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Vybraná akční dřeva
MeisterParkett. longlife,
přirozená krása
a elegance pro každý den.
Za výhodnou cenu.

Akce 2022
dřevo PD200
Devět dekorů
v široké barevné škále
MeisterParkett. longlife®

PD 200
matný lak | přírodní olej

Skladem vybrané dekory jinak na objednání s dodací
dobou cca. 12 týdnů.
Vysoká odolnost
proti průrazu.
Snadno udržovatelná
podlahová krytina.
Nízký tepelný odpor
0,118 m2 K/W.
Vynikající na podlahové topení.

PD 200 MeisterParkett. longlife ®
Weartec®Nature a Duratec Plus

2200 mm

Mimořádná životnost
a inteligentní vícevrstvá struktura.
Nízká hlučnost - tichá podlaha.
Impregnace proti vlhkosti
systémem AquaSafe®
Mimořádně dlouhá záruka 35 let*.

Spolehlivost a rozmanitost:
kolekce PD 200 Vám
nabízí výběr dekorů
dubového dřeva povrchově
upraveného matným
lakem a nově i dekorů
olejovaných přírodním
olejem, zdůrazňujícím
přirozený charakter
dřevěných selských prken.
1-lamela
(selské prkno)
4 dubové povrchy
olejované přírodním olejem
Weartec Nature ®
5 dubových povrchů
lakovaných 7-mi vrstvým
matným lakem Duratec Plus®
Podélná V-drážka
Zámkový spoj:
Masterclic Plus
Cca 2,5 mm nášlap
z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 13 mm

Délka: 2200 mm
Šířka: 180 mm

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

m2 v balení:
4 lamely = 1,58 m2

Dub rustikální 8678

Povrchové úpravy
Weartec®Nature a Duratec Plus

šířka 180 mm

MeisterParkett. longlife® PD 200 | Dub Authentic 8645 | kartáčování | přírodní olej

2|3

MeisterParkett. longlife® | Akce 2022 dřevo PD200

MeisterParkett. sopo | dřevěné krytiny

Akce 2022
dřevo PD200

2400 mm

Dřevo skladem
pro podlahové
topení.

Akce na 9 vybraných
olejovaných a lakovaných
dekorů kolekce PD 200
2

Ušetříte až 570 Kč/m bez DPH

1149,-

MeisterParkett. sopo

Kč/m2
bez DPH

Dub rustikální krémově bílý 8489 | kartáčování

Dub rustikální krémový 8325

2200 mm

Vysoká odolnost.
Skvělá cena.

Původní cena 1719 až 1319 Kč/m2 bez DPH.
Nyní nově jen 1149 Kč/m2 bez DPH.

NA
K
R
P
Á
U.
SELSK
N
E
C
Í
UJÍC
K
O
Š
A
Z

4|5

SOPO – Cenově zvýhodněné třívrstvé dřevěné
krytiny na HDF ve více formátech skladem.

SoPo jsou krytiny vyjímečně odolné proti
tlaku a průrazu. Jedná se o sérii tří cenově
mimořádně zvýhodněných třívrstvých krytin
na HDF ve více formátech. Nízké hlučnosti
a tepelného odporu je dosaženo použitím
vysoce hutných nosných desek, což znamená
méně vibrací, lepší plošné zatížení a méně
hluku (tichá podlaha). Dva dekory v matném
laku, jeden dekor v přírodním oleji.

Dub rustikální surový 8486 | kartáčování

Dub variant 8779 | kartáčování | matný lak
Akční cena 799 Kč/m2
| selské prkno | podélná V-spára

Dub rustikální karamel 8457 | kartáčování

1187 mm

Dub Natur 8327 | kartáčování | matný lak
1-lamela (štíhlé prkno) | celoobvodová V-spára
Rozměry: 1187x142 mm | Tloušťka: 13 mm
m2 v balení: 6 lamel = 1,01 m2

Dub rustikální 8678 | kartáčování | přírodní olej
1-lamela (selské prkno) | podélná V-spára
Rozměry: 2200x180 mm | Tloušťka: 13 mm
m2 v balení: 4 lamely = 1,58 m2

Dub rustikální Autentik 8645 | kartáčování

Dub rustikální 8166 | kartáčování

Dub variant 8779 | kartáčování | matný lak
3-lamela (parketový vzor) | bezespárová optika
Rozměry: 2400x200 mm | Tloušťka: 13 mm
m2 v balení: 4 lamely = 1,92 m2
Dub rustikální 8678 | kartáčování | přírodní olej
Akční cena 1099 Kč/m2
| selské prkno | podélná V-spára

Zámkové spoje: Masterclic Plus
MEISTER záruka* 35 let při použití v obytných
prostorech
Dub rustikální zlatohnědý 8487 | kartáčování

| Dub rustikální zlatohnědý 8485
| kartáčování | přírodní olej

*Z áruku podle záručních podmínek MeisterWerke
Dub rustikální zlatohnědý 8485 | kartáčování

naleznete na www.meister-podlahy.cz

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
straha 4

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.

MeisterParkett. longlife PD 200 |

Dub Natur 8327 | kartáčování | matný lak
Akční cena 1149 Kč/m2
| štíhlé prkno | celoobvodová V-spára

Dub variant 8779

= přírodní olej

= přírodní olej

Dub Natur 8327

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.

Dub rustikální 8678

Dub rustikální 8137 | kartáčování

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

šířka 142 mm

šířka 180 mm

šířka 200 mm

®
®
MeisterHighTech. Lindura
LINDURA
| akční
|prémiová
DŘEVĚNÉkrytina
KRYTINY
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Nová ultramatná Lindura. Dřevěná
HighTech krytina ve speciálním formátu.
2200 mm

Skladem za zaváděcí cenu.
Extrémní odolnost proti průrazu*.
Odolnost proti stojaté vodě 24 hodin**.

Novinka
s unikátními
vlastnostmi
MeisterHighTech. lindura®
HD 400 Lindura ® – Duratec Plus ®
Ultramatný lak – UltraMatt
Speciální formát – 24 h odolnost proti vodě*

Nová technologie HighTech
lakování – nesrovnatelně vyšší
úrověň matnosti povrchu.
Jedinečná úprava povrchu
hrubým kartáčováním.
Snadná údžba podlahové krytiny.
Fascinující kombinace vlastností
skutečného dřeva a kamene.
Nízký tepelný odpor 0,084 m2 K/W.
Vynikající na podlahové topení.
Nízká montážní výška 11 mm.
Jediná dřevěná krytina 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.
** 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.

HighTech
ultra matný
povrch
Hluboce kartáčovaná Lindura je lakována ultramatným
lakem Duratec Plus® UltraMatt. Krytina je odolná
vůči stojaté vodě po dobu až 24 hodin. Montážní výška
pouhých 11 mm ji činí mimořádně vhodnou pro renovace.
MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub živý surový 8936 | hluboké kartáčování | ultramatný lak

šířka 205 mm

MeisterHighTech. Lindura® | akční prémiová krytina

Lindura® HD 400

1149,Nová ultramatná Lindura.
Dřevěná HighTech krytina
ve speciálním formátu.
Lindura® znamená výraznou
autenticitu. Jedinečný výrobní
postup zdůrazňuje strukturu
dřeva, póry a fládrování.
Díky podílu jemného prášku
WoodPowder je nová
Lindura mimořádně odolná
a snadno udržovatelná.
Ultramatné lakování dodává
Linduře unikátní vzhled.

Dub živý krémově bílý 8937 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2

1-lamela (selské prkno)
Ultramatně lakovaný,
hluboce kartáčovaný povrch
Podélná V-spára s čelní
mikrospárou
Zámkový spoj: Masterclic Plus
MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných
prostorech.
5 let při použití v komerčních
prostorech.
Tloušťka: 11 mm
Rozměry:
2200 x 205 mm

Nová
ultramatná
Lindura
skladem

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub živý 8914 |
| hluboké kartáčování | ultramatný lak

m2 v balení:
4 lamely = 1,8 m2

Dub živý surový 8936 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2

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

Dub živý 8914 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2
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