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Dřevěná podlaha
Rozmanitý sortiment dřevěných podlah - od prken až po parkety. Dřevěné podlahy 
MEISTER jsou ojedinělé, neboť jsou vybaveny tvarově mimořádně stabilní nosnou 
deskou HDF a velmi přesnými zámkovými spoji. Díky tomu mají tyto podlahy velmi 
dlouhou životnost. Nejsou však mimořádné jen díky své kvalitě, nýbrž i vybranými 
druhy dřeva a povrchovou úpravou. Dřevěné podlahy MEISTER nesou pečeť FSC. 
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Designová podlaha Puretec

Nadura podlaha
Další z letošních inovací od firmy MEISTER, která v sobě spojuje velké množství 
předností. Nové podlahové krytiny Nadura mají nejen úžasný vzhled, ale jsou ex-
trémně otěruvzdorné a odolné stejně jako keramická dlažba! Přitom jsou na dotek 
teplé a skládají se z přírodních materiálů zpracovaných technologií Wood-Powder. 
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Příslušenství
Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propoje-
ní, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto cíli napomůže řada 
příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených 
pro daný druh podlahy. K efektnímu dotvoření celkové atmosféry místnosti přispějí 
i zápustná světla. Aby vaše radost z podlahy byla dokonalá, nabízíme současně 
speciální prostředky pro čištění a údržbu, které zajistí trvalou, šetrnou a dlouho-
dobou ochranu vaší podlahy. Pro pohodlnou pokládku nabízíme nově ekologickou 
stavební chemii značky Kerakoll.
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Dýhovaná podlaha
Při výrobě našich dýhovaných podlah zacházíme velmi šetrně s cennými přírodními 
zdroji. Klasickou kolekci dýhovaných podlah FS 200 S z dubu, jasanu a ořechu jsme 
obohatili o vzácná a výrazná dřeva ovocných stromů. Dýhované podlahy MEISTER 
jsou navíc vybaveny protihlukovým korkovým kašírováním o tloušťce 1,3 mm. Na 
výběr máme 1, případně 2-lamelová prkna s výraznými povrchy, které jsou uprave-
ny ekologickým lakem. 
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Přírodní linoleum
Mnoho lidí si je vědomo toho, že se korek získává z kůry korkového dubu, ale že je 
i linoleum přírodní materiál, to už ví jen málokdo: Copak si při pohledu na kvetoucí 
pole lnu vybavíte »linoleum«? Přitom právě jeho přirozený původ je důvodem, proč 
se linoleum těší stále větší oblibě. 
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Korková podlaha
Korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea jsou obzvlášť ekologické podlahové 
krytiny. Stejně jako kůra z korkového dubu, tak i přírodní složky linolea jsou obnovi-
telné suroviny. Ovšem nejen u korku a »linolea« sázíme na ekologii. Šetříme cenné 
zdroje, a tak nevyrábíme žádné podlahy z masivu, ani nezpracováváme tropické 
dřeviny. Korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea MEISTER obsahují materiály 
s minimálními emisemi. Navíc poskytují tyto pružné podlahové krytiny příjemný 
komfort bydlení.
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Ekologie na prvním místě, to je zásada, kterou se řídili vývojáři MEISTER při práci 
na nové, zdravotně a ekologicky zcela nezávadné podlahové krytině Puretec. 
Nenajdete v ní ani stopu po obsahu PVC. Nové designové podlahy z řady Puretec se 
obejdou bez změkčovadel, jsou elastické, teplé a šetrné k vašim kloubům. Povrch je 
vyroben z Polyethylentereftalátu (PET), který dobře znáte například z použití  
v potravinářském průmyslu.
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Laminátová podlaha
Vzhled kamene od travertinu až po mramor nebo prkna autentického rustikálního 
vzhledu – laminátové podlahy MEISTER nabízejí širokou škálu možností pro tvorbu 
osobitého interiéru. Naše podlahy vás ihned přesvědčí svým vzhledem. Při vývoji 
kolekcí našich laminátových podlah jsme zohlednili i aspekt přizpůsobení jejich 
vlastností každodennímu použivání. Laminátové podlahy MEISTER jsou obzvláště 
odolné. Kromě toho jsou i ekologické, což dokazuje ekoznačka Modrý anděl (Blauer 
Engel), která byla udělena všem podlahám MEISTER.

10 - 15
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Díky formátu prken XXL se 
projeví výjimečnost této pod-
lahy. S olejovaným povrchem 
s ochranou proti UV záření a 
jednoduchou údržbou je tato 
luxusní podlaha připravena 
k okamžitému použití.

1- lamela (zámecké prkno) 

5 druhů povrchů olejovaných 
přírodním olejem, kartá-
čovaných, s nepravidelnou 
podélnou V-drážkou 

5 druhů UV olejovaných 
povrchů, kartáčovaných, 
s podélnou V-drážkou

Zámkový spoj: Uniclic na po-
délné straně, na čelní straně 
spoj na pero - drážku

MEISTER záruka* 
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 15 mm 

Délky: 3650 | 4200 mm

Šířky: 220 | 260 mm 
 

m2 v balení:  
2 lamely = 1,6 / 2,18 m2

PD 550

Dřevěná podlaha - zámecké prkno

PD 400 Cottage 
olejování

PD 400 Cottage 
lakování 

PS 400

Kolekce PD 400 Cottage je 
klasikem našeho sortimentu 
dře věných podlah. Selské 
prkno o délce 2,2 metry s po-
délnou V-drážkou je upraveno 
přírodním nebo UV-olejem. 

1-lamela (selské prkno) 

13 druhů povrchů olejovaných 
přírodním olejem, kartáč. 
20 druhů povrchů UV olejova-
ných povrchů, část. kartáč. 

Podélná V-drážka 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus 
 

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2200 mm

Šířka: 180 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,58 m2

Podlaha je lakovaná přírod-
ním matným lakem (ekologic-
kým - bez rozpouštědel). Je 
odolná a snadno udržovatel-
ná. Tato varianta kolekce PD 
400 je opatřena celoobvodo-
vou V-drážkou.

1-lamela (selské prkno) 

5 druhů lakovaných povrchů 
 
 
  

Celoobvodová V-drážka 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus 
 

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2200 mm

Šířka: 180 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,58 m2

Tato unikátní podlaha 
z parket na HDF se zámkem 
UNICLIC se stala naší moderní 
interpretací klasických parke-
tových podlah. 
 

1-lamela (parketa pro diago-
nální stromečkový vzor)

7 druhů lakovaných povrchů, 
částečně kartáčovaných 
 
 

Celoobvodová V-drážka 
 

Zámkový spoj: Uniclic  
 

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 11 mm 

Délka: 500 mm

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

m2 v balení: 
10 lamel = 0,5 m2

V našem sortimentu najdete dvanáct 
kolekcí dřevěných podlah od celosvětově 
prvního podlahového prkna délky celé 
místnosti až po klasické parkety určené 
pro diagonální pokládku. K výrobě cel-
kem 167 nákladně zpracovaných povrchů 
se používá pouze vybrané ušlechtilé 
dřevo. Vědomě přitom upouštíme od 
použití tropického dřeva. Podlahy nesou 
pečeť FSC. Všechny podlahy mají samo-
zřejmě osvědčenou strukturu výrobku 
MEISTER s mimořádně tvarově stabilní 
nosnou deskou HDF jako střední vrstvou 
(Mozaika: nosná deska Multiplex).

Dřevěná podlaha

Dřevěná podlaha 
 - parketa

PD 200 

Tato kolekce Vám nabízí 
výběr dekorů dubového 
dřeva povrchově upraveného 
UV-olejem, a nově tři dekory 
s přírodním olejem, který 
zdůrazňuje jeho přirozený 
cha rakter.

1-lamela (selské prkno) 

3 druhy povrchů olejovaných 
bezúdržbovým UV-olejem 
Weartec 
3 druhy povrchů olejovaných 
přír. olejem Weartec Nature

Podélná V-drážka 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus 
 

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2200 mm

Šířka: 180 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,58 m2

Nová hvězda na nebi 
dřevěných podlah zářící 
UV olejovaným povrchem 
zdůrazňuje svůj vzhled 
hned dvěma šířemi, které je 
možno při pokládce vzájemně 
kombinovat.

1- lamela (výběrové zámecké 
prkno)

6 dubových dekorů s kartáčo-
vaným povrchem ošetřeným 
bezúdržbovým UV olejem 
Weartec 

Podélná V-drážka, 
čelní mikrospára 

Zámkový spoj: Masterclic Plus 
 

MEISTER záruka* 
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2400 mm

Šířky: 200 | 255 mm 
 

m2 v balení:  
4 lamely =1,92 / 2,45 m2

PD 450 
olejování UV olejem

Dřevěná podlaha - selské prkno
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PS 350

Tři délky parket v jednom 
balení a celoobvodová V 
- drážka Vám ukáží, jakou 
atmosféru dokáží vytvořit 
podlahy z velkoformátových 
parket. 

1-lamela s celoob vodovou 
V-drážkou 

7 druhů UV olejovaných povr-
chů, částečně kartáčovaných 
 
 
 

Zámkový spoj: Masterclic

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 11 mm 

Šířka: 100 mm

3 délky v 1 balení:  
500 | 685 | 1200 mm 

m2 v balení: 
13 lamel = 1,2 m2 

PS 300 PC 400 Style PC 350 PC 300 PC 200

Velkoformátové parkety z vy-
braných druhů dřeva v harm. 
nebo živém třídění. Nové 
úpravy, např. hrubá pilovaná 
struktura umožní realizaci 
různých inter.stylů. Doplněno 
designovými obdélníky.

1-lamela s celoob vodovou 
V-drážkou 

13 druhů povrchů olejo-
vaných přírodním olejem, 
kartáčovaných 
10 druhů UV olejovaných 
povrchů, částečně kartáčo-
vaných

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm  

Rozměry: 1187 × 142 mm

Designové obdélníky v prv-
cích s krycím rozměrem  
90 ×142 mm

m2 v balení: 
6 lamel = 1,01 m2 

Technika Fineline, díky 
velkému počtu vedle sebe řa-
zených úzkých hranolů dřeva, 
umožňuje docílit jedinečný 
a neopakovatelný vzhled 
pokládané plochy. 

Mozaika 
Fineline 
Široký Fineline

12 druhů lakovaných povrchů 
 
 
 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm (čelní dřevo: 
15 mm)

Rozměry: 2400 × 200 mm

Rozměr  
Široký Fineline:  
2200 × 180 mm

m2 v balení:  
4 lamely = 1,92 m2,  
úzký fineline = 1,58 m2

Dřevěná podlaha s parketo-
vým vzorem. Klasika, která 
díky velkému výběru vysoce 
hodnotných druhů dřev 
a účinným zušlechťovacím 
úpravám, je správnou volbou 
pro náročného zákazníka.

3-lamela (parketa) 
 

12 druhů UV olejovaných 
povrchů, částečně kartáčo-
vaných 
14 druhů lakovaných povrchů 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus 

MEISTER záruka*  
30 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 3,6 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 14 mm 

Délka: 2400 mm

Šířka: 200 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,92 m2 

Tato kolekce nabízí více než 
zajímavá řešení interiérů. 
Krásná dřeva od jasanu přes 
dub až po jilm a douglasku, 
třídění s mnoha variantami 
a rozmanité barvy vytvářejí 
atraktivní prostorový účinek.

3-lamela (parketa) 
 

12 druhů UV olejovaných 
povrchů, částečně kartáčo-
vaných 
 
 

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2400 mm

Šířka: 200 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,92 m2 

Dřevěné podlahy PC 200 jsou 
vstupní bránou do světa kva-
litních podlah z ušlechtilých 
dřev. Kolekce nabízí klasické 
parketové vzory a třídění 
od výběrového, po rustikální. 

3-lamela (parketa) 
 

12 druhů lakovaných povrchů 
6 nových druhů přírodně 
olejovaných  
Povrchová úprava: 
Weartec Nature 

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
25 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechti-
lého dřeva

Tloušťka: 13 mm 

Délka: 2400 mm

Šířka: 200 mm 
 

m2 v balení: 
4 lamely = 1,92 m2 

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

Výrobky, které nesou značku FSC, obsahují 
dřevo ze vzorově spravovaných lesů a jiných 
kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí 
podle pokynů Forest Stewardship Council.

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

Dřevěná podlaha - velkoformátová parketa Dřevěná podlaha - Classic

Označení „Real Wood“ garantuje, že dodávané 
dřevěné podlahy MEISTER nejsou jakýmkoliv 
způsobem imitovány, ale vždy se jedná o sku-
tečné dřevo - čistě přírodní materiál.
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Dřevěná podlaha
PD 550
 
1-lamela (zámecké prkno)

Dub živý bílý 8135 | kartá-
čování | certifikace FSC® 
| olejování přírodním 
olejem

Dub živý vzhled louho-
vání 8089 | kartáčování 
| certifikace FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub živý 8091 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| olejování přírodním 
olejem

Dub živý světlý vápněný 
8132 | kartáčování | cer-
tifikace FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý čpavkované 
jádro 8131 | kartáčování 
| certifikace FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub živý vzhled louho-
vání 8029 | kartáčování | 
certifikace FSC® 

| UV olejování

Dub živý 8028 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| UV olejování

Dub živý bílý 8133 | kartá-
čování | certifikace FSC® 

| UV olejování

Dub živý světlý vápněný 
8134 | kartáčování | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro 8031 | kartáčování 
| certifikace FSC® | UV 
olejování

PD 400 Cottage
 
1-lamela (selské prkno)

Dub harmonický bílý 
8090 | kartáčování | cer-
tifikace FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý vzhled louho-
vání 8089 | kartáčování 
| certifikace FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub harm. světlý váp-
něný 8093 | kartáčování 
| certifikace FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub harm. bílý hrubá 
pilovaná struktura 8129 
| kartáčování | FSC® | ole-
jování přírodním olejem

Dub harm. vzhled louho-
vání hrubá pilovaná str. 
8130 | FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub harmonický staro-
šedý vápněný 8102 
| kartáčování | FSC® | ole-
jování přírodním olejem

Dub živý vzhled dřeva 
napadeného červotoči 
8097 | FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý 8091 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| olejování přírodním 
olejem

Dub živý opotřebovaný 
vzhled 8098 | kartáčování 
| certifikace FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub živý antika hnědý, 
opotř. vzhled 8099 | kar-
táčování | FSC® | olejo-
vání přírodním olejem

Dub živý mokka 8095 
| kartáčování | certifikace 
FSC® | olejování přírod-
ním olejem

Dub živý antika hnědý 
odstín vápněný 8094 
| kartáčování | FSC® | ole-
jování přírodním olejem

Dub živý čpavkované 
jádro vápněný 8096 | 
kartáčování | FSC® | ole-
jování přírodním olejem

Dub harmonický bílý 
krycí 8081 | kartáčování | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Javor kanadský živý 8024 
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Jasan živý bílý 8054 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Buk živý pařený 8033 | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Modřín živý 8038 | kartá-
čování | certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub harmonický 8027 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Jilm americký živý 8080 | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub živý 8028 | kartáčo-
vání | certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub živý vzhled louho-
vání 8029 | kartáčování | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub živý karamelový 
odstín 8026 | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý starošedý váp-
něný 8083 | kartáčování | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub harmonický světlý 
vápněný 8082 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® | 
UV olejování

Dub živý vápněný 8084 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý cappuccino 
vápněný 8085 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® | 
UV olejování

Dub živý antika hnědý 
odstín vápněný 8086 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro vápněný 8088 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý mokka vápněný 
8087 | kartáčování | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro 8031 | kartáčování 
| certifikace FSC® | UV 
olejování

Douglaska výrazná 
čpavkované jádro 8036 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub výrazný čpavkované 
jádro 8032 | kartáčování | 
certifikace FSC®  
| UV olejování

Javor kanadský harmo-
nický 8039 | certifikace 
FSC® | lakování

Buk harmonický pařený 
8041 | certifikace FSC® | 
lakování

Dub harmonický 8042 | 
certifikace FSC®  
| lakování

Třešeň americká živá 
8043 | certifikace FSC®  
| lakování

Ořech americký živý 
8044 | lakování

1 418,- Kč

2 362,- Kč/š.220mm
2 422,- Kč/š. 260mm

2 362,- Kč/š.220mm
2 422,- Kč/š. 260mm

2 387,- Kč/š.220mm
2 400,- Kč/š. 260mm

2 362,- Kč/š.220mm
2 422,- Kč/š. 260mm

2 504,- Kč/š.220mm
2 608,- Kč/š. 260mm

2 108,- Kč/š.220mm
2 212,- Kč/š. 260mm

2 088,- Kč/š.220mm
2 191,- Kč/š. 260mm

2 108,- Kč/š.220mm
2 212,- Kč/š. 260mm

2 108,- Kč/š.220mm
2 212,- Kč/š. 260mm

2 387,- Kč/š.220mm
2 400,- Kč/š. 260mm

1 837,- Kč 1 791,- Kč

1 698,- Kč

1 837,- Kč

1 881,- Kč

1 881,- Kč

1 837,- Kč

1 791,- Kč

1 673,- Kč

1 813,- Kč

1 698,- Kč

1 720,- Kč

1 952,- Kč

1 559,- Kč

1 842,- Kč

1 438,- Kč

1 396,- Kč

1 336,- Kč

1 539,- Kč

1 811,- Kč

1 438,- Kč

1 438,- Kč

1 457,- Kč

1 559,- Kč

1 438,- Kč

1 457,- Kč

1 457,- Kč

1 657,- Kč

1 457,- Kč

1 641,- Kč

1 648,- Kč

1 680,- Kč

2 137,- Kč

1 627,- Kč

1 674,- Kč

2 324,- Kč

2 695,- Kč

všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH

PD 200
 
1-lamela (selské prkno)

Dub živý 8137 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 

| UV olejování

Dub Optik louhovaný živý 
8138 | certifikace FSC® 

| UV olejování

Dub bílý živý 8139 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

1 220,- Kč

1 320,- Kč

1 320,- Kč

Dub rustikální 8166 | 
kartáčování | přírodní 
olejování

Dub bílý rustikální 8167 
| kartáčovaný | přírodní 
olejováníí

Dub optik rustikální lou-
hovaný 8168 | kartáčo-
vaný | přírodní olejování

1 320,- Kč

1 420,- Kč

  1 420,- Kč

PD 450*
 
1-lamela (zámecké prkno)

Dub harmonický 8171
| kartáčování  
| UV-olejování

Dub harmonický vzhled 
louhovaný 8172
| kartáčování  
| UV-olejování

Dub harmonický světlý 
vápněný 8173
| kartáčování  
| UV-olejování

Bílý dub harmonický 8174
| kartáčování 
| UV-olejování

Dub harmonický šedý 
antik 8175
| kartáčování 
| UV-olejování

1 775,- Kč

1 790,- Kč

1 790,- Kč

1 790,- Kč

1 790,- Kč

Dub harmonický světlý 
8176
| kartáčování  
| UV-olejování

1 790,- Kč

* Kolekce PD 450 začíná dekorem Dub harmonický 817162012



PS 400 
1-lamela (parketa pro 
diag. stromečkový vzor)

Dub živý 8047 | certifi-
kace FSC® | matný lak

Dub harmonický 8042 
| certifikace FSC® | 
matný lak

Třešeň americká harmo-
nická 8048 | certifikace 
FSC® | matný lak

Třešeň americká živá 
8043 | certifikace FSC®  
| matný lak

Ořech americký harmo-
nický 8049 | matný lak

Ořech americký živý 
8044 | matný lak

Dub živý čpavkované 
jádro 8031 | kartáčování | 
certifikace FSC®  
| matný lak

1 389,- Kč

1 445,- Kč

1 799,- Kč

1 686,- Kč

2 058,- Kč

1 836,- Kč

1 594,- Kč

PS 350
1-lamela (velkoformátová 
parketa)

Dub živý bílý 8076 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Javor kanadský živý 8024 
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Buk živý pařený 8033 | 
certifikace FSC®  
| matný lak

Dub živý 8028 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| matný lak

Třešeň americká živá 
8043 | certifikace FSC®  
| matný lak

Ořech americký živý 
8044 | matný lak

Dub živý čpavkované 
jádro světlý 8046 | kartá-
čování | certifikace FSC®  
| matný lak

PS 300
1-lamela (velkoformátová 
parketa)

Dub harmonický bílý 
8090 | kartáčování | cer-
tifikace FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý bílý hrubá pil. 
str. 8100 | kartáčování 
| cert. FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý vzhled louho-
vání 8089 | kartáčování 
| cert. FSC® | olejování 
přírodním olejem

Dub živý vzhled louho-
vání hrubá pil. str 8101 
| kartáčování | FSC® | ole-
jování přírodním olejem

Dub harmonický staro-
šedý vápněný 8102 | kar-
táčování | cert. FSC®  
| olejování př. olejem

Dub živý 8091 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| olejování přírodním 
olejem

Dub živý vzhled dřeva 
napadeného červotoči 
8097 | kartáčování | FSC® 
| olejování př. olejem

Dub živý opotřebovaný 
vzhled 8098 | kartáčování 
| FSC® | olejování přírod-
ním olejem

Dub harmonický světlý 
vápněný 8093 | kartáčo-
vání | certifikace FSC®  
| olejování př. olejem

Dub živý antika hnědý 
odstín vápněný 8094 | 
kartáčování | cert. FSC®  
| olejování př. olejem

Dub živý antika hnědý 
odstín opotř. vzhled 8099 
| kartáčování | cert. FSC®  
| olejování př. olejem

Dub harmonický čpav-
kované jádro vápněný 
8116 | kartáčování | FSC® 
| olejování př. olejem

Dub harmonický mokka 
8103 | kartáčování | cer-
tifikace FSC® | olejování 
přírodním olejem

Jasan živý bílý 8054 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub harmonický váp-
něný 8053 | kartáčování | 
certifikace FSC® |  
UV olejování

Dub živý vzhled louho-
vání 8029 | kartáčování 
| certifikace FSC® 

| UV olejování

Dub živý antika světlý 
odstín 8051 | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub harmonický 8027  
| kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý 8028 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Třešeň americká živá 
8043 | certifikace FSC® 
| UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro světlý 8046 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Ořech americký živý 
8044 | certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub harmonický čpavko-
vané jádro 8052  
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Des. obdélník: Dub živý 
vzhled louhování 8029  
| kartáčování

Des. obdélník: Dub har-
monický 8027  
| kartáčování

Des. obdélník: Dub živý 
antika světlý odstín 8051 
| kartáčování

Des. obdélník: Dub živý 
čpavkované jádro váp-
něný 8088 | kartáčování

Des. obdélník: Dub 
harmonický čpavkované 
jádro 8052 | kartáčování

Jasan živý bílý 8122 | 
široký Fineline | certifi-
kace FSC® | matný lak

Dub živý 8121 | široký 
Fineline | certifikace 
FSC® | matný lak

Modřín živý bílý 8118 | 
čelní dřevo | certifikace 
FSC® | matný lak

Dub živý světlý 8120 
| čelní dřevo | certifikace 
FSC® | matný lak

Dub živý 8119 | čelní 
dřevo | certifikace FSC®  
| matný lak

Ořech evropský živý 8117 
| čelní dřevo | certifikace 
FSC® | matný lak

Jasan živý bílý 8123 
| Fineline | certifikace 
FSC® | matný lak

Dub živý 8124 | Fineline | 
certifikace FSC®  
| matný lak

Ořech evropský živý 8125 
| Fineline | certifikace 
FSC® | matný lak

Dub živý čpavkované 
jádro hliníkové pásy 8126 
| Fineline | certifikace 
FSC® | matný lak

Dub živý čpavkované 
jádro 8127 | Fineline  
| certifikace FSC®  
| matný lak

Dub živý čpavkované 
jádro Mix 8128 | Fineline  
| certifikace FSC®  
| matný lak

PC 400 Style
Classic 
čelní dřevo, Fineline

1 221,- Kč

1 482,- Kč

1 129,- Kč

1 203,- Kč

1 705,- Kč

1 873,- Kč

1 408,- Kč

1 554,- Kč

1 627,- Kč

1 506,- Kč

1 627,- Kč

1 578,- Kč

1 385,- Kč

1 603,- Kč

1 603,- Kč

1 578,- Kč

1 530,- Kč

1 627,- Kč

1 941,- Kč

1 554,- Kč

1 326,- Kč

1 305,- Kč

1 253,- Kč

1 279,- Kč

1 279,- Kč

1 147,- Kč

1 810,- Kč

1 537,- Kč

1 959,- Kč

1 611,- Kč

1 858,- Kč

1 835,- Kč

2 346,- Kč

2 477,- Kč

2 484,- Kč

2 740,- Kč

1 986,- Kč

1 952,- Kč

2 346,- Kč

2 577,- Kč

2 253,- Kč

2 485,- Kč

488,- Kč

488,- Kč

488,- Kč

488,- Kč

488,- Kč

všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPHDřevěná podlaha
PS 300
designový obdélník  
[cena za balení (12 ks)]
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Dřevěná podlaha

Dub živý 8019 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| UV olejování

Třešeň americká živá 
8013 | certifikace FSC® 
| UV olejování

Ořech americký živý 
8023 | UV olejování

Dub harmonický čpavko-
vané jádro 8021 | kartá-
čování | certifikace FSC® 
| UV olejování

Javor evropský harmo-
nický 8003 | certifikace 
FSC® | lakování matným 
lakem

Javor evropský živý bílý 
8004 | certifikace FSC® 
| lakování matným lakem

Javor kanadský harmo-
nický 8001 | certifikace 
FSC® | lakování matným 
lakem

Javor kanadský živý 8002 
| certifikace FSC®  
| lakování matným lakem

Buk harmonický 8005 
| certifikace FSC®  
| lakování matným lakem

Buk živý 8006 | certi-
fikace FSC® | lakování 
matným lakem

Buk harmonický pařený 
8007 | certifikace FSC® 
| lakování matným lakem

Dub harmonický váp-
něný 8008 | certifikace 
FSC® | lakování matným 
lakem

Dub harmonický 8009 
| certifikace FSC® | lako-
vání matným lakem

Dub živý 8011 | certi-
fikace FSC® | lakování 
matným lakem

Třešeň americká harmo-
nická 8012 | certifikace 
FSC® | lakování matným 
lakem

Třešeň americká živá 
8013 | certifikace FSC® 
| lakování matným lakem

Ořech evropský živý 
8015 | certifikace FSC® 
| lakování matným lakem

Ořech americký har-
monický 8014 | lakování 
matným lakem

1 179,- Kč

1 615,- Kč

1 783,- Kč

1 591,- Kč

1 338,- Kč

1 288,- Kč

1 601,- Kč

1 433,- Kč

1 190,- Kč

1022,- Kč

1 216,- Kč

1 287,- Kč

1 239,- Kč

1 093,- Kč

1 724,- Kč

1 555,- Kč

1 724,- Kč

1 942,- Kč

Jasan živý bílý 8104 
| kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Buk živý bílý 8109 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Dub živý vzhled louho-
vání 8112 | kartáčování  
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub živý starošedý váp-
něný 8113 | kartáčování  
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Třešeň americká výrazná 
8111 | certifikace FSC® 
| UV olejování

Dub živý vápněný 8114  
| kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub harmonický světlý 
vápněný 8106 | kartáčo-
vání | certifikace FSC® 
| UV olejování

Jilm americký živý 8115 
| certifikace FSC® 
| UV olejování

PC 300
Classic 
3-lamela (parketa)

1 070,- Kč

1015,- Kč

1 070,- Kč

1 070,- Kč

1 375,- Kč

1 070,- Kč

1 163,- Kč

1 490,- Kč

Buk harmonický 913  
| certifikace FSC® 
| matný lak

Buk živý 918 | certifikace 
FSC® | matný lak

869,- Kč

789,- Kč

Javor kanadský živý
8177 | přírodní olejování

Buk rustikal 8178  
| přírodní olejování

1 229,- Kč

889,- Kč

všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH

Buk živý bílý 8017 | certi-
fikace FSC® | UV olejování

Dub živý karamelový 
odstín 8022 | certifikace 
FSC® | UV olejování

Javor kanadský harmo-
nický 8001 | certifikace 
FSC® | UV olejování

Javor kanadský živý 8002 
| certifikace FSC® 
| UV olejování

Buk harmonický 8005‘ 
| certifikace FSC® 
| UV olejování

Buk živý pařený 8016 
| certifikace FSC® 
| UV olejování

Buk harmonický pařený 
8007 | certifikace FSC®  
| UV olejování

Dub harmonický 8018 | 
kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

PC 350
Classic 
3-lamela (parketa)

1 155,- Kč

1 186,- Kč

1 664,- Kč

1 492,- Kč

1 249,- Kč

1 107,- Kč

1 276,- Kč

1 324,- Kč

* Kolekce PC200 začíná dekorem Javor kanadský 943 

Ořech americký harmo-
nický 960 | matný lak

Ořech americký mar-
kantní 991 | matný lak

1 679,- Kč

1 579,- Kč

Buk harmonický pařený 
928 | certifikace FSC® 
| matný lak

Buk živý pařený 921  
| certifikace FSC® 
| matný lak

869,- Kč

789,- Kč

Třešeň americká harmo-
nická 945 | certifikace 
FSC® | matný lak

Třešeň americká živá 952 
| certifikace FSC® 
| matný lak

1 429,- Kč

1 329,- Kč

Dub harmonický 910  
| certifikace FSC® 
| matný lak

Dub živý 903 | certifikace 
FSC® | matný lak

775,- Kč

725,- Kč

Ořech evropský živý 8110  
| certifikace FSC®  
| UV olejování

Douglaska výrazná čpav-
kované jádro 8108  
| kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro vápněný 8107  
| kartáčování | certifikace 
FSC® | UV olejování

Dub živý čpavkované 
jádro 8105 | kartáčování  
| certifikace FSC®  
| UV olejování

PC 200*
Classic 
3-lamela (parketa)

1 490,- Kč

1 554,- Kč

1 349,- Kč

1 326,- Kč

Javor kanadský harmo-
nický 943 | certifikace 
FSC® | matný lak

Javor kanadský živý 934  
| certifikace FSC® 
| matný lak

1 229,- Kč

1 129,- Kč

Buk pařený rustikal 8186
| přírodní olejování

Dub rustikal kartáčovaný
8187 | přírodní olejování

889,- Kč

949,- Kč

Americká třešeň rustikal
8188 | přírodní olejování

Ořech americký rustikal
8189 | přírodní olejování

1 429,- Kč

1 679,- Kč
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Živý (rustikální)

Harmonický

Výrazný (markantní)

Dřevěná podlaha

Dřevěné a dýhované podlahy jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě a struk-
tuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti. Přímým působením slunečního 
záření dochází u dřeva k typickým barevným změnám a dle intenzity a délky 
působení světla dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně nažloutnutí. 
Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.

Třídění povrchůVzhledy povrchů

MEISTER nabízí tři různé vzhledy lamel. Kombinace vybraných dekorů dřev 
s rozdílným zpracováním povrchů nabízí široký prostor k realizaci . Proti zátěži 
vysoce odolná mozaika specifického vzhledu a živě působící Fineline, umož-
ňují na podlahové ploše docílit zcela rozdílných účinků.

2-lamela

1-lamela

3-lamela

Široký fineline

Fineline

Mozaika

Úpravy povrchů

Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních olejů nebo laků podtrhují 
charakter dřeva, zajišťují odolnost a snadnou údržbu podlahy. Úpravy kartá-
čováním, vápněním a čpavkováním propůjčují povrchům výrazně intenzivní 
vzhled. Novinkou v našem programu jsou tři druhy nápadných povrchů: např. 
opotřebovaný vzhled, hrubá pilovaná struktura a vzhled dřeva napadeného 
červotočem.
Olejování přírodním olejem – Weartec Nature
Ochrana povrchu UV olejem
Nášlapná vrstva lakovaná přírodně matným lakem / dřevěná podlaha
Nášlapná vrstva lakovaná přírodně matným lakem / dýhovaná podlaha

Kartáčované dřevo

Vápněné dřevo

Úprava dřeva čpavkované jádro

Mořené dřevo

Opotřebovaný vzhled

Vzhled dřeva napadaného červotočem

Hrubá pilovaná struktura

Přírodní dřevo
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V našem sortimentu naleznete jedenáct 
kolekcí laminátových podlah, které jsou 
zárukou autentického vzhledu, odolnosti 
a jednoduché údržby. To zajišťujeme díky 
vysokým standardům jakosti při zpraco-
vání a citu pro styl při výběru designů. 
Náš aktuální sortiment zahrnuje imitace 
dřev domácích a exotických dřevin, jakož 
i povrchy, které jsou napodobeninami 
dlaždic, břidlice, pískovce, mramoru nebo 
textilu. S vyjímkou kolekcí LB 250, LD 250, 
LD 400 a LC 60 jsou všechny laminátové 
podlahy MEISTER k dostání s integrova-
nou protihlukovou izolací SILENCE.

LS 300 | LS 300 SLC 200 | LC 200 SLC 100 | LC 100 S

Laminátová podlaha - Classic 

Nová kolekce s vybranými po-
vrchy a strukturami perfektně 
přizpůsobenými formátu 
úzkých prken. Novinkou je 
hrubá pilovaná struktura na 
dotek i na pohled realisticky 
napodobujcí příčný řez pilou.

1-lamela (štíhlé prkno), celo-
obvodová V-spára

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

14 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Rozměry: 1287 × 140 mm

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm 
s nanesenou povrchovou 
vrstvou k izolaci proti kro-
čejovému hluku)

m2 v balení:  
10 lamel = 1,8 m2 

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

Díky nejrůznějším stylům 
a dekorům realisticky 
působící imitace domácích 
i exotických tropických dře-
vin. Podlahy této kolekce jsou 
antistatické, antibakteriální 
s integr. kročejovou izolací. 

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

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

26 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Rozměry: 1287 × 198 mm

Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s na-
nesenou povrchovou vrstvou 
k izolaci proti kročejovému 
hluku)

m2 v balení:  
10 lamel = 2,55 m2 

m2 v balení SILENCE:  
8 lamel = 2,04 m2

Kolekce se vyznačuje ušlech-
tilým matným vzhledem, ino-
vačními designy a zvláštními 
strukturami povrchů. Nabídka 
moderních imitací sahá od 
javoru, přes stříbrný smrk až 
po divokou hrušeň.

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

Třída mechanického  
namáhání 23 | 31

20 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe 

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Rozměry: 1287 × 198 mm

Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s na-
nesenou povrchovou vrstvou 
k izolaci proti kročejovému 
hluku)

m2 v balení:  
10 lamel = 2,55 m2 

m2 v balení SILENCE:  
8 lamel = 2,04 m2

LC 50 | LC 50 S LC 60

Laminátová podlaha nabíze-
jící zákazníkům imitace dře-
věných dekorů v té nejvyšší 
kvalitě za vynikající cenu. K  
dispozici je i u této kolekce 
protihlukové kašírování 
SILENCE.

1 lamela (prkno) 
3 lamela (parketa)

Třída mechanického  
namáhání 23 | 31

15 druhů povrchů

Zámkový spoj: Multiclic

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe 

Antistatická úprava povrcho-
vé plochy

MEISTER záruka* 
10 let při použití v obytných 
prostorech  
3 roky při použití v komerč-
ních prostorech

Rozměry: 1288 × 198 mm

Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s na-
nesenou povrchovou vrstvou 
k izolaci proti kročejovému 
hluku)

m2 v balení:  
12 lamel = 3,06 m2 

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

Laminátová podlaha určena 
pro zákazníky požadující 
kvalitní produkt za vynikající 
cenu. Nabízí vyšší zátěžovou 
třídu 32 a je tak vhodná i pro 
použití ve středně zatěžova-
ných komerčních prostorách.

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

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

12 druhů povrchů

Zámkový spoj: Multiclic

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe 

Antistatická úprava povrcho-
vé plochy

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

Rozměry: 1288 × 198 mm

Tloušťka: 7 mm 
 
 

m2 v balení:  
12 lamel = 3,06 m2 

 

Laminátová podlaha 
 - štíhlé prkno 

Laminátová podlaha

LC 300 | LC 300 S

Výběr dekorů kolekce LC 200 
v zátěžové třídě W5/33. 
 
 
 
 
 

1 lamela (prkno), 3 lamela 
(parketa)

Třída mechanického  
namáhání 23 | 33

9 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

MEISTER záruka* 
30 let při použití v obytných  
prostorech 
10 let při použití v komerč-
ních prostorech

Rozměry: 1287 × 198 mm

Tloušťka: 9,3 mm (11,8 mm 
s nanesenou povrchovou 
vrstvou k izolaci proti kro-
čejovému hluku)

m2 v balení:  
8 lamel = 2,04 m2 

m2 v balení SILENCE:  
6 lamel = 1,53 m2
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Laminátová podlaha 
 - štíhlé prkno 

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

Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě našich lami-
nátových podlah, že vám poskytneme v závis-
losti na kolekci záruku v délce až 30 let. 
MEISTER vám nabízí podlahy, které vás i po 
mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vyso-
kou odolností vůči opotřebování a snadnou 
údržbou. *Záruku podle záručních podmínek 
MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

LD 400LD 300 | 20 Melango 
LD 300 | 20 S Melango

Laminátová podlaha - selské prkno 

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.

1-lamela (selské prkno) 

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

17 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Podélná V-drážka

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Tloušťka: 9 mm (11,5 mm 
s nanesenou povrchovou 
vrstvou k izolaci proti kro-
čejovému hluku)

Rozměry: 2052 × 208 mm

m2 v balení:  
6 lamel = 2,56 m2 

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

LD 200 | LD 200 S

Harmonická kombinace 
dekoru a struktury vytváří 
vzhled pravé dřevěné podla-
hy. Autentičnost podtrhuje 
podélná V-drážka. 
 

1-lamela (selské prkno) 

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

8 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Podélná V-drážka

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Tloušťka: 8 mm (10,5 mm 
s nanesenou povrchovou 
vrstvou k izolaci proti kro-
čejovému hluku)

Rozměry: 1287 × 198 mm

m2 v balení:  
9 lamel = 2,29 m2 

m2 v balení SILENCE:  
7 lamel = 1,78 m2

LD 250

Zajímavé dekory v aktuálních 
barvách. Maximální tvarová 
přesnost. Dekor se u této 
kolekce na jednotlivých 
lamelách opakuje.  
 

1-lamela (selské prkno) 

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

6 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Celoobvodová V-drážka

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antibakteriální a antistatická 
úprava povrchové plochy

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

Tloušťka: 8 mm 
 
 

Rozměry: 2052 × 198 mm

m2 v balení:  
7 lamel = 2,84 m2 

 

Struktury povrchů

Imitace kamene - porézní struktura (SP)

Hrubá struktura - příčný řez (S)

Matný - lesklý vzhled (MG)

Matně - porézní struktura (MP)

Porézní struktura (P)

Pórsynchronní (PS)

Woodfinish (WF)

Kolekce jsou vybaveny speciálním 
povrchem se zvýšenou otěruvzdor-
ností a odolností proti poškrábání.

Kolekce jsou k dispozici i s inte-
grovaným protihlukovým kašíro-
váním za příplatek 55,-Kč/m2

Celoobvodové V-spáry 
zajišťují u plochy s položenou 
podlahou působivý vzhled, 
povrchy imitující textilie 
dodají místnosti zcela nový 
ráz, jemná kamenina je k ne-
rozeznání od pravé.

Speciální formáty 

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

12 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Celoobvodová V-drážka

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antistatická úprava povrcho-
vé plochy

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

Tloušťka: 8 mm  
 
 

Rozměry: 632 × 325 mm

m2 v balení:  
10 lamel = 2,05 m2

 

 

LB 250

Laminátová podlaha 
zámecké prkno 

Laminátová podlaha 
speciální formáty 

První laminátová kolekce ve 
formátu zámeckých prken, 
15 m2 položíte bez opakování 
dekoru, zámecká prkna díky 
tomuto formátu působí ještě 
realističtějším a ušlechtilej-
ším dojmem

Zámecké prkno 

Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

6 druhů povrchů

Zámkový spoj: Masterclic Plus

Podél. V-drážka, čelní mikrosp.

Komplexní ochrana proti 
vlhkosti, systém AquaSafe

Antistatická úprava povrcho-
vé plochy

MEISTER záruka* 
25 let na otěr při použití 
v obytných prostorech  
5 let na otěr při použití v ko-
merčních prostorech

Tloušťka: 12 mm  
 
 

Rozměry: 2600 x 238 mm

m2 v balení:  
4 lamely = 2,48 m2

 

 Elegantní digitálpórsynchronn (EP)

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

15 m2 podlahy položíte bez opako-
vání dekoru.
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Laminátová podlaha
LC 50 | LC 50 S
 
Classic

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

Javor bílý 6075 | 3-lamela 
| Imitace dřeva (P)

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

Třešeň 457 | 3-lamela 
| Imitace dřeva (P)

Dub Natur 6067  
| 3-lamela | Imitace 
dřeva (P)

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

Jatoba 460 | 3-lamela 
| Imitace dřeva (P)

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

Smrk šedý 6068  
| 3-lamela | Imitace 
dřeva (WF)

Dub vykuřovaný 6066  
| 3-lamela | Imitace 
dřeva (P)

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

Dub 6064 | 1-lamela 
| Imitace dřeva (WF)

Dub antik 6065 | 1-lamela 
| Imitace dřeva (WF)

Dub antik hnědý 6031  
| 1-lamela | Imitace 
dřeva (PS)

Vykuřovaný dub antik 
6071 | 1-lamela | Imitace 
dřeva (PS)

LC 60
 
Classic

Jatoba 460 | parketa  
| Imitace dřeva (P)

Mapa 6111 | 2-lamela 
| Imitace dřeva (WF)

Javor bílý 6075 | parketa 
| Imitace dřeva (P)

Dub 462 | parketa 
| Imitace dřeva (P)

Dub antik hnědý 6031 | 
prkno | Imitace dřeva (PS)

Dub 6064 | prkno 
| Imitace dřeva (WF)

Dub antik 6065 | prkno 
| Imitace dřeva (WF)

Dub kouřový 6066  
| parketa | Imitace 
dřeva (P)

Dub kouřový antik 6071 
| prkno | Imitace dřeva 
(PS)

Jedlovec 6057 | prkno 
| Imitace dřeva (PS)

Ořech světlý 804 | prkno 
| Imitace dřeva (WF)

Buk 6201 | parketa 
| Imitace dřeva (P)

LC 100 | LC 100 S
 
Classic

Javor bílý 6152 | 2-lamela 
| Imitace dřeva (S)

Dub bílý 6143 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

Javor bílý 6003 | 1-lamela 
| Imitace dřeva (WF)

Dub bílý 6001 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub světlý 6144  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

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

Javor 6077 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

Buk 201 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

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

Hrušeň divoká 6084  
| 3-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

Stříbrný smrk 6004  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (WF)

Dub přírodní 6153  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub 6079 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

Dub rustikální 6061  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (WF)

Dub rustikální 6020  
| 2-lamela  
| Imitace dřeva (WF)

Akácie bílá 477 | 2-lamela 
| Imitace dřeva (P)

Merbau 6076 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

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

Ořech tmavý 6081  
| 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

Dub čpavkové moření 
6002 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (WF)

LC 200 | LC 200 S
 
Classic

Fresco 6016 | 1-lamela  
| Dekor (WF)

Dub světlý 6147  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (S)

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

Jádrový jasan 6145  
| 2-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

Dub světlý rustikální 6134 
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (MP) 

Jedlovec tmavý 6058  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

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

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

289,- Kč 329,- Kč 459,- Kč 489,- Kč

uvedené ceny za m2 jsou bez DPH 
provedení SILENCE s příplatkem +55,- Kč
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Laminátová podlaha
LC 200 | LC 200 S
 
Classic

Dub 6079 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS) 

Třešeň 6013 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Oliva 6022 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Jatoba 6142 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS) 

Kempas 451 | 2-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Ořech světlý 6141  
| 3-lamela  
| Imitace dřeva (PS) 

Vlašský ořech 458  
| 2-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Ořech 6014 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub čpavkové moření 
6015 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (WF) 

Wenge 454 | 2-lamela  
| Imitace dřeva (WF)

LS 300 | LS 300 S
 
Štíhlé prkno

Letité dřevo bílé 6128  
| Imitace dřeva (MG)

Dub světlý 6147  
| Imitace dřeva (S)

Pinie antika bílá 6062  
| Imitace dřeva (WF)

Javor 6017  
| Imitace dřeva (P)

Dub přírodní 6151  
| Imitace dřeva (S)

Dub bílý 6033  
| Imitace dřeva (WF)

Letité dřevo hnědé 6129  
| Imitace dřeva (MG)

Dub tmavý 6148  
| Imitace dřeva (S)

Dub 6055  
| Imitace dřeva (PS)

Dub rustikální 6061  
| Imitace dřeva (WF)

Dub vápněný 6027  
| Imitace dřeva (P)

Ořech výrazný 6086  
| Imitace dřeva (MP)

Ořech 6026  
| Imitace dřeva (WF)

Dub čpavkové moření 
6085 | Imitace dřeva (MP)

LD 200 | LD 200 S
 
Selské prkno

Smrk bílý 6025  
| Imitace dřeva (WF)

Dub bílý 6033  
| Imitace dřeva (WF)

Dub vápněný 6027  
| Imitace dřeva (P)

Dub 6032  
| Imitace dřeva (WF)

Dub antika 6029  
| Imitace dřeva (PS)

Dub antika hnědý odstín 
6031 | Imitace dřeva (PS)

Ořech 6026  
| Imitace dřeva (WF)

Dub čpavkové moření 
6028 | Imitace dřeva (PS)

599,- Kč 589,- Kč

Buk 201 | 3-lamela  
| Imitace dřeva (P) 

Olše 6056 | 2-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Akácie 782 | 2-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub přírodní 6151  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (S)

Dub přírodní rustikální 
6135 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

Dub vápněný 6012  
| 3-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub rustikální 6018  
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

Dub 6055 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (PS) 

489,- Kč

uvedené ceny za m2 jsou bez DPH 
provedení SILENCE s příplatkem +55,- Kč

LC 300 | LC 300 S
 
Štíhlé prkno

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

Buk 201 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Dub 6079  | 1-lamela  
| Imitace dřeva (S)

Dub 6055 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (MP)

Dub světlý rustikal 6134 
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (P)

Jatoba 6142 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (PS)

Ořech světlý 6141 
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (PS) 

Dub kouřový 6015 
| 1-lamela  
| Imitace dřeva (WF) 

Javor 202 | 1-lamela  
| Imitace dřeva (P)     

609,- Kč
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Laminátová podlaha uvedené ceny za m2 jsou bez DPH 
provedení SILENCE s příplatkem +55,- Kč 

Dub přírodní 287  
| Imitace dřeva (PS)

Dub střední vápněný 790 
| Imitace dřeva (PS)

Buk 795  
| Imitace dřeva (WF)

Třešeň 797  
| Imitace dřeva (WF)

Dub hnědý 6036  
| Imitace dřeva (PS)

Sipo 6043 | Imitace 
dřeva (P)

Ořech živý 6140  
| Imitace dřeva (P)

Ořech harmonický 6039  
| Imitace dřeva (P)

Dub čpavkové moření 
6035 | Imitace dřeva (PS)

LB 250
 
speciální formáty

Univerzální čistá bílá 
6097 | Dekor (MG)

Textilní krémová 6146  
| Imitace (MG)

Textilní šedá 6149  
| Imitace (MG)

Břidlice sahara 6138  
| Imitace (SP)

Textilní antracit 6150  
| Imitace (MG)

Břidlice šedá 6136  
| Imitace (SP)

Břidlice antracit 6137  
| Imitace (SP)

Pískovec bílý 6047  
| Imitace (SP)

Travertin 6048  
| Imitace (SP)

Mramor béžový 6045  
| Imitace (SP)

Pískovec 147  
| Imitace (SP)

Pískovec tmavošedý 
6046 | Imitace (SP)

609,- Kč699,- Kč

LD 300 | 20 
LD 300 | 20 S  
Selské prkno

Dub bílý harmonický 
6139 | Imitace dřeva (PS)

Dub arktický bílý 6503  
| Imitace dřeva (PS)

Dub šedý 6132  
| Imitace dřeva (PS)

Pinie stříbrošedá 791  
| Imitace dřeva (PS)

Dub světlý harmonický 
6133 | Imitace dřeva (PS)

Dub světlý 286  
| Imitace dřeva (PS)

Dub střední 6131  
| Imitace dřeva (PS)

Pinie antika 6034  
| Imitace dřeva (PS)

699,- Kč

LD 250
 
Selské prkno

Borovice antická bílá 
6062 | Imitace dřeva

Dub bílý 6033  
| Imitace dřeva

Dub 6064 | Imitace dřeva

Dub rustikální 6061  
| Imitace dřeva

Planá třešeň 6063  
| Imitace dřeva

Dub antika hnědý 6031  
| Imitace dřeva

599,- Kč

LD 400
 
Zámecké prkno

Dub přírodní 6210  
| imitace dřeva (EP)

Dub světlý 6211  
| imitace dřeva (EP)

Dub bílý 6212  
| imitace dřeva (EP)

Dub šedý 6213  
| imitace dřeva (EP))

Dub hnědý 6214 
| imitace dřeva (EP)

Dub louhovaný 6215  
| imitace dřeva (EP)

899,- Kč
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LD 400 - první laminátová kolekce ve formátu zámeckých prken 2600 x 238 mm
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Dýhovaná podlaha

Ryzí tvrdost, celoobvodová 
V-drážka, sedminásobně la-
kované povrchy z ušlechtilých 
dřev a korkové protihlukové 
kašírování dělá z této podlahy 
tu pravou volbu pro náročné 
zákazníky.

1-lamela s celoobvodovou 
V-drážkou

2-lamela

15 druhů lakovaných povrchů

S korkovou kročejovou izolací 
1,3 mm

Zámkový spoj: Uniclic

MEISTER záruka*  
5 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 0,6 mm úžitná vrstva 
z ušlechtilého dřeva

Tloušťka: 8,8 mm

Rozměry: 1287 × 142 mm

m2 v balení:  
9 lamel = 1,65 m2

FS 200 S

Dýhovaná podlaha

Dýhované podlahy jsou vysoce odolné, 
důkazem jsou nejen laboratorní testy, ale 
i každodenní zkušenosti s užíváním 
těchto podlah. Zejména tvarově stabilní 
nosná deska HDF ve spojení s tenkou 
krycí vrstvou z ušlechtilého dřeva, napo-
máhá extrémní odolnosti podlahy proti 
působení tlaku (vtiskům). Tento druh 
podlah navíc nepotřebuje pro výrobu pří-
liš mnoho materiálu, je tedy šetrný vůči 
životnímu prostředí a navíc umožňuje 
užití cenných materiálů většímu množ-
ství zákazníků. Díky minimální výšce jsou 
dýhované podlahy Meister velmi vhodné 
pro renovace.

Javor kanadský živý 516 
| 1-lamela

Buk živý 515 | 1-lamela

Dub harmonický vzhled 
louhování 521 | 1-lamela

Dub harmonický 517  
| kartáčování | 1-lamela

Dub živý 519 | kartáčo-
vání | 1-lamela

Jádro vlašského ořechu 
živý 5001 | 1-lamela

Třešeň americká živá 523 
| 1-lamela

Třešeň americká živá 
5005 | 2-lamela

Jádro hrušně živá 5003 | 
2-lamela

Jabloň živá 5002  
| 2-lamela

Švestka živá 5004  
| 2-lamela

Ořech francouzský živý 
528 | 1-lamela

Ořech francouzský živý 
5007 | 2-lamela

Ořech americký živý 
5006 | 2-lamela

Ořech americký živý 518 
| 1-lamela

718,- Kč

631,- Kč

683,- Kč

683,- Kč

665,- Kč

1 154,- Kč

718,- Kč

965,- Kč

1 830,- Kč

2 010,- Kč

965,- Kč

965,- Kč

718,- Kč

2 470,- Kč

718,- Kč

 všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH
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Designová podlaha Puretec DS 300 S

První designová podlaha bez 
obsahu PVC, bez změkčova-
del. Elastická, teplá, šetrná 
vůči kloubům. Povrch Puretec 
je vyroben z pachově ne- 
utrálního a PVC neobsahu-
jícího Polyethylenterftalátu 
(PET). 

Štíhlé prkno s celoobvodovou 
mikrospárou

10 dekorů,  
nášlap cca. 0,5 mm PET

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
10 let při použití v obytných 
prostorech

Protihlukové korkové kašíro-
vání 1 mm

Tloušťka: 9,5 mm

Rozměry: 1287 × 147 mm

m2 v balení:  
8 lamel = 1,51 m2

DS 300 S

Designova podlaha Puretec

Jde to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě 
dokazuje tato nová kolekce designových
podlah. Reliéf vyražený hluboko do povr-
chu přitom této krytině propůjčuje 
opravdu realistický dojem. A jak se na ní 
bydlí? Komfortně! O to se postarají povr-
chy bez zápachu i obsahu PVC, dvě 
vrstvy ke kloubům šetrného korku a sta-
bilizující nosná deska HDF. To vše dohro-
mady dělá z této podlahy zdravější, hod-
notnější a zároveň ekologičtější podlahu 
pro náročné individualisty. Designová 
podlaha Puretec DS 300 S – 100 % ekolo-
gická alternativa vinylových krytin!

Světlý dub 6921  
| imitace dřeva

Dub 6922 | imitace dřeva

Pinie greige 6923  
| imitace dřeva

Pinie bílá 6924  
| imitace dřeva

Dub šedý 6925  
| imitace dřeva

Dub antik šedá 6926  
| imitace dřeva

Pinie antik hnědá 6928  
| imitace dřeva

Ořech 6929  
| imitace dřeva

Buk 6930 | imitace dřeva

Javor 6931  
| imitace dřeva

949,- Kč

 všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH
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Korek je přírodní materiál získaný 
z dorůstající kůry korkového dubu. Naše 
korkové podlahy jsou vyrobeny nejmo-
dernější technologií na základě letitých 
zkušeností a splňují vysoké estetické 
i zdravotní požadavky. Korkové podlahy 
Meister mají pružný povrch, čímž se při 
chůzi šetří klouby. Korková podlaha je 
teplá, příjemná na dotek a nestudí. 
Korkové podlahy jsou ideální pro bytové 
prostory a díky odolným povrchům jsou 
velmi vhodné i pro mírně namáhané pro-
story v komerční oblasti.

Měkká, teplá, tichá a klouby 
šetřící podlaha. Díky revo-
luční povrchové úpravě je 
i u tohoto materiálu dosaženo 
extrémní odolnosti, která 
umožňuje jejich použití i v ko-
merčních prostorách !

Třída mechanického namáhá-
ní 23 | 31

20 lakovaných povrchů, čás-
tečně s tištěným uměleckým 
potiskem

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
10 let při použití v obytných 
prostorech

Cca 3,0 mm nášlap z  ušlech-
tilého dřeva

Tloušťka: 10,8 mm

Rozměry: 910 mm x 300 mm

m2 v balení:  
7 lamel = 1,94 m2

KC 400 S

Korková podlaha

Hrubá struktura, bílá 
6807

Rustikální, bílá 675

Blokový řez, bílá 6801

Floral krémová  
na bílé 677

Proužky krémová  
na bílé 6805

Flex krémová na bílé 
6803

Střední struktura,  
krémová 673

Hrubá struktura,  
krémová 6806

Maser, krémová 666

Rustikální,  
krémová 6804

Jemná struktura 664

Střední struktura 672

Hrubá struktura 670

Maser 665

Rustikální 6809

Blokový řez, jemný 674

Blokový řez 668

Hrubá struktura,  
červenohnědá 671

Maser, hnědá 667

Blokový řez, šedá 669

Korková podlaha

1 169,- Kč

1 120,- Kč

1 246,- Kč

1 246,- Kč

1 035,- Kč

1 076,- Kč

922,- Kč

895,- Kč

895,- Kč

1 010,- Kč

1 035,- Kč

1 110,- Kč

1 076,- Kč

772,- Kč

937,- Kč

960,- Kč

1 035,- Kč

995,- Kč

1 035,- Kč

1 110,- Kč

 všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH
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Linoleum je přírodní produkt vyrobený 
z oleje lisovaného z lněných semen. 
Přidáním přírodní pryskyřice, vápenné 
a dřevěné moučky,vzniká pomocí oxi-
dace směs, která je zahřívána na přede-
psanou teplotu a nanesena na jutový 
pás. Válcováním a sušením vznikne velice 
kvalitní a značně odolný produkt pro 
výrobu barevně pestré a vysoce kvalitní 
podlahy. Tyto podlahy se hodí nejen do 
silně namáhaných bytových prostor, ale 
i do komerčních prostor s normálním 
namáháním. Podlahy z přírodního linolea 
jsou navíc vybaveny korkovým integr. 
protihlukovým kašírováním o tl. 1 mm.

Podlahy z přírodního 
linolea jsou antistatické, 
antibakteriální, vysoce 
odolné a extrémně tvarově 
přesné. Dva formáty lamel 
dovolují vytváření unikátních 
designových obrazců.

Třída mechanického namáhá-
ní 23 | 32

17 druhů povrchů

Zámkový spoj: Uniclic

MEISTER záruka*  
10 let při použití v obytných 
prostorech

2,0 mm nášlap z přírodního 
linolea

Tloušťka: 9,8 mm

300 × 300 mm (LIB 400 S)

910 × 300 mm (LIC 400 S)

m2 v balení:  
LIC 400S = 1,91 m2  
LIB 400S = 0,63 m2

LIB 400 S | LIC 400 S

Podlaha z přírodního linolea

Krémově bílá 707

Slonovina 715

Vanilková 701

Pískově žlutá 702

Karamelová 714 

Jantarová 704

Měděně červená 705

Čínská červeň 716

Lilek 719

Azurová 717

Indigo 712

Zelené jablko 720

Olivová zelená 718

Cappuccino 721

Mokka 722

Křemenná šeď 709

Břidlicově šedá 713

Podlaha z přírodního linolea

1 230,- Kč/ LIB 400 S 
945,- Kč/ LIC 400 S

 všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH
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Jak je to dlouho, co bylo 
v oblasti podlahových krytin 
představeno něco skutečně zcela 
nového? 

Využití prášková technologie je v oblasti tvrdých podlahových krytin bezprecedentní. Naše pro-
dukty založené na technologii Wood-Powder se skládají z pečlivě spočítaného poměru vláken 
pravého dřeva a zpevňujících a designových složek. Tato hmota je pak dále zpracována působe-
ním tlaku a žáru. Konečný produkt pak vyniká nejen mimořádnými mechanickými vlastnostmi, 
ale i vzhledem. 

Když přijde na odolnost a všestrannost, je technologie Wood-Powder vynikající alternativou kera-
mických, kamenných a porcelánových krytin, přičemž nabízí podstatně lepší komfort pokládky.

Nadura je ve své původní formě založena na suché směsi dřevěných vláken a pojiv, která jsou 
odstraněna v průběhu lisování. Pokud je třeba, přidává se do směsi pigment, který jí propůjčí 
specifickou barvu. Tato prášková směs je nanesena a nalisována na nosný materiál, obvykle HDF-
desku, v procesu podobném současné výrobě laminátových podlah DPL.

Během lisování se z prášku stane tekutina, která dokonale zaplní i velmi hluboce strukturované 
lisovací plechy, a to tak, že mnohonásobně překoná jakékoliv výsledky dosažitelné při současné 
výrobě konvenčního laminátu. Finální produkt může být pak buď zcela hladký s tenkou jednoba-
revnou vrstvou, nebo pokročilý s hluboko vyraženým reliéfem a případným potiskem.

Podlahové krytiny MEISTER Nadura, jsou konstruovány se zodpovědnostní k životnímu prostředí 
a tak se užitná vrstva skládá výhradně z recyklovaných dřevěných vláken. 

DO
ŽIVOTNí

Z

Á R U K

A

Záruka podle záručních podmínek Meist
erW

er
ke

Obytné
prostory

Záruka
na otěr

Nadura - powered by Wood – Powder – Technology
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možno kombinovat s panely Nadura NP 300

Nadura je jiná...
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Mnoho předností spojených v jednom 
produktu, to je pro MEISTER typické.  
A to platí i pro nové podlahové krytiny 
Nadura. Novinka z Meiste nejen, že 
dobře vypadá, ale je i extrémně
robustní a otěruvzdorná, dokonce tak, 
jako keramická dlažba! Oproti dlažbě je 
však tichá při pochůzce a teplá na dotek. 
Těchto vlastností bylo dosaženo využitím 
inovativní nášlapné vrstvy z dřevěných 
vláken a minerálních látek. Povrchy kry-
tin Nadura jsou záměrně nadčasové  
a nenásledují tak žádný krátkodobý
trend – timeless flooring at it‘s best.

Nejvyšší odolnost, extrémní 
otěruvzdornost, homogenní 
vrstva, nadčasový povrch, 
přírodní materiál, 3D struktu-
ra. Použití výhradně přirod-
ních materiálů pro nášlapnou 
i nosnou vrstvu HDF, možno 
kombinovat s panely Nadura 
NP 300.

Třída mechanického namáhá-
ní 23 | 34

6 druhů povrchů

Celoobvodová mikrospára

Zámkový spoj: Masterclic Plus

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

Povrchová uprava:  
Nadura – powered by Wood-
-Powder-Technology

Tloušťka: 9,5 mm

Rozměry: 853 x 395 mm

m2 v balení:  
6 lamel = 2,02 m2

NB 400

Podlaha Nadura

Břidlice antracit 6220  
| imitace

Břidlice šedá 6221  
| imitace

Břidlice bílá 6222  
| imitace

Hickory betonově šedá 
6223 | imitace

Stropiziano světle šedé 
6224 | dekor

Stropiziano krémové 
6225 | dekor

Podlaha Nadura

 všechny uvedené ceny za m2 jsou bez DPH

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

Laminát Nadura

849,- Kč

Ke kolekci Nadura dodávaná speciální lišta typu 8PK s nadura 
dekorem a vrchní plochou opatřenou krycí fólií s dekorem 
Edelstahl-ocel.
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Výrobek špičkové kvality a mimořádného 
vzhledu má potenciál stát se
opravdovou hvězdou. Nové podlahové 
krytiny a panely MEISTER nepřesvědčují 
jen svými haptickými vlastnostmi, ale 
jsou i požitkem pro oko. Hickory – beto-
nová šeď, břidlice antracit, či Stropiziano 
krémová se svými nadčasovými barvami 
v kombinaci s hluboko vyraženým 3D reli-
éfem povrchu postarají o to, abyste  
na své nové podlaze, či obkladu stěn, 
mohli oči nechat. Použití výhradně pří-
rodních materiálů, jak pro nášlapnou 
vrstvu, tak nosnou desku HDF, dělají při-
tom z Nadury ekologický produkt č.1. 
Nadura má ty nejlepší předpoklady pro 
dlouhou kariéru jak v privátním tak veřej-
ném prostoru.

Důmyslnost 

Odolnost  

Všestrannost 

Krása 

Jednoduchost 

Trvanlivost

panel Nadura NP 300 Břidlice bílá
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Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto 
cíli napomůže řada příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených pro daný druh podlahy.

Příslušenství

Těchto 5 základních typů obvodových lišt je dodáváno pro 
všechny výše uvedené typy podlah a pokrývá jejich kompletní 
sortiment. (V nabídce 87 dekorů dekoračních fólií a 56 dekorů 
dýh). Výjimkou z této nabídky jsou kolekce LC 50, LC 60 a LD 
250, ke kterým je v příslušném profilu dodávána pouze lišta  
1 MK. Ke specifické kolekci LB 250 jsou v příslušných deko-
rech dodávány lišty typu 8 PK a 9 PK (viz niže) 

Profily obvodových lišt pro laminátové,  
dřevěné a dýhované podlahy

Obvodová lišta Profil 2 PK (22/50 mm)

Obvodová lišta Profil 3 PK (20/60 mm)

Obvodová lišta Profil 4 MK (22/60 mm)

Obvodová lišta Profil5 PK (16/80 mm)

Obvodová lišta Profil 8 PK E po instalaci vkládacího pásku

Obvodová lišta Profil 8 PK (18/50 mm) a 9 PK (18/80 mm)

Profily obvodových lišt pro přírodní linole-
um a ke kolekcím LB 250 a NB 300

Pro kolekce přírodního linolea (LIC 400 S a LIB 400 S) dodáváme 
obvodové lišty typu 8 PK E, do kterých je jednoduchým způ-
soben vkládán dekorační pásek v příslušné barvě linolea. Pro 
kolekci LB 250 jsou v jejích dekorech vyráběny lišty typu  
8 a 9 PK. Profily 8 a 9 PK je možné dodat také potažené černou, 
bílou nebo ocelovou dekorační fólií - tento typ lišty tak nachází 
široké uplatnění svojí použitelností k ostatním kolekcím i typům 
podlahovin. Lišty pro NB 300 jsou k dispozici v profilu 8 PK.

Obvodová lišta Profil 1 MK (22/42 mm)

Obvodová lišta Profil 2 PK (22/50 mm)

Obvodová lišta Profil 3 PK (20/60 mm)

Obvodová lišta Profil 1 MK (22/42 mm)

Profily obvodových lišt pro korkové  
podlahy

Pro korkové podlahy jsou dodávány obvodové lišty potažené 
vrstvou přírodního korku a to v následujících třech typech 
profilů. Kromě přírodního korku (viz foto níže) se dodávají  
i v dalších 7 dekorech (barvených úpravách přírodní vrstvy 
korku). Povrchová vrstva lišt je lakovaná. 
 
 

Obvodová lišta Profil 8 PK E (18/50 mm) pod fólií je lepidlo k instalaci pásek

Kompletní nabídka příslušenství na www.meister-podlahy.cz

Obvodová lišta Profil 8 PK (18/50 mm), bílá dekorační fólie
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Spony pro nácvak lišt typu PK

Spojovací a ukončovací prvky k liště 1 MK

Spojovací a ukončovací prvky k liště 2 PK

Spojovací a ukončovací prvky k liště 3 PK

Spony pro nácvak lišt typu MK

Renovační lišta profil 10-13 PK Prostředky pro čištění a údržbu podlah MEISTER 

Dřevěné rozety

Široký sortiment přechodových lišt 

Dveřní zarážky z masivu

Podlahová LED světla

Podkladové materiály

Renovační (hamburské) lišty se vyrábí ve 4 výškách a dodávají 
se s přetíratelnou fólií - máte možnost barevné úpravy. Lišty 
lze připevnit na stěny pomocí mont. spon (možnost natažení 
kabelů, jednoduchá montáž a demontáž při malování apod.)

Renovační lišty, mont. spony a spoj. prvky Ostatní příslušenství

Dále nabízíme kompletní program čistících prostředků, masivní dveřní zarážky, rozety, prahy, podlahová světla, přechodové 
lišty (3 různých výrobců), podkladové materiály, podložky pod kolečkové židle, tmely a řadu dalších doplňků… 
 

Kromě výše uvedených materiálu dodáváme kompletní sortiment německé zn. MEISTER. Mimo jiné se jedná o rozsáhlou 
nabídku nástěnných, stropních a funkčních panelů včetně příslušenství. Více o těchto panelech a obkladech  
na www.meister-panely.cz 

Kompletní nabídka příslušenství na www.meister-podlahy.cz 25 2012



 Keralevel® Eco LR

Eko - kompatibilní velmi rychletvrdnoucí minerální hmota s vysokou 
mechanickou odolností, určená k vyrovánání nerovných podkladů  
v tl. 1 - 25 mm. Ideální pro GreenBuilding. Keralevel®Eco LR má sníže-
né emise CO2 a obsahuje recyklované suroviny. Keralevel®Eco LR je 
dokonale tixotropní vyrovnávací malta, která je vhodná do interiéru 
i exteriéru. Keralevel®Eco LR má velmi rychlý průběh tvrdnutí, ale zá-
roveň prodlouženou dobu zpracovatelnosti, což umožňuje vyrovnávat 
jak lokální nerovnosti, tak i velké rozsáhlé vodorovné a svislé plochy. 
Rychletvrdnoucí malta Keralevel®Eco LR umožňuje kladení dokončova-
cích materiálů již po 2 hodinách.

 Keratech® Eco 

Eco - kompatibilní minerální samonivelační hmota s vysokou mecha-
nickou odolností a normální dobou tuhnutí, určená k vyrovnávání 
nerovných a křivých podkladů v tl. 1 - 10 mm. Ideální pro GreenBuil-
ding. Keratech® Eco má snížené emise CO2, velmi nízké emise těkavých 
organických látek a obsahuje recyklované suroviny. Keratech®Eco je 
samonivelační hmota v technologii HDE - prodloužená tekutá reologie 
směsi, která umožňuje dlouhou dobu samonivelace a dokonalý rozliv. 
Keratech®Eco má zvýšenou odolnost proti vymývání vodou a zaručuje 
vyrovnání i velmi rozsáhlých ploch v interiéru. Díky odolnosti vůči vlh-
kosti je také vhodná do exteriéru. Keratech®Eco má vysokou rozměro-
vou stálost a používá se pro vyrovnávání různých druhů podkladů.

 Keratech® Eco R10

Eco - kompatibilní velmi rychletvrdnoucí minerální samonivelační 
hmota se zvýšenou mechanickou odolností a velmi hladkým po-
vrchem, určená k vyrovnávání nerovných podkladů v tl 1 - 10 mm. 
Ideální pro GreenBuilding. Keratech®Eco R10 má snížené emise CO2 
velmi nízké emise těkavých organických látek a obsahuje recyklova-
né suroviny. Keratech®Eco R10 je samonivelační hmota v technologii 
HDE - prodloužená tekutá reologie směsi, která umožňuje dlouhou 
dobu samonivelace a dokonalý rozliv a to i při velmi rychlém tvrdnutí. 
Keratech®Eco R10 zaručuje velmi rychlé získání hladkých a perfektně 
rovných povrchů se zvýšenou mechanickou pevností, má vysokou 
rozměrovou stálost a používá se pro pokládku všech typů krytin. 

Protože značky MEISTER a KERAKOLL sle-
dují stejnou ekologickou filozofii, nabí-
zíme Vám v rámci komplexního servisu 
MEISTER pro podlahu, stěny i strop, tuto 
vysoce ekologickou stavební chemii  spl-
ňující náročné ekologické požadavky 
GreenBuilding. Základem filozofie 
GreenBuilding je záruka použití ekologic-
kých materiálů nejvyšší kvality jak pro 
rekonstrukce, tak výstavbu budov s vyu-
žitím postupů trvale udržitelného rozvoje 
a v přímém spojení se zajištěním zdraví 
pro obyvatele a s pozitivním vlivem nejen 
na kvalitu vzduchu v interiérech, energe-
tickou úspornost budov, antibakteriál-
nost a přírozenou paropropustnost, ale  
i recyklovatelnost a antialergičnost ve 
všech výrobních šaržích.

KERAKOLL - ekologická stavební chemie

25kg bal. 28,-Kč/kg

25kg bal. 26,-Kč/kg

25kg bal. 32,-Kč/kg

Kompletní nabídka na www.azbatimon.cz, info na kerakoll@azbatimon.cz,  
 AZ BATIMON a.s. - autorizovaný prodejce a výhradní dovozce materiálů KeraKoll pro ČR.

nový styl ekologického stavění
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 Keratech® Eco Flex

Eko - kompatibilní velmi rychletvrdnoucí minerální samonivelační hmota  
s vysokou mechanickou odolností a vysokou pružností, určená k vyrovnávání 
nerovných podkladů v tl. 1 - 15 mm. Ideální pro GreenBuilding. Keratech®Eco 
Flex má snížené emise CO2 a velmi nízké emise těkavých organických látek. 
Keratech®Eco Flex je samonivelační hmota v technologii HDE - prodloužená 
tekutá reologie směsi, která umožňuje dlouhou dobu samonivelace a dokona-
lý rozliv a to i při velmi rychlém tvrdnutí. Keratech®Eco Flex zaručue vysokou 
rozměrovou stálost, zvýšenou elasticitu a zároveň zaručuje ideální vyrovnání 
deformovatelných podkladů s lepší zpracovatelností, výsledným hladkým 
povrchem a pevností než všechny ostatní samonivelační stěrky, které jsou 
armované vlákny. Keratech®Eco Flex se používá před pokládkou všech typů 
krytin.

 Keragrip Eco

Eko - kompatibilní základní nátěr na nesavé podklady. Ideální pro 
GreenBuilding. Keragrip Eco je jednosložková, bezrozpouštědlová 
tekutá hmota s nejnižšími emisemi těkavých organických látek, která 
je neškodná pro životní prostředí a zdraví pracovníků. Keragrip Eco 
má dlouhou otevřenou dobu pro nanášení následných vrstev, která je 
od 1 do 24 hod. Keragrip Eco se vyznačuje velmi jednoduchým naná-
šením. Keragrip Eco má zvýšenou přilnavost k podkladu a díky tomu 
zaručuje velmi snadné nanášení následných vyrovnávacích a samoni-
velačních malt, stejně jako při pokládání pomocí technologie “obklad 
na obklad”.

 Primer A Eco

Eko - kompatibilní vodní izolační přípravek vhodný pro savé vyzrálé 
podklady na minerální bázi, na bázi cementu, sádry, anhydritu. Ideální 
pro GreenBuilding. Primer A Eco je jednosložková tekutina s nejnižšími 
emisemi těkavých organických látek, která je neškodná pro životní 
prostředí a zdraví pracovníků. Primer A Eco zpevňuje podklad  
a vytváří izolační film na povrchu, který neutralizuje chemické reakce 
podkladu na bazi sádry nebo anhydritu, ke kterým dochází při styku  
s maltami a minerálnimi lepidly. Primer A Eco redukuje a reguluje 
nasákavost velmi porézního podkladu.

 Kerarep Eco

Eko - kompatibilní velmi rychle tvrdnoucí lepící prostředek pro opravu 
a sešívání trhlin a puklin v minerálních mazaninách a betonech. Ideál-
ní pro GreenBuilding. Kerarep Eco je bezrozpouštědlový a je neškodný 
pro životní prostředí. Kerarep Eco se vyznačuje vysokou přilnavostí  
k podkladu a tekutostí, díky které zaručuje úplné vyplnění trhlin  
a puklin  třeba i s milimetrovým průřezem. Spoj tvořený materiálem 
Kerarep Eco zaručuje konstrukční vlastnosti. Kerarep Eco je vhodný 
pro lepení kových prvků, nebo jako kotvící můstek pro spojení čers-
tvých malt a betonů k původnímu podkladu. 

 Keragel Eco

Eko - kompatibilní rozpouštědlový gel pro odstranění organických 
zbytků jako např. starých lepidel apod. před pokládkou nových krytin. 
Ideální pro GreenBuilding. Keragel Eco je jednosložková hmota, která 
je neškodná pro životní prostředí. Keragel Eco po nanesení na pod-
klad vyvolává rychlou reakci s následným měknutím. Keragel Eco se 
používá pro odstranění původních laků, nástěnných barev, živičných, 
reaktivních a disperzních lepidel a po jejich odstranění zajistí obno-
vení původního stavu podkladů před další pokládkou dokončovacích 
materiálů.

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

25kg bal. 39,-Kč/kg

 5kg bal.  250,-Kč/kg

25kg bal. 109,-Kč/kg

5kg bal. 118,-Kč/kg

1kg bal. 152,-Kč/kg

1,5kg bal. 495,-Kč/ks

5kg bal.  341,-Kč/kg
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