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MeisterPanel. craft EP 500 | Dub krémový 4302 | vintage-struktura, kartáčování | přírodní olej
MeisterPanel. style SP 800 |  Filc Oliva 4511
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MeisterPanel. craft EP 500 | Dub čpavkovaný 4305 | vzhled industriálního dřeva, kartáčování | přírodní olej
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Běžné obklady 
...dnes obklady plní více funkcí! Po čem toužíte? Po stylu, nebo snad útulnosti? 
Máte rádi klasiku, nebo spíše podléháte trendům? Místnost může působit různým 
dojmem, stejně jako zdi a obkladové a stropní panely MEISTER! S obkladovými 
panely dosáhnete atraktivních a rozmanitých variant řešení prostoru: od živelného 
dřeva Craft, přes elegantní bílou, až po útulný filc, či moderní kovové a betonové 
vzory.

Panely však nejsou jen jednoduchým a skvělým řešením prostoru. Panely 
MEISTER jsou totiž promyšlené do posledního detailu! Každá z nabízených 
kolekcí je i nositelem specifických technických vlastností a výhod. Až na kolekci SP 
800 (filc) a EP 500 (dřevo), jsou obkladové panely MEISTER vhodné i pro použití 
do vlhkostně více zatěžovaných prostor, jako jsou koupelny (použití pro přímý 
styk s ostřikovou vodou je vyloučeno), či kuchyně. MeisterPanely . terra mají navíc 
prokazatelný protiplísňový účinek a pro koupelny jsou tak volbou číslo jedna. 

Informace týkající se montáže naleznete na www.meister.com!
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MeisterPanel. style SP 800 | Filc břidlice šedá 4504 
MeisterPanel. nova SP 300 | Zlato-metallic 4081 | imitace kovu
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MeisterPanel. nova SP 300 | Pinie bílá 4005 | imitace dřeva
MeisterPanel. style SP 800 | Filc čedičově šedý 4502
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Systempaneele

MeisterPanel. style SP 800 
MeisterPanel. nova SP 300
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MeisterPanely. style SP 800 | Filc hnědý Terra 4515
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Systémové panely 
MeisterPanely. style
SP 800

Stylový design, nebeský klid! 

Útulný filc, 100 % veganský, s vysokým podílem recyklovaných materiálů je zpětně 
recyklovatelný: zhruba 5 mm tlustý filcový povrch obkladových panelů .style je snem 
všech, kteří myslí na trvalou udržitelnost a ochranu přírody. Filcový povrch v 
kombinaci s nosnou deskou MDF a protitahem utváří interiérový prvek pro obklad 
stěn a stropu, který se snadno zpracovává i montuje, a zároveň vytváří útulnou 
atmosféru v místnosti, ať již vytvářením pohodlných zákoutí, určených k odpočinku, 
či Wow efektem filigránsky propracovaných stylových ploch! Filc lze kombinovat s 
mnoha jinými materiály. Je to právě kombinace filcu se světlým dřevem, nebo 
kovovou optikou, která zdůrazní jeho optické výhody.

Obkladové panely MEISTER nejsou však jen navýsost atraktivní, ale oplývají i mnoha 
technickými finesami. Filc pohlcuje zhruba 35% prostorového hluku a přispívá tak k 
příjemné atmosféře. Je jedno, zda je nasadíte do hlučné jídelny, kanceláře, dílny, nebo 
dětského pokoje. MeisterPanely. style se vždy postarají o vytvoření ostrůvků klidu a 
pohody - a to zcela nenápadně!
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cca. 5 mm filcový povrch

Papírový protitah

Vysoce kvalitní nosná deska MDF
SCHALL-
DÄMMEND

Systémové panely
MeisterPanely. style SP 800

MeisterPanely. styl SP 800

| pero-drážkový panel s drážkami pro přesah

| cca. 5 mm filcový povrch

| MDF nosná deska E1

| absorbční třída D

 tloušťka: 14 mm

| 3 šíře v balení: 80 | 100 | 120 mm

| délka: 840 mm

Produkt je chráněn patentem DE 102007007 620
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100 % veganský filcový povrch se z převažující části skládá z recyklovaných vláken: u dekorů 
filc hnědý Terra a filc Oliva se jedná o 50 %, u ostatní dekorů o 100 % recyklovaných vláken. A 
to nejlepší: filc je ze na konci životnosti beze zbytku recyklovatelný!

Se systémovými MeisterPanely. style se vyřádíte! Jednotlivé dílce jsou k dispozici ve třech 
různých šířích, s jejichž pomocí docílíte dechberoucích 3-D-efektů.

Zejména v moderních bytových prostorech, které zpravidla neobsahují žádné koberce, záclony, či 
látkové potahy stěn, může být prostorvý hluk problémem. Textilní materiály totiž velmi dobře 
pohlcují hluk. Jestliže z optických, či jiných důvodů, nejsou v interiéru použity, projeví se to na 
vyšším prostorovém hluku! MeisterPanely. styl SP 800 jsou však účinnou pomocí, dokáží totiž 
absorbovat 35% hluku (absorbční třída D dle DIN EN 11654) a postarají se tak o příjemnou 
atmosféru místnosti. K tomu, abyste zaznamenali podstatný rozdíl přitom postačí i obklad jen 
části stěn, nebo stropu! MeisterPanely. style jsou tak skvělou kombinací funkčnosti a dokonalého 
vzhledu!

Ekologické

Variabilita

Útlum hluku

Dokonalé ukončovací 
profily k MeisterPanelům. 
style jsou rovněž potaženy 
filcem! V sortimentu 
naleznete hranaté 
ukončovací lišty, stejně tak 
jako tenké, samolepící, 
ukončovací lišty. 
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<MeisterPanely. style SP 800 | filc hnědý Terra 4515
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Filc křemíkově šedý 4503 Filc břidlicově šedý 4504 Filc Oliva 4511

Filc hnědá Terra 4515

Filc čedičově šedý 4502

Systémové panely

MeisterPanely. style SP 800
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MeisterPanely. style SP 800 | Filc křemíkově šedý 4503
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MeisterPanely. style SP 800 | Filc čedičově šedý 4502
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Náš tip:
MeisterPanely. style

a MeisterPanely. nova 
- kombinovaná realizace

MeisterPanely. nova SP 300 | Ocel-metallic 4078 | imitace kovu
MeisstePanely. style SP 800 | Filc křemíkově šedá 4504
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MeisterPanely. style SP 800 | Filc Oliva 4511
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MeisterPanely. style SP 800 | Filc křemíkově šedá 4504

Náš tip:
MeisterPanely. style

a MeistetPanely. nova 
- kombinovaná realizace
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MeisterPaneele. nova SP 300 | Stahl-Metall 4078 | Nachbildung
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Systémové panely
MeisterPanel. nova 
SP 300

Moderní obklad stěn ve 3D

Obkladové panely . nova přináší styl do vašeho domova.  Ušlechtilé povrchy a 
působivé struktury učiní ze systémových panelů součást vašeho životního 
prostoru! Působí:  chladně-metalicky, harmonicky v dřevěných dekorech, nebo 
moderně v optice betonu. Výběr je obrovský a nenechává prostor pro nesplněné 
požadavky. Mimořádný 3D efekt je dosažen použitím inteligentního sponového 
systému se dvěma drážkami. Jednotlivé dílce je tak možno klást ve třech různých 
přesazeních a třech šířích a dosáhnout tak dechberoucího 3D efektu.
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Systémové panely 
MeisterPaneel. nova SP 300 

dekorační povrch

vysoce hodnotná 
MDF nonsá deska

falcovaná 
hrana

MeisterPanel. nova SP 300

| Pero-drážkový spoj s přesazením

| s opracovanou čelní hranou

| dekorační, nebo metalické fólie                               

| MDF-nosná deska E1

| vhodné do vlhkých prostor 

| tloušťka: 15 mm

| 3 šíře v balení:  80 | 100 | 120 mm              

| délka: 840 mm

Produkt chráněn patentem DE 102007007 620
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Nosná deska MDF E1-nabízí mimořádnou tvarovou stabilitu a umožňuje precizní frézování 
drážek. Nosné desky i dekorační fólie patří k materiálům s nejnižšími emisemi.

Dekorační a metalické fólie nejen skvěle vypadají,  ale dají se i snadno udržovat - postačí je jen 
otřít navlhčeným hadrem. Díky speciálními tisku, prováděnému ve třech tiskových krocích , 
jsou povrchy mimořádně světlostálé.

Hodnota

Údržba

MeisterPanely. nova je vhodný i pro použití do vlhkostně více zatěžovaných prostor, 
jako jsou koupelny, nebo kuchybně. 

Vhodné do koupelen

MeisterPanel. nova SP 300 | Dub 4046 | imitace dřeva
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Systémové panely 

MeisterPanel. nova SP 300

Bílá 4038 | Dekor

Pinie bílá 4005 | imitace dřeva

Dub rustikal 4083 | imitace dřeva

Dub rustikal krémově šedý 4082 | imitace dřeva

Dub 4046 | imitace dřeva

Beton 4045 | imitace

Aluminium-Metallic 4080 | imitace kovu
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Ušlechtilá ocel -Metallic 4079 | imitace kovu

Ocel-Metallic 4078 | imitace kovu

Zlato-Metallic 4081 | imitace kovu Rez-Metallic 4077 | imitace kovu
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MeisterPanel. nova SP 300 | Ušlechtilá ocel -Metallic 4079 | imitace kovu
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Náš typ: kombinace 
MeisterPanel. style a 
MeisterPanel. nova 

dokáže vykouzlit neuvěřitelné 
efekty!
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MeisterPanel. nova SP 300 | Ocel-Metallic 4078 | imitace kovu 
MeisterPanele. style SP 800 | Filz břidlicově šedý 4504
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MeisterPanel. nova SP 300 | Dub rustikal krémově šedž 4082 | imitace dřeva
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Variabilní montáž, možnost více 
řešení v rámci chytrého systému

3-D- montáž   3-D-Effekt je dosažen dvojitou pero-drážkou na každém dílci. Jednotlivé dílce je  možno montovat v 
různých výškách a docílit tak atraktivního, plastického 3D efektu.

Pokládka v řadě velmi plastické, avšak více úhledný způsob montáže. Celá řada je vždy montována ve stejné výšce. Ideální řešení, 
například pro prodejny.  
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Obkladové systémové panely MEISTER lze montovat různými způsoby. Ať se 
rozhodnete pro jakýkoliv, je tento postup možný aplikovat jak v horizontálním, tak 
vertikálním směru!

Pokládka alá šindel - opticky mimořádný efekt, dosažený přesazením v rámci jednoho dílce.

Pokládka v jedné ploše  Kdo to má raději rovnoměrné, může systémové panely nova montovat i v jedné - homogenní rovině,
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MeisterPanel. craft EP 500 | Pure Oak 4303 | Industrial-Wood-Struktur, kartáčování | příroní olej
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Dřevěné panely

MeisterPanel. craft EP 500
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MeisterPanel. craft EP 500 | Surový dub R34 | Industrial-Wood-Struktur, kartáčování

Surový vzhled:  k 
individuálním 

utváření prostoru
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DŘEVĚNÉ PANELY
MeisterPanel. craft 
EP 500 

Živelné obklady zdí dřevem s manufakturním zpracováním

Nevycezilované, živelné, markantní: u obkladových panelů MeisterPanel. craft je 
dovoleno vše! Hluboké praskliny, suky, extrémní kartáčování, Vintage-Look, prostě 
"craft"! Nic neovlivní atmosféru místnosti tak, jako obklad stěn. Přírodní materiál 
kolekce "craft" dodá přirozenost pravého dřeva i osobní vyjádření vašeho stylu.

Praktický krátký formát se snadno montuje a uděluje vašim prostorám, ať již se 
jedná o stěnu, či strop, variabilitu barev. Povrch ošetřený přírodním olejováním 
Weartec®Nature- zajišťuje dokonalý finiš a činí tyto panely mimořádně snadno 
udržovatelné. 
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HDF-nosná deska

cca. 2 mm masivní dřevo

protitah
(z nordického smrku)

Weartec® Nature-povrch 
(přírodní olej - tvrdovosk)

MeisterPanel. craft EP 500

| Pero- drážkový panel s celoobvodovu V-spárou 

| cca. 2 mm masivní dřevo

|  povrch olejovaný přírodním olejem, nebo 

bez povrchové úpravy| 

HDF-nosná deska E1

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 160 mm

| délka: 700 mm

DŘEVĚNÉ PANELY 
MeisterPanel. craft EP 500 
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Individuálního stylu pro váš domov dosáhnte s panely . craft v okamžení!  K dispozici 
jsou hned tři různé varianty: montáž na laťový rošt, montáž na kovový profil Typ 8, nebo 
panely prostě připevněte ke zdi nastřelovacími sponami!

Přírodní oleje a vosky na bázi  Weartec® Nature pronikají hluboko do dřeva a vytvářejí 
ochranou, prodyšnou  vrstvu. Tento extramatný, lucidně oxidativně vysoušený povrch vytváří 
přirozený vzhled s decentní brilanci, podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Zároveň přispívá 
ke zdravé atmosféře přirozenou schopností regulace vlhkosti v místnosti.  Menší poškození 
povrchu je, v případě potřeby, možné vyspravit přeolejováním bez nutnosti předchozího 
zbroušení. 

Unser Tipp für alle, die das Einzigartige suchen: Die Oberfläche „raw“ 
lässt sich ganz individuell ölen, streichen oder lackieren. So schaffen Sie 
sich eine Raumgestaltung, die sonst keiner hat! Mehr dazu gibt es auf 
https://www.meister.com/de/beratung/wissen/paneele-streichen.html

Pro individualisty

Snadná montáž 

Chrání a šetří: Weartec® Nature

Žádný obklad stropu 
ani zdi se neobejde 
bez vhodného 
ukončení! Ke všem 
panelům EP 500 jsou 
k dispozici barevně 
vhodné ukončovací 
krycí lišty. 
Samozřejmě také z 
ušlechtilého dřeva!
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MeisterPanel. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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DŘEVĚNÉ PANELY 

MeisterPanel. craft EP 500

Old Denim Oak 4304

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej 

Raw Oak R34 

Industrial-Wood-Struktur, kartáčování

Natural Oak 4301 

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej 

Cream Oak 4302 

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej  

Steam Oak 4305 

Industrial-Wood-Struktur, kartáčování | přrodní olej 

Pure Oak 4303 

Industrial-Wood-Struktur, kartáčování přírodní olej

ROHOPTIK:  
Zur individuellen 
Farbgestaltung!
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MeisterPanel. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPanel. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPaneele. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-Struktur | naturgeöltMeisterPaneele. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-Struktur, gebürstet | naturgeölt
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MeisterPanel. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPanel. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPanel. terra | Classic-bílá 087 | imitace dřeva
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Dekorační panely

MeisterPanel. terra DP 250 | DP 200  

MeisterPanel. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200 

MeisterPanel. tertio DP 250 | DP 200
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MeisterPanel. terra | Vintage bílá 4091 | Dekor
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Dekorační panely
MeisterPanel. terra 

Zdravotně nezávadné panely s protiplísňovým účinkem pro 
zdravé bydlení

Obklad stěn a stropu panyle otevírám nevídané možnosti individuálního pojetí 
prostoru. S MeisterPanely. terra získáte k pěknému vzhledu navíc i několik 
neviditelných atraktivních vlastností. A to se počítá! Speciálně vyvinutá 
Terragenová nosná deska v souběhu s povrchem z materiálu Terracell, činí tuto 
kolekci obkladových panelů vyjímečnou a s ostatními konkurenčními produkty, 
nesrovnatelnou. Vznik plísně je u těchto panelů, díky protiplísňovému efektu, 
zcela vyloučen.  Přitom je do panelů možné zapustit i osvětlení. Obkladové panely . 
terra jsou totiž odolné teplotám až do 110°  a jsou tak vhodné pro použití se všemi 
zápustnými světly s označením MM.
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Dekorační panely 
MeisterPanel
. terra

Terracell-povrch

Terragen-nosná deska

potažená hrana 

MeisterPanel. terra DP 250

| Pero-drážkový panel s decentní spárou                     

| opracovaná čelní hrana

| Terracell-povrch

| Terragen-nosná deska

| vhodné do vlhkých prostor

| Modrý Anděl

| tloušťka: 12 mm 

| šířka: 200 mm 

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

| Pero-drážkový panel s decentní spárou                     

| opracovaná čelní hrana

| Terracell-povrch

| Terragen-nosná deska

| vhodné do vlhkých prostor

MeisterPanel. terra DP 200

| Modrý Anděl

| tloušťka: 12 mm 

| šířka: 250 mm 

|  délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
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Terracell a Terragen jsou dohromady silný tým: kde jsou nasazeny společně, tam nemá plíseň 
žádnou šanc! Díky speciální struktuře dekoračních panelů . terra , mají výrazný protiplísňový 
účinek a je je tak možno absolutn bez obav nasadit i v koupelnách.

MeisterPanely. terra jsou vybaveny, tzv. nulovou spárou, která je dle kolekc buď silnější, či 
decentnější.

Decentní nulová spára (DP 250) 
Decentní zaoblená nulová spára vytváří harmonický 
dojem obkladu. 

Nulová spára (DP 200)
Silnější nulová spára jasně odděluje jednotlivé dílce 
obkladu a utváří výraznější celkový dojem z obkladu. 

Elegantní přechod: montáž na sráz

Prokazatelně zamezující tvorbě plísní

Terracekk je PVC a změkčovadla neobsahující povrch na bázi polypropylenu - a se vzhledem, 
který téměř nerozeznáte od pravého dřeva. Díky přirozené odolnosti tohoto materiálu proti vodě a 
vodní páře, jsou tyto panely snadno udržovatelné a  vhodné pro použití  v prostorách, jako jsou 
koupelny, kuchyně, apod. Povrch je snadno omyvatelný a vysoce odolný!

Nosný MDF materiál „Terragen“  byl exkluzivně vyvinut pro dekorační obkladové panely. 
Terragenové nosné desky mají  velmi nízké emisi a díky použití speciálních pojiv neobsahují, v 
podstatě žádný, formaldehyd - to je, vzhledem k ekologii , trvalé udržitelnosti a zdravému 
prostředí, významné PLUS! Potvrzeno testy v nezávislých zkušebních institutech.

Terragenová - nosná deska

Terracellový povrch

Prakticky bez formaldehydu: 

Naprostá autenticita:
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Obkladové panely 

MeisterPanel. terra 

DP 250 | DP 200

White Cloud 4202 | Dekor

Ridge Oak white 4200 | imitace dřeva Mountain Wood white 4205 | imitace dřeva Duo Gloss White 4089 | Dekor

Fineline bílá 4017 | Dekor Classic-bílá 087 | imitace dřeva White Vision 4203 | Dekor
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Ridge Oak grey 4201 | imitace dřeva Mountain Wood grey 4204 | imitace dřeva Corona 4087 | Dekor

Vintage bílá 4091 | Dekor

Akácie světlá 4012 | imitace dřeva

Delgado Jasan 167 | imitace dřeva White Pine 4088 | imitace dřeva

DP 200DP 250
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MeisterPanel. terra | Mountain Wood grey 4204 | imitace dřeva
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MeisterPanel. terra | Ridge Oak grey 4201 | imitace dřeva
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MeisterPanel. terra | White Cloud 4202 | Dekor
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MeisterPanel. terra | Mountain Wood white 4205 | imitace dřeva                         
MeisterPanel. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPanel. terra | White Vision 4203 | Dekor 
EU-Design 008186191
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MeisterPanel. bocado | Eiche bílý krycí 4069 | imitace dřeva
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Dekorační panely 
MeisterPanel
. bocado 

Variabilní možnosti obkladu stropu a stěn

Obkladové panely . bocado sluší každému prostoru'a jsou dokonale vhodné pro 
půdní vestavby, či renovace. Dokáží totiž opticky povýšit každý prostor bez nutnosti 
broušení, škrábání, malování, nebo tapetování. Další výhodou je, že odpadá tvorba 
prasklin v oblasti přechodů a rohů, jak je běžné u sádrokartonů. Tak si stěny i strop 
zachovají dokonalý vzhled i po velmi dlouho.  Do obkladových panelů . bocado je 
možné zapustit i vestavná světla označená MM. Jsou totiž odolné teplu až do 
110° C.
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MeisterPanel. bocado DP 200

MeisterPanel. bocado DP 200

| pero-drážkový panel s nulovou spárou   

| opracovaná čelní hrana

| potaženo dekorační fólií

| MDF-nosná deska E1

| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách              

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 200 mm

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

Dekorační vrstva 

 
MDF-nosná deska

Hrana potažená dekorem 

MeisterPanel. bocado DP 300 | DP 250

MeisterPanel. bocado DP 300

| pero-drážkový spoj s 3 mm stínovou spárou    | 

možné montovat v 1 člověku

| opracovaná čelní hrana

| potažené dekorařní fólií

| MDF-nosná deska E1

| vhodné do vlhkých prostor    

|  Rychlá montáž pomocí  speciálního šroubu   

     MEISTER-Spezial- Schraube Nr. 20 

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 250 mm

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

Produkt chráněn patentem EP 2 530 218

| pero-drážkový spoj s 3 mm stínovou spárou    

| možné montovat v 1 člověku

| opracovaná čelní hrana

| potažené dekorařní fólií

| MDF-nosná deska E1

| vhodné do vlhkých prostor          

MeisterPanel. bocado DP 250

|  Rychlá montáž pomocí  speciálního šroubu    
  MEISTER-Spezial- Schraube Nr. 20 
| tloušťka: 12 mm
| šířka: 300 mm
| délky: 1280 | 2600 mm

Dekorační vrstva 

MDF-nosná deska

Hrana potažená dekorem 
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Stínová spára (DP 300) 
Rovná, hranatá stínová spára v šířce 3 mm vytváří zajímavé 
akcenty v moderním interiéru. Strop, či stěna tak působí 
elegantněji.  

Decentní nulová spára (DP 250) 
Decentní zaoblená nulová spára vytváří harmonický dojem 
obkladu a utváří zajímavé akcenty moderního řešení stropu 
i zdí. 

Nulová spára (DP 200)
Silnější nulová spára jasně odděluje jednotlivé dílce obkladu 
a utváří výraznější celkový dojem z obkladu. 

Montáž obkladových panelů . bocado v šíři 25 a 30 cm zvládnete, díky speciálnímu profilu s 
ozubem,  i sami.  Od panelů dély 3,30m vám však doporučujeme provádět montáž ve dvou 
lidech.

Elegantní stínová spára, decentní nulová, nebo raději výraznější spára? Dle zvolení 
kolekce máte k dispozici tři různá řešená napojení!

Vysoká rozmanitost

Snadná montáž

Všech 14 dekorů Bocado je k dispozici ve třech šířích  (30, 25, 20 cm) a různých délkách 
- můžete si tak vybrat tu správnou kombinaci pro každý prostor!

Prostě si vyberte
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Dekorační panely 

MeisterPanel. bocado 

DP 300 | DP 250 | DP 200

Bílý vysoký lesk 4084 | Dekor

Whiteline 4074 | Dekor Classic-bílá DF 387 | imitace dřeva Univerzální bílá lesk DF 324 | Dekor

Proužek  stříbrný 4021 | Dekor Stříbrný jasan 330 | imitace dřeva Fineline bílá 4029 | Dekor
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Trentino-Javor 328 | imitace dřeva Pinie světlá 4093 | imitace dřeva Dub bílý krycí 4069 | imitace dřeva

Dub vintage bílý 4075 | imitace dřeva Javor světlý 4003 | imitace dřeva Jasan surový 4094 | imitace dřeva

Beton 4045 | imitace DP 200DP 250DP 300
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MeisterPanel. bocado | Dub vintage bílá 4075 | imitace dřeva
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MeisterPanel. bocado | Fineline bílá 4029 | Dekor
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MeisterPaneele. bocado | Buche pure 4094 | HolznachbildungMeisterPanel. bocado | Beton 4045 | imitace
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MeisterPanel. bocado | Pinie světlá 4093 | imitace dřeva
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MeisterPanel. bocado | Buk surový 4094 | imitace dřeva
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MeisterPanel. tertio DP 200 | Jasan perlově bílý 382 | imitace dřeva
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Dekorační panely
MeisterPanel. tertio 

Nekomplikované Allround panely pro stěnu i strop

Obkladové panely. tertio jsou k dispozici ve čtyřech moderních dekorech a dvou 
šířkách i délkách. Tato kolekce j vstupní kolekcí do světa kvalitních obkladů 
MEISTER.  Dekorační fólie je mimořádně světlostálá, celková tloušťka panelu činí 
9,5 mm a je s nimi možné použít i zápustných světel!
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MeisterPanel. tertio DP 250

MeisterPanel. tertio DP 200

MeisterPanel. tertio DP 200

MeisterPanel. tertio DP 250

| pero-drážkový panel s nulovou spárou   

| opracovaná čelní hrana

| vhodné do vlhkých prostor                       

| potažené dekorační f'ólií

MDF-nosná deska E1

| tloušťka: 9,5 mm

| šířka: 200 mm

| délky: 1280 | 2600 mm

| pero-drážkový panel s nulovou spárou   

| opracovaná čelní hrana

| vhodné do vlhkých prostor                       

| potažené dekorační f'ólií

| MDF-nosná deska E1

| tloušťka: 9,5 mm

| šířka: 250 mm

| délky: 1280 | 2600 mm

Dekor 

Dekor 

 
MDF-nosná deska

 
MDF-nosná deska

Potažená hrana 

Potažená hrana 
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Montáží zápustných světel, učiníte z obkladových panelů, multifunkční interiérové řešení. 
MeisterPanel. tertio je odolný teplotám až  110° C a je vhodný pro montáž všech zápustných 
světel označených MM. 

Zaoblená nulová spára se stará o zajímavý a zároveň harmonický vzhled 
realizované plochy. 

Stylová nulová spára

Možné použití vestavných světel

Jako všechny kolekce panelů MEISTER, jsou i panely kolekce Tertio  100 % made in 
Germany –  to garantuje použití jen vysoce kvalitních surovin i technologie výroby, stejně tak 
jako důraz na trvalou udržitelnost , ekologii a ochranu životního prostředí!

Hodnotnost a udržitelnost
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MeisterPaneele. tertio DP 250 | Grauesche 4097 | Holznachbildung
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Dekorační panel MeisterPanel. tertio DP 200

Dekorační panel MeisterPanel. tertio DP 250

Jasan alpský bílý 384 | imitace dřeva

Jasan perlově bílý 382 | imitace dřeva 

Vintage Timber 4098 | imitce dřeva

Pinie krémová 385 | imitace dřeva

Jasan šedý 4097 | imitce  dřeva

Lightwood 4096 | imitace dřeva

Lightwood 4096 | imitace dřeva

Pinie arkticky bílá 4099 | imitce dřeva
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MeisterPanel. tertio DP 250 | Pinie arkticky bílá 4099 | imitace dřeva
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Lindura- HD 400 | Eiche natur arkticky bílý 8735 | kartáčovaný | matný lak
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Je to ještě vůbec podlaha? 
Nebo se již jedná o zeď? 
Hranice se s použitím 
vertikální montáže 
podlahových krytin 
MEISTER smývají.

IJedno 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.  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.
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MeisterParkett. longlife PC 400 | Dub vital 8818 | plaňkování, kartáčování | přírodní olej
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MeisterPanel. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej
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Příslušenství

S MEISTEREM máte jistotu, že vše bude na sebe skvěle pasovat, k tomu máme v 
sortimentu vhodné příslušenství. S našimi přesnými montážními sponami a 
speciálními šrouby namontujete obkladové panely v cuku letu. O dokonalé 
zakončení se pak postarají ukončovací a přechodové profily. Pokud budete navíc 
obklad povýšit na funkční vybavení prostoru a dodat místnosti mimořádnou 
atmosféru, máme pro vás v nabídce i úsporná LED světla.

Kompletní sortiment naleznete na www.meister-podlahy.cz



Vhodné univerzální ukončovací a 
samolepicí přechodové lišty k 

panelům . style SP 800

Vhodné  univerzální ukončovací 
a přechodové lišty k panelům . 

craft EP 500

NEW NEW
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3,5

Stropní profilovaná lišta
garantuje dokonalé zakončení obkladu 
stěn a stopu.

Lámací lišta
Lámací lišty jsou určené k řešení napojení 
panelů svírajících úhel 10° - 270°, 
například u zkosených podkrovních stěn, 
vnitřních rohů apod.

Stropní čtverhraná profilovaná lišta  
Čtverhraná profilovaná lišta působí, díky 
přímým liniím velmi moderně a hodi se 
skvěle k zakončení stropních obkladů.

Vnější rohová lišta
je vhodná k řešení vnějších rohů panelů, 
svírajících mezi sebou úhel 90°.

Vnitřní rohová lišta
Vnitřní rohové lišty mají spoustu oblastí 
využití, lze je použít i jako obvodové listy.

Univerzální krycí lišta
je určena k dokonalému zakončení obkladu  
jako ukončení poloobkoladu stěn, zakrytí 
obložek, napojení k střešním oknům, apod.

Vnější roy, vnitřní rohy a ostatní 
příslušenství naleznete na 
www.meister.com
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Panelové lišty pro dokonalou 
suchou výstavbu.
Montáž obkladových panelů MEISTER je snadná. Aby vám dokonale pasovaly i rohy, 
přechody a ukončení, máme v programu vhodné lišty od A až do Z.



Shine your light 

Teprve to správné světlo dodá místnosti tu pravou atmosféru. LED světla MEISTER jsou 
opticky i technicky přizpůsobeny k použití s obkladovými panely a podlahami MEISTER. 
Některá světla lze dokonce namontovat přímo do obvodových lišt, což nejen dobře 
vypadá, ale zabezpečí i vyšší bezpečnost a orientaci při chůzi v noci.icherheit.   

Světelná řešení MEISTER

Nízká montážní výška trafa pro instalaci pod panely

Vhodné do vlhkách prostor a odolné vůči ostřikové vodě*

Made in Germany             Snadná montáž 

* kromě FLAT mini
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LED – Krása, ale i praktičnost
LED svítidla MEISTER jsou víc než jen dekoartivní zdroj světla-. Mají totiž i velmi malý odběr 
elektrické energie a mohou tak, bez výčitek svědomí,  sloužit k orientaci v noci, např. v ložnici, 
nebo na chodbách. Tak už se vám po tmě nemůže stát, že zakopnete. Vestavná svítidla LED 
jsou kromě své úspornosti - především: malá! Je je tak možno použít pro montáž i do velmi 
tenkých obkladových panelů, nebo dokonce obvodových lišt.

Stěna a strop

Stěna, strop a obvodové lišty

Stěna a strop

NV-LED-Downlight  
Shot-Quadro | 3,4 Watt | 4er-Set

NV-LED-Downlight  
Shot | 3,4 Watt | 4er-Set

NV-LED-Downlight  
Big Shot-Quadro | 7,5 Watt | 2er-Set

NV-LED-Downlight  
Big Shot | 7,5 Watt | 2er-Set

Toto světlo obsahue 
zabudovaný LED světelný 
zdroj

LED ve svítidle nelze vyměnit!

Toto světlo obsahue 
zabudovaný LED světelný 
zdroj

LED ve svítidle nelze 
vyměnit!

NV-LED- zápustné svítidlo 
FLAT-Punto | 0,4 Watt 

NV-LED- zápustné svítidlo
FLAT-Quadro | 0,4 Watt

NV-LED-zápustné svítidlo 
FLAT mini | 0,4 Watt | 2er-
Set

Všechna NV-LED zápustná světla FLAT lze, díky velmi nízké spotřebě elektrické energie, použít 
jako orientační noční světla, např. v ložnicích, či chodbách, apod.
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MeisterPanel. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej 
MeisterPanel. style SP 800 | Filz Oliva 4511
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