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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 střední vrstvou 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. Všechny dřevěné podlahy nesou pečeť FSC. 
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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 lamináto-
vých 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.
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Korková podlaha
Korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea jsou obzvlášť ekologic-
ké podlahové krytiny. Stejně jako kůra z korkového dubu, tak i pří-
rodní složky linolea jsou obnovitelné suroviny. Ovšem nejen u korku 
a »linolea« sázíme na ekologii. Šetříme cenné zdroje, a tak nevyrábíme 
žádné podlahy z masivu, ani nezpracováváme tropické dřeviny. Korko-
vé 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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Podlaha z přírodního linolea
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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Dýhovaná podlaha
Při výrobě našich dýhovaných podlah zacházíme velmi šetrně s cen-
nými 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 
upraveny ekologickým lakem.
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Doplňky
Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich desig-
nové propojení, 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, šetr-
nou a dlouhodobou ochranu vaší podlahy. 
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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 (selské 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 
 

PD 550

Dřevěná podlaha - selské prkno

PD 400 Cottage 
olejování př. olejem

PD 400 Cottage 
UV olejování

PD 400 Cottage 
lakování

PS 400 PS 350

Během několika málo let se 
PD 400 Cottage stala klasi-
kem našeho sortimentu dře-
věných podlah. Selské prkno 
o délce 2,2 metry s podélnou 
V-drážkou Vás okouzlí krásou 
bez kompromisů.

1-lamela (selské prkno) 

13 druhů povrchů olejo-
vaných přírodním olejem, 
kartáčovaných 

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 
 

UV olej zvýrazní kresbu dřev.
Povrch je opatřen UV vytvr-
zenou povrchovou vrstvou se 
speciální základní úpravou. Je 
snadno udržovatelný a nemu-
sí se dodatečně olejovat. 

1-lamela (selské prkno) 

20 druhů UV olejovaných 
povrchů, částečně kartáčo-
vaných 

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 
 

Podlaha je lakovaná přírodně 
matným lakem. Je vysoce 
odolná, jednoduchá na údrž-
bu a samozřejmě ekologická, 
protože neobsahuje rozpou-
štědla. Lakovaná PD 400 je 
s celoobvodovou 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 
 

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 jsou obsaženy pravé 
a levé parkety)

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

1-lamela (parketa) 

7 druhů UV olejovaných povr-
chů, částečně kartáčovaných 
 

Celoobvodová V-drážka 
 

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 

V našem sortimentu najdete jedenáct 
kolekcí dřevěných podlah od celosvětově 
prvního podlahového prkna délky celé 
místnosti až po klasicikou parketovou 
podlahu. K výrobě celkem 152 nákladně 
zpracovaváných povrchů se používá 
pouze vybrané ušlechtilé dřevo. Vědomě 
přitom upouštíme od použití tropického 
dřeva. Každá podlaha nese pečeť FSC. 
Všechny podlahy mají samozřejmě 
osvědčenou strukturu výrobku MEISTER 
s mimořádně tvarově stabilní nosnou 
deskou HDF jako střední vrstvou (Čelní 
dřevo: nosná deska Multiplex).

Dřevěná podlaha - parketa

Dřevěná podlaha
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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 (parketa) 
 

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

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

Čelní dřevo 
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

Široký Fineline:  
2200 × 180 mm 

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 
 

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 
 

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 
 
 
 
 

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 
 

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 - Classic
Dřevěná podlaha 
 - parketa
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Dřevěná podlaha
PD 550
 
1-lamela (selské 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® | olejo-
vání přírodním olejem

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

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

1 550,- Kč

2 332,- Kč/š.220mm
2 392,- Kč/š. 260mm

2 332,- Kč/š.220mm
2 392,- Kč/š. 260mm

2 357,- Kč/š.220mm
2 370,- Kč/š. 260mm

2 332,- Kč/š.220mm
2 392,- Kč/š. 260mm

2 474,- Kč/š.220mm
2 578,- Kč/š. 260mm

2 078,- Kč/š.220mm
2 182,- Kč/š. 260mm

2 058,- Kč/š.220mm
2 161,- Kč/š. 260mm

2 078,- Kč/š.220mm
2 182,- Kč/š. 260mm

2 078,- Kč/š.220mm
2 182,- Kč/š. 260mm

2 357,- Kč/š.220mm
2 370,- Kč/š. 260mm

1 807,- Kč 1 761,- Kč

1 668,- Kč

1 807,- Kč

1 851,- Kč

1 851,- Kč

1 807,- Kč

1 761,- Kč

1 643,- Kč

1 783,- Kč

1 668,- Kč

1 690,- Kč

1 922,- Kč

1 714,- Kč

1 998,- Kč

1 575,- Kč

1 528,- Kč

1 460,- Kč

1 690,- Kč

2 084,- Kč

1 575,- Kč

1 575,- Kč

1 582,- Kč

1 714,- Kč

1 575,- Kč

1 582,- Kč

1 582,- Kč

1 829,- Kč

1 597,- Kč

1 807,- Kč

1 829,- Kč

1 853,- Kč

2 107,- Kč

1 597,- Kč

1 644,- Kč

2 294,- Kč

2 665,- Kč

1 359,- Kč

1 415,- Kč

1 769,- Kč

1 656,- Kč

2 028,- Kč

1 806,- Kč

1 564,- Kč
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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 | certifikace 
FSC® | UV olejování

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

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

Dub harmonický 8027  
| 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

Dřevěná podlaha

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

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)

PC 400 Style
Classic 
čelní dřevo, Fineline

1 191,- Kč

1 452,- Kč

1 099,- Kč

1 173,- Kč

1 675,- Kč

1 843,- Kč

1 378,- Kč

1 524,- Kč

1 597,- Kč

1 476,- Kč

1 597,- Kč

1 548,- Kč

1 355,- Kč

1 573,- Kč

1 573,- Kč

1 548,- Kč

1 500,- Kč

1 597,- Kč

1 911,- Kč

1 524,- Kč

1 452,- Kč

1 428,- Kč

1 380,- Kč

1 403,- Kč

1 402,- Kč

1 257,- Kč

2 008,- Kč

1 694,- Kč

2 178,- Kč

1 791,- Kč

1 828,- Kč

1 805,- Kč

2 316,- Kč

2 477,- Kč

2 454,- Kč

2 710,- Kč

1 946,- Kč

1 922,- Kč

2 316,- Kč

2 547,- Kč

2 223,- Kč

2 455,- Kč

1 125,- Kč

1 156,- Kč

1 634,- Kč

1 462,- Kč

1 219,- Kč

1 077,- Kč

1 246,- Kč

1 294,- Kč458,- Kč

458,- Kč

458,- Kč

486,- Kč

486,- Kč
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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

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

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

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

Javor kanadský živý 934  
| certifikace FSC® 
| matný lak

Buk harmonický 913  
| certifikace FSC® 
| matný lak

Buk živý 918 | certifikace 
FSC® | matný lak

Buk harmonický pařený 
928 | certifikace FSC® 
| matný lak

Buk živý pařený 921  
| certifikace FSC® 
| matný lak

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

Třešeň americká živá 952 
| certifikace FSC® 
| matný lak

Dub harmonický 910  
| certifikace FSC® 
| matný lak

Dub živý 903 | certifikace 
FSC® | matný lak

Ořech americký harmo-
nický 960 | certifikace 
FSC® | matný lak

Ořech americký mar-
kantní 991 | certifikace 
FSC® | matný lak

PC 200
Classic 
3-lamela (parketa)

PC 300
Classic 
3-lamela (parketa)

PC 350
Classic 
3-lamela (parketa)

1 149,- Kč

1 585,- Kč

1 753,- Kč

1 561,- Kč

1 308,- Kč

1 258,- Kč

1 571,- Kč

1 403,- Kč

1 160,- Kč

992,- Kč

1 186,- Kč

1 257,- Kč

1 209,- Kč

1 063,- Kč

1 694,- Kč

1 525,- Kč

1 694,- Kč

1 912,- Kč

1 040,- Kč

985,- Kč

1 040,- Kč

1 040,- Kč

1 345,- Kč

1 040,- Kč

1 133,- Kč

1 460,- Kč

1 460,- Kč

1 524,- Kč

1 319,- Kč

1 296,- Kč

1 199,- Kč

1 099,- Kč

839,- Kč

739,- Kč

1 399,- Kč

1 299,- Kč

1 649,- Kč

1 549,- Kč

949,- Kč

849,- Kč

839,- Kč

759,- Kč
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Živý

Harmonický

Výrazný

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 odolné čelní dřevo specifického vzhledu a živě působící Fineline, 
umožňují na podlahové ploše docílit zcela rozdílných účinků.

2-lamela

1-lamela

3-lamela

Široký fineline

Fineline

Čelní dřevo

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 deset 
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 výjimkou kolekce LB 250 a LC 60 
jsou všechny laminátové podlahy 
MEISTER k dostání s integrovanou pro-
tihlukovou izolací.

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) 

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* 
15 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)

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) 

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* 
15 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)

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) 

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

Rozměry: 1287 × 198 mm

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

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)

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 
 
 

K dostání i jako LC 300 | LC 300 S v 9 

druzích povrchů, tř. mech. namáhání 

23 | 33, tl.: 9,3 mm (11,8 mm).

Laminátová podlaha - štíhlé prkno 

Laminátová podlaha
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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 dáme v závislosti 
na kolekci záruku i 15 let. MEISTER vám nabízí 
podlahy, které vás i po mnoha letech nad-
chnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči 
opotřebování a snadnou údržbou.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke 
naleznete na www.meister-podlahy.cz

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

Tloušťka: 8 mm  
 
 

Rozměry: 632 × 325 mm

LB 250

Laminátová podlaha 
speciální formáty 

LD 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* 
15 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

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* 
15 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

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

Záruka podle záručních podmínek Meist

er
W

er
ke

Struktury povrchů

Imitace kamene - porézní struktura (SP)

Hrubá struktura napodobující příčný řez do dřeva.

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 integro-
vaným protihlukovým kašírováním 
za příplatek 55,-Kč/m2
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Laminátová podlaha
LC 50 | LC 50 S
 
Classic

Javor 202 | 3-lamela

Javor bílý 6075 | 3-lamela

Buk 6201 | 3-lamela

Třešeň 457 | 3-lamela

Dub Natur 6067  
| 3-lamela

Dub 462 | 3-lamela

Jatoba 460 | 3-lamela

Ořech 211 | 3-lamela

Smrk šedý 6068  
| 3-lamela

Dub vykuřovaný 6066  
| 3-lamela

Jedlovec 6057 | 1-lamela

Dub 6064 | 1-lamela

Dub antik 6065 | 1-lamela

Dub antik hnědý 6031  
| 1-lamela

Vykuřovaný dub antik 
6071 | 1-lamela

LC 60
 
Classic

Jatoba 460 | parketa

Mapa 6111 | 2-lamela

Javor bílý 6075 | parketa

Dub 462 | parketa

Dub antik hnědý 6031 
| prkno

Dub 6064 | prkno

Dub antik 6065 | prkno

Dub kouřový 6066  
| parketa

Dub kouřový antik 6071 
| prkno

Jedlovec 6057 | prkno

Ořech světlý 804 | prkno

Buk 6201 | parketa

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) **

** k dostání i jako LC 300 | LC 300 S

279,- Kč 319,- Kč 449,- Kč 479,- Kč

122011 - 2013



Laminátová podlaha
LC 200 | LC 200 S
 
Classic

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) **

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)

** k dostání i jako LC 300 | LC 300 S

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)

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

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)

589,- Kč 579,- Kč 589,- Kč 689,- Kč479,- Kč
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Laminátová podlaha

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)

599,- Kč

LD 300 | 20 
LD 300 | 20 S  
Selské prkno

689,- Kč
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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: Uniclic

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

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

Fládrování, krémová 666

Rustikální,  
krémová 6804

Jemná struktura 664

Střední struktura 672

Hrubá struktura 670

Fládrování 665

Rustikální 6809

Blokový řez, jemný 674

Blokový řez 668

Hrubá struktura,  
červenohnědá 671

Fládrování, 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
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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)

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

162011 - 2013



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

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

698,- Kč

611,- Kč

663,- Kč

663,- Kč

645,- Kč

1 134,- Kč

698,- Kč

945,- Kč

1 810,- Kč

1 990,- Kč

945,- Kč

945,- Kč

698,- Kč

2 450,- Kč

698,- Kč
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Pouze dokonalé sladění jednotlivých 
prvků v prostoru a jejich designové pro-
pojení, vytvoří perfektní, nerušenou 
atmosféru místnosti. Tomuto cíli napo-
může řada příslušenství a lišt, speciálních 
profilů, přechodových a ukončovacích 
lišt, určených pro daný druh podlahy.

Doplňky

Stabilní MDF jádro je potaženo laminátovou fólií, nebo dýhou a tím mimořádně odolné proti mechanickému namáhání. Profily 
jsou dokonale přizpůsobené všem dekorům našeho sortimentu. U lišt pro podlahy z přírodního linolea je použit vložný pásek 
v  dekoru podlahy ze stejného materiálu.

Profily obvodových lišt pro veškeré podlahy MEISTER

Obvodová lišta profil 1 MK 

Obvodová lišta profil 2 PK

Obvodová lišta profil 3 PK

Obvodová lišta profil 4 MK

Obvodová lišta profil 5 PK

Obvodová lišta profil 9 PK (80 mm), profil 8 PK (50 mm)

Renovační (Hamburské) lišty, profilová výška 120 mm, 100 mm, 80 m,60 mm

Lištové připevňovací spony

Obvodová lišta profil 6 (v kombinaci s profilem 5 PK)

Lišty se nepřipevňují hřebíky, ale pouze se nasunou. Pod 
lištami můžeme skrytě táhnout kabely. Při renovaci, natírání 
apod., lze lišty jednoduše odstranit.

Připevňovací spony pro obvodovou lištu profil 1 MK a 4 MK

Spony pro obv. lištu 2 PK, 3 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK a 13 PK

MEISTER-Silence 25 DB | cca 3 mm s integrovanou parotěsnou izolací

MEISTER-Silence 20 | cca 2,5 mm
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Doplňky

Rohové prvky a koncové krytky

Vhodné k obvodové liště profil 3 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

Rozety na topení, plast, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm

Obvodová lišta profil 3 PK

Obvodová lišta profil 4 MK

Vhodné k obvodové liště profil 2 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

Vhodné k obvodové liště profil 1 MK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

Hliníkové profily

Typ 588 E přechodový profil s příchytkou | 10 až 16 mm

Typ 586 E přizpůsobovací profil s příchytkou 10 až 16 mm

Typ 587 E ukončovací profil s příchytkou 10 až 16 mm

Přechodový profil »Flexo« | 7 až 18 mm, Přestavení sklonu 4 až 21 mm

Typ 286 univerzální přizpůsobovací profil | 6,5 až 16 mm 

Typ 288 B univerzální přechodový profil | 6,5 až 16 mm 

Typ 287 B univerzální ukončovací profil | 6,5 až 16 mm 

Typ 888 univerzální přechodový profil »Flex« | 7 až 17 mm 

Typ 551 univerzální přechodový profil »Magic« | 7 až 16 mm

Typ 369 SK ukončovací profil (samolepicí)

Designová lišta vhodná pro laminátové podlahy MEISTER LC 200 a LC 100

Typ 320 univerzální profil na hrany schodů | 7 až 16 mm
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