do těžce
zatěžovaných bytových a středně zatěžovaných
komerčních prostor, jako jsou butiky, restaurace,
apod. 4 hodinová odolnost proti působení vody.

dekorační papír

MeisterDesign. laminate
LD 55 (S) | LC 55 (S)

nosná deska HDF

protitah

MeisterDesign. laminate LD 300 | Dub světlý 286 | imitace dřeva

integrovaná protihluková podložka 1,5 mm PUR
(u LD 55 S | LC 55 S)

Značkový laminát MEISTER
Kolekce LD 55 a LC 55 je správnou volbou, pokud
chcete solidní značkovou krytinu. Tloušťka
7 mm (8,5 mm v provední s integrovaným
protihlukovým kašírováním) a zátěžová třída
23 | 31 určuje tyto kolekce jako vhodné do
všech bytových prostor, ložnic, dětských pokojů
a lehce zatěžovaných komerčních prostor, jako
jsou hotelové pokoje, kanceláře a podobně.

MeisterDesign. laminate | originální technické vlastnosti našich laminátových krytin

Diamond Pro® – povrchová úprava*
speciální povrchová úprava Diamond Pro®, s částicemi oxidu hlinitého – korundu
(trigonální, klencový minerál) o tvrdosti 9 – druhý nejtvrdší minerál po diamantu, se stará
o mimořádnou odolnost povrchu proti vzniku mikroškrábanců, jeho odření a otěru.

Antistatická povrchová úprava*
Všechny laminátové krytiny MEISTER jsou vybaveny antistatickým
povrchem, redukujícím maximální statický náboj na < 2 kV a chránící tak
před vybitím skrze kovové předměty, typicky například skrze kliky.

Odolnost proti vzniku skvrn
Skvrny od vodotěsných fix, laku na nehty, voskovek, křídy, stolního oleje, octa,
barev, či laků, nejsou pro laminátové krytiny MEISTER žádným problémem. Proč?
Protože menší plochy snadno vyčístíte pomocí acetonu, ředidla, nebo alkoholu.
Tím je laminát jedinečný, protože takovýto způsob čištění není u žádného
jiného typu tvrdých podlahových krytin bez jejich poškození možný! Navíc je
laminát teplotně odolný, stejně tak jako pracovní desky s z materiálu HPL!

AquaSafe-Systém | AquaSafe-Systém +
Všechny laminátové krytiny MEISTER – s vyjímkou kolekcí LC 55 (S) | LD 55 (S),
jsou voděodolné v rámci komplexního systému ochrany proti vlhkosti
AquaSafe, respektive AquaSafe +. Tento systém se skládá ze tří účinných
prvků, chránících krytinu před působením vnikající vlhkosti:
Ochrana povrchu
Melaminový povrch je přirozeně vodě zcela nepropustný.
AquaStop – impregnace hran & těsnost spoje
Speciálně navržená a patentovaná geometrie zámkového profilu, pracujícího
s předpětím, se ve spojení s impregnací hran AquaStop stará o pevný, těsný spoj.
Nosná deska se sníženými hodnotami bobtnání
Nosné desky se sníženými hodnotami bobtnání dokáží účinně zabránit působení
vody (až na 4 hodiny u stojící povrchové vody). Nosné desky použité u kolekcí
LL 250 (S) | LD 250 | LL 150 (S) prodlužují tuto ochranu dokonce až na dobu 24 hodin.

Světlostálost
I krásný vzhled laminátových krytin MEISTER je zcela trvalý. Lamináty jsou totiž jedny
z nejvíce světlostálých krytin vůbec. Na tak zvané modré stupnici, používané ke zkouškám
světlostálosti, dosahují nejvyššího stupně (třída 8). Barvy tak zůstávají, oproti například dřevu,
nebo vinylovým podlahám, i při intenzivním slunečním záření beze změn – to je perfektní
zejména pro použití v místnostech s velkými okny, francouzskými dveřmi, či střešními okny.
*Nikoliv však u řady laminátových podlah LC 55 (S) | LD 55 (S)

MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Panapolis 6684 | imitace dřeva

34 | 35

MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

LD 300

LL 250 (S)

LD 250

LL 150 (S)

LD 150

LC 150

LB 150

LC 55 (S)

LD 55 (S)

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.**

Mimořádně silný laminát
pro vysoké nároky nabízí
maximální tvarovou stabilitu.
Ideální samozřejmě i pro
koupelny! Harmonické
kombinace dřevěných
dekorů, vyražených struktur
a celoobvodových V-drážek
podtrhují maximální
autenticitu dekorů.

Mimořádně odolný, široký
laminát: 10 mm tloušťka
a voděodolnost až 24 hodin,
činí z této krytiny první
volbu pro náročné zákazníky
požadující maximální tvarovou
stabilitu.

Selské prkno 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.**

Chytrý laminát pro
všechny oblasti
použití s celoobvodovou
V-drážkou. Tuto kolekci je
možno použít v prostorách
s kolísající vlhkostí.**

Kolekce robustních laminátů,
nabízející rozmanitost
dekorů i variant provedení
při zachování nejlepších
technických vlastností. Tuto
kolekci je možno použít
v prostorách s kolísající
vlhkostí.**

Moderní dlažba: celoobvodové
V-spáry, dodávají položené
ploše působivý vzhled.
Dílce kolekce LB 150
v rozměrech velkoformátové
dlažby opravdu jen stěží
rozeznáte od kamene, či
keramiky. Tuto kolekci je
možno použít v prostorách
s kolísající vlhkostí.**

Robustní, snadno
udržovatelná, moderní
a přitom absolutně
nadčasová. Kolekce LC 55
v bezespárové optice vás
ohromí nejen vzhledem, ale
i vynikajícími technickými
vlastnostmi.

Kolekce LD 55 je mladší
sestrou kolekce LC 55,
oproti které je vybavena
celoobvodovou mikrospárou,
zvyšující autenticitu
imitovaného povrchu
a zajišťující možnost pokládky
ve všech směrech.

1-lamela
(zámecké prkno)

1-lamela
(široké zámecké prkno)

1-lamela
(široké selské prkno)

1-lamela
(zámecké prkno)

1-lamela
(selské prkno)

1-lamela
(bezespárová optika)
3-lamela

1-lamela
(velkoformátová dlažba)

1-lamela
2-lamela
3-lamela

1-lamela
(selské prkno)

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 | 31

Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

6 druhů povrchů

16 druhů povrchů

9 druhů povrchů

16 druhů povrchů

20 druhů povrchů

26 druhů povrchů

6 druhů povrchů

21 druhů povrchů

8 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Masterclic Plus

Zámkový spoj:
Multiclic

Zámkový spoj:
Multiclic

Podélná V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Celoobvodová V-drážka

Bezespárová optika

Celoobvodová V-drážka

Bezespárová optika

Celoobvodová mikrospára

4 hodiny voděodolné.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

24 hodin voděodolné.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

Voděodolnost 24 hodin.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

Voděodolnost 4 hodiny.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

Voděodolnost 4 hodiny.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

4 hodiny voděodolnost.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

4 hodiny voděodolnost.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

Komplexní ochrana proti
vlhkosti. Antistatická
povrchová úprava.

Komplexní ochrana proti
vlhkosti. Antistatická
povrchová úprava.

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*
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*
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*
25 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

Rozměry: 2052 × 208 mm

Rozměry: 2052 x 248 mm

Rozměry: 1287 x 220 mm

Rozměry: 2052 x 220 mm

Rozměry: 1288 x 198 mm

Rozměry: 1288 x 198 mm

Rozměry: 853 x 395 mm

Rozměry: 1288 x 198 mm

Rozměry: 1288 x 198 mm

Tloušťka: 9 mm

Tloušťka: 10 mm (12 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

Tloušťka: 10 mm

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

Tloušťka: 8 mm

Tloušťka: 8 mm

Tloušťka: 8 mm

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

Tloušťka: 97 mm (8,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

m2 v balení:
6 lamel = 2,56 m2

m2 v balení:
4 lamely = 2,04 m2
m2 v balení SILENCE:
4 lamely = 2,04 m2

m2 v balení:
6 lamel = 1,7 m2

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

m2 v balení:
10 lamel = 2,55 m2

m2 v balení:
10 lamel = 2,55 m2

m2 v balení:
7 lamel = 2,36 m2

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

m2 v balení:
12 lamel = 3,06 m2
m2 v balení SILENCE:
10 lamel = 2,55 m2
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*		 Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
**		Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Vyjímku tvoří použití v exteriérech a mokrých
prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.

*

ID 1119 - 12339 - 008

* LC 55 (S) | LD 55 (S)

MeisterDesign. laminate LD 300
| Dub střední 6131 | imitace dřeva

MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

LD 300

zámecká prkna

LL 250 (S)

LD 250

široká zámecká prkna
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LL 150 (S)

široká selská prkna

zámecká prkna

789 Kč

829 Kč | 944 Kč (S)

Dub arktický bílý 6503 | imitace dřeva

Dub Glacier 6838 | imitace dřeva

Dub polární 6381 | imitace dřeva

Dub arktický bílý 6995 | kartáčování

699 Kč
Dub pouštní 6998 | imitace dřeva

Dub Iceland 6835 | imitace dřeva

649 Kč | 764 Kč (S)
Dub Midsummer 6864 | imitace dřeva

Dub šedý 6132 | Imitace dřeva

Dub Nordland 6839 | imitace dřeva

Dub Fjord šedobéžový 6837 | imitace dřeva

Dub šedobéžový 6959 | imitace dřeva

Dub Fjord šedý 6847 | imitace dřeva

Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva

Panopolis 6684 | dekor

Dub světlý 286 | imitace dřeva

Dub Atacama 6380 | imitace dřeva

Dub zámecký surový 6840 | imitace dřeva

Dub divoký šedý 6977 | imitace dřeva

Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva

Dub lodní 6188 | imitace dřeva

Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva

Dub střední 6131 | Imitace dřeva

Dub farmářský světlý 6831 | kartáčování

Dub Toffee 6275 | imitace dřeva

Dub přírodní 6983 | imitace dřeva

Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný světlý 6258 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva

Dub přírodní 287 | Imitace dřeva

Dub selský přírodní 6832 | imitace dřeva

Dub Dakar 6385 | imitace dřeva

Dub polní přírodní 6844 | imitace dřeva

Dub Nova 6413 | imitace dřeva

Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva

Dub hnědý 6036 | Imitace dřeva

Dub Bargello 6423 | imitace dřeva

Dub zámecký světlý 6841 | imitace dřeva

Dub polní přírodní 6844 | imitace dřeva

Dub rustikální Cognac 6256 | imitace dřeva

Dub zámecký přírodní 6836 | imitace dřeva

Dub bílošedý 6277 | imitace dřeva

Dub selský šedý 6833 | imitace dřeva

Ořech vlašský Vintage 6845 | imitace dřeva

Ořech Amore 6389 | imitace dřeva

Dub farmářský tmavý 6834 | imitace dřeva

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

MeisterDesign. laminate LL 150 (S)
| Dub farmářský tmavý 6834
| imitace dřeva

Dub Vintage mohérově šedý 6288 | imitace dřeva

Dub zámecký tmavý 6842 | imitace dřeva

MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

LD 150

LC 150

selská prkna

LB 150

bezespárová optika

489 Kč

formát dlažby

399 Kč

629 Kč

Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva

Dub marcipán 6268 | imitace dřeva

Dub Bodega 6403 | imitace dřeva

Dub marcipán 6268 | imitace dřeva

Sea Side 6417 | imitace dřeva

Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva

White Life 6390 | imitace dřeva

Layer Stone 6860 | dekor

Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva

Dub Caledonia 6421 | imitace dřeva

Dub Taverna 6428 | imitace dřeva

Dub sukovitý krémově bílý 6947 | imitace dřeva

Dub Taverna 6428 | imitace dřeva

Dub Markant surový 6273 | imitace dřeva

Javor 6017 | imitace dřeva

Beton 7321 | Nachbildung

Dub lodní 6580 | imitace dřeva

Dub relax surový 6863 | imitace dřeva

Dub Habanera 6429 | imitace dřeva

Buk královský 6388 | imitace dřeva

Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva

Dub 6443 | imitace dřeva

Dub 462 | imitace dřeva

Cool Storm 6533 | dekor

Dub Arcadia 6412 | imitace dřeva

Dub Chiemsee světlý 6376 | imitace dřeva

Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva

Dub Casablanca 6414 | imitace dřeva

Buk 6201 | imitace dřeva

Dub 6441 | imitace dřeva

Dub Nova 6413 | imitace dřeva

Břidlice šedá 6136 | Nachbildung

Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva

Multiwood 6849 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva

Dub Barista 6420 | imitace dřeva

Dub Trentino 6393 | imitace dřeva

Dub rustikální přírodní 6865 | imitace dřeva

Dub Bergamo 6851 | imitace dřeva

Copper Iron 6857 | dekor

Dub Savona 6852 | imitace dřeva

Dub Chianti 6392 | imitace dřeva

Dub Countryside 6850 | imitace dřeva

Dub Monclair 6432 | imitace dřeva

Dub šedý 6442 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný kapučíno 6318 | imitace dřeva

Mississippi Wood 6404 | imitace dřeva

Dub Chiemsee hnědý 6377 | imitace dřeva

Dub vápněný 6027 | imitace dřeva

Dub Muscat 6416 | imitace dřeva

Ořech 6440 | imitace dřeva

Břidlice Antracit 6137 | Nachbildung

Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč.
Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
*Z áruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz
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MeisterDesign. laminate | laminátové krytiny

LC 55 (S)

LD 55 (S)

bezespárová optika

selská prkna

319 Kč | 434 Kč (S)

359 Kč | 474 Kč (S)

Modern Herringbone 6683 | imitace dřeva

Jasan arktický bílý 6867 | imitace dřeva

White Oak 6670 | imitace dřeva

Dub Urbanville 6680 | imitace dřeva

Dub Pacific 6581 | imitace dřeva

Anchor Oak 6855 | imitace dřeva

Antique Oak 6674 | imitace dřeva

Fisherman´s wharf 6862 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný surový 6878 | imitace dřeva

Dub přírodní 6675 | imitace dřeva

Javor 202 | imitace dřeva

Cabana Wood 6681 | imitace dřeva

Buk 6201 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný světlý 6258 | imitace dřeva

Dub Marrakesch 6396 | imitace dřeva

Dub Spring Break 6678 | imitace dřeva

Dub antický šedý 6866 | imitace dřeva

Grey Oak 6671 | imitace dřeva

Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva

Dub Bayfield 6679 | imitace dřeva

Dub přírodní 6067 | imitace dřeva

Dub Bridgewater 6685 | imitace dřeva

Dub Savona 6852 | imitace dřeva

Dub East Coast 6682 | imitace dřeva

Dub polní šedobéžový 6854 | imitace dřeva

Fine Oak 6672 | imitace dřeva

Ořech 211 | imitace dřeva

Finca Wood 6856 | imitace dřeva

Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč.
Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
*Z áruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz
Dub Louisiana 6861 | imitace dřeva

MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva
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MeisterDesign. herringbone | laminátové krytiny

Laminátová podlaha
MeisterDesign. herringbone
pro pokládku do vzoru »rybí kosti«
Fischgrät je jedním z nejoblíbenějších vzorů pokládky. A je tomu tak z dobrého
důvodu. Pokládka do vzoru rybí kosti má propracovaný a elegantní vzhled
a je skvělou volbou jak pro menší, tak i prostorné místnosti.

Antistatický dekorační papír.

Speciální povrch Diamond Pro ®
odolný proti poškrábání
a antibakteriální povrchová úprava.

Stylové
laminátové
krytiny

Nový typ zámkového
spoje Unizip
umožňuje pokládku všemi
směry bez nutnosti třídění
levých a pravých dílců.

MeisterDesign. herringbone
Protitah
pro optimální
tvarovou stabilitu.

Vynikající pro podlahová topení:
tepelný odpor 0.057 (m²K)/W

Nosná deska
Speciální dřevovláknitá nosná
deska HDF pro snadnou
pokládku, mimořádnou tvarovou
stabilitu a zvýšenou odolnost
proti působení tlaku.

MeisterDesign. herringbone M6

Klasika v moderním hávu
Kolekce MeisterDesign.laminate edice M6 | Herringbone nabízí čtyři propracované dekory
dubu s dokonalou povrchovou úpravou pórsynchronního tisku. V této kolekci se setkává
to nejlepší ze světa laminátu i dřeva: jemná elegance a nadčasovost, klasický vzor
a moderní technologie, přinášející maximální odolnost a snadnou udržovatelnost.

ID 1119 - 12339 - 008

MeisterDesign. herringbone M6 | Dub Champagne 7001 | imitace dřeva
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MeisterDesign. herringbone | laminátové krytiny

M6 Edition

parkety pro diagonální pokládku

MeisterDesign. herringbone
M6 Edition
odolná | antistatická | antibakteriální

Klasika v moderním hávu.
Velkoformátové laminátové
parkety pro diagonální
pokládku. Edice M6 je
moderní interpretací
klasického stromečkového
vzoru ”Fischgrät“ rybí
kosti. Kombinuje klasický
vzhled dřevěných parket
s mimořádnou odolností
a snadnou údržbou laminátu.
Tato kolekce je ultimátní
klasika pro fajnšmekry
Made in Germany.

819 Kč

819 Kč

Dub Relax surový 6863 | imitace dřeva

Dub Champagne 7001 | imitace dřeva

1-lamela (parketa pro
diagonální stromečkový vzor)
Třída mechanického
namáhání: 23 | 32
4 druhy povrchů
Celoobvodová V-drážka
Zámkový spoj:
Unizip

Komplexní ochrana proti
vlhkosti. Antistatická
povrchová úprava.
MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech
Rozměry: 620 x 155 mm
Tloušťka: 8 mm
m2 v balení:
14 lamel = 1,35 m2

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

MeisterDesign. herringbone M6 | Dub Champagne 7001 | imitace dřeva

819 Kč

819 Kč

Dub jantarový 7002 | imitace dřeva

Dub pískový 7004 | imitace dřeva

Mimořádně autentický
a přirozený výraz.
Dokonalé pórsynchronní
struktury povrchu.
Vysoká odolnost
s technologií Diamond Pro®
Celoobvodová mikrofazeta.
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MeisterDesign. original | příslušenství
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Čirá rozmanitost:
přehled profilů obvodových lišt
25
12
6

Obvodové
lišty

12

Profil 2 PK

Profil 3 PK

Profil 5 PK

Profil 6

Lišta ukončovací (7)

Profil 8 PK

Cena od 107 Kč*

Cena od 69 Kč*

Cena od 132 Kč*

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena od 129 Kč

Profil 9 PK

Profil 10 PK

Profil 11 PK

Profil 12 PK

Profil 13 PK

Profil 14 MK

Cena na dotaz

Profil 10 F MK

Profil 11 F MK

Profil 12 F MK

Cena od 149 Kč

Profil 14 F MK

Cena od 109 Kč

Cena od 120 Kč

Cena od 135 Kč

Cena od 74 Kč

MeisterDesign. original
70

23 profilů

|

více jak 250 dekorů

Profil 15 MK

Profil 16 MK

Profil 17

Profil 18 PK

Profil 19 PK

Profil 20 PK

Profil 15 F MK

Cena od 94 Kč

Cena od 79 Kč

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena od 99 Kč

Lišty s jádrem MDF

|

vysoká tvarová stabilita

Lišty s jádrem ABS

|

vodotěsnost

Lišty se smrkovým
jádrem

|

tradiční materiál

Cena od 85 Kč

Profily PK | MK:
nosný materiál MDF
(PK Aqua: nosný materiál ABS)

VODOTĚSNÝ

Obvodové lišty v bílé.
Otevřené všem stylům.

Profil 20 PK Aqua

Profil 21 F MK

Profil 22 F MK

Profil 23 F MK

Cena od 149 Kč

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Vodotěsné lišty Aqua

Profil F MK:
smrkové jádro

*ceny jsou uvedeny za jeden bm bez DPH

bez starostí.

Promyšlené příslušenství MEISTER

Mimořádně tvarově stabilní lišty potažené
laminovanou fólií, dýhou, či materiálem Nadura®
jsou určené pro montáž, prostřednictvím
rychlomontážních spon PK, MK, nebo
k alternativnímu typu montáže. V nabídce
jsou lišty jak v profilech, jejichž dekory přesně
odpovídají dekorům krytin, tak v profilech
s dekory určenými pro univerzální použití.

Aby bylo zajištěno dokonalého souznění podlahy
a obvodových lišt, má společnost MEISTER
v nabídce i velké množství vnitřních rohů,
vnějších rohů, koncovek a spojovacích prvků,
přesně odpovídajích jednotlivým profilům lišt.
K dispozici je i velké množství vyrovnávacích,
přechodových a ukončovacích profilů, rozet,

dveřních zarážek, stejně tak jako široký
sortiment prostředků údržby. Více na
www.meister-podlahy.cz
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Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá:
kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.
Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad:
na životnost podlahových krytin má volba
podkladového materiálu zásadní význam. Použití
vhodných podložek zaručí dlouhou životnost
a komfort. Podkladové materiály se liší nejen
podle typu podlahové krytiny, pod který jsou
určeny, ale i podle typu podkladu pod nimi.
Firma MEISTER má k dispozici podkladové
materiály pro veškeré typy krytin i podkladů.
MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20,
nebo MEISTER Silence 15 DB jsou, díky speciální
minerální směsi PUR, optimálním podkladovým

materiálem s efektivním útlumem kročejového
a prostorového hluku. Vysoká měrná hmotnost
má totiž pozitivní účinek na jeho snížení.
Všechny typy podkladových materiálů je možné
použít na podklady vybavené podlahovými topnými
systémy a odpovídají technickým předpisům
Sdružení evropských výrobců laminátových
podlahových krytin (EPLF), vycházejících z CEN/TS
16354. Produkty Silence splňují navíc i požadavky
Sdružení výrobců vícevrstvých modulárních
podlahových krytin (MMFA) a normám pro
produkty třídy 1 (s nosnými deskami HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB
s integrovanou parozábranou | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB s integrovanou
parozábranou | 2 mm
4.MEISTER-Twin Control s integrovanou
parozábranou a lepícím pruhem | 2 mm
5. MEISTER – pěnová fólie | 2 mm

Cena od 115 Kč
AKCE ušetříte 54 Kč/m2
původní cena 169 Kč/m2

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

Cena od 270 Kč

Cena od 210 Kč

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Silence 25 DB

Silence 20

Silence 15 DB

Twin
Control

Pěnová fólie

PE-fólie

Dřevěná prkna

–

P

–

–

P

–

Dřevovláknité desky
OSB, prvky suché
výstavby

–

P

–

–

P

–

Minerální podklady
(např. cementové
stěrky, anhydridy)

P

P
s PE-fólií

P

P

P
s PE-fólií

P

Lité asfalty

–

P

–

–

P

–

Stávající krytiny
(např. dlažba,
kámen, plast)

P

P
s PE-fólií

P

P

P
s PE-fólií

P

Materiál podkladu

MeisterDesign. laminate LL 150 | Dub selský béžovošedý 6833 | imitace dřeva

AKCE 2021
MeisterParkett. longlife
Akce na 11 vybraných
olejovaných a lakovaných
dekorů kolekce PD 200 a PS 300
2

Ušetříte až 700 Kč/m bez DPH
Původní cena 1699 až 1299 Kč/m2 bez DPH. (viz strana 24 | 25)

*Platnost akce do 31.12. 2021, pro dekory kolekce PD 200: 8489 | 8485 | 8457 | 8166 | 8325 | 8486 | 8645 | 8137 | 8487, PS 300: 8377 | 8027
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999,-

Kč/m2
bez DPH

CZ
verze 768328518
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