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MeisterDesign | Cabin Board 6991 | imitace dřeva
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MeisterDesign –
vinylová podlaha
bez vinylu.
Se všemi
výhodami vinylů,
ale bez jejich záporů.

MeisterDesign | Divoký dub šedý 6977 | imitace dřeva
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Robustní. Snadno udržovatelná.
Ekologicky nezávadná.
Univerzálně použitelná.
Taková by měla být podlahová
krytina. Designové krytiny
MeisterDesign jsou přesně
takové – a mnohem víc

Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologicky
nezávadná. Univerzálně použitelná. Taková by
měla být podlahová krytina. Designové krytiny
MeisterDesign jsou přesně takové – a mnohem víc
Různé prostory v jednom domě mají často rozdílné nároky
na podlahové krytiny. V koupelně a vstupní hale musí
krytina vydržet vlhkost, v kuchyni se nesmí stará dlažba
prorýsovat na povrch nově položené podlahy a v ložnici
a dětském pokoji musí být krytina příjemná na pochůzku
na boso. Žádný problém, když se jedná o MeisterDesign!
Myšlenka je jednoduchá: každý z 18 dekorů je k dispozici ve
čtyřech různých variantách produktu, který je tak optimálním
řešením pro každý typ místnosti.* Vlastnosti se pohybují od
vodotěsnosti, až po extra komfortní pochůzku, vše na jednom
místě. To Vám dává svobodu zvolit oblíbený dekor a použít
ho v místnostech určených k diametrálně odlišným účelům.
Geniálně jednoduché, není-liž pravda? Také si to myslíme!

A proč bez vinylu?

MeisterDesign je, díky zátěžové třídě 23|33, přesvědčivý
i při použití ve vysoce namáhaných komerčních prostorech.
* Imitace kameney imitací kamene nejsou k dispozici v provedení MeisterDesign. pro.
MeisterDesign | Zlatý dub 6999 | imitace dřeva

Co mnozí z nás nevědí: „Vinyl“ je odvozen od pojmu PVC:
Polyvinylchloridu. To v zásadě není nic špatného – může však
obsahovat zdravotně a ekologicky závadná změkčovadla.
O zapáchajících výparech pak raději pomlčme. Proto MEISTER
žádný vinyl, jako surovinu nepoužívá. Naše krytiny však oplývají
všemi jeho výhodami, neboť ty jsou neoddiskutovatelné: snadná
údržba, extrémní odolnost, robustnost a vodotěsnost.
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VODOTĚSNÝ

4
MeisterDesign. pro
Extratenká profi krytina
určená k celoplošnému lepení.

Jeden za všechny:
18 dekorů
4 varianty
Tenká krytina, vhodná pro inovace, na jejíž povrch
se neprorýsuje stará dlažba, sloužící jako podklad.
Lehce pružící krytina s korkovou tlumící vrstvou? Nebo
vodotěsná bezstarostná varianta? U designových
krytin MeisterDesign máte možnost volby!

VODOTĚSNÝ

3
MeisterDesign. life
Nekomplikovaný Allrounder
na kliku.

2
MeisterDesign. flex
Štíhlá designová krytina
s nízkou montážní výškou

1
MeisterDesign. comfort
Komfortní měkká krytina
s extra vrstvou korku.

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva
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MeisterDesign. pro
Extratenká profi krytina k celoplošnému lepení.
» vodotěsná
» průrazuvzdorná
MeisterDesign. pro je se svými 2 mm výšky první volbou, když se jedná o minimální
montážní výšku. Po profesionální úpravě podkladu je perfektním, vodotěsným
kandidátem pro koupelny, chodby a objekty jako jsou prodejny, nebo restaurace.

Vícevrstvý povrh Puretec ® s polyuretanovou
nosnou deskou (bez obsahu PVC)
VODOTĚSNÝ

ecuranová nosná deska – vodotěsná,
semi-elastická, bez obsahu PVC

Fleecový protitah pro optimální lepení
Made with

MeisterDesign. pro
|| zátěžová třída 23 | 33

ecuran
|| MEISTER – záruka*

|| celoobvodová mikrospára

25 let při použití v obytných prostorech,

|| vodotěsná | vhodné do vlhkých prostor

5 let při použití v komerčních prostorech

|| ecuran – vodotěsná nosná deska
bez obsahu PVC
|| povrch Puretec ®

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro
náročná podlahová řešení. Je vyroben
na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se
z převážné části skládájí z rostlinných

|| tloušťka: 2 mm

olejů, jako je řepkový, nebo ricinový

|| rozměry dřevěných dekorů (DD 200):

a přírodních minerálních komponentů,

1295 × 219 mm

|| určeno k celoplošnému lepení
* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

jako křída. ecuran je zdravotně
naprosto nezávadný díky absenci
změkčovadel, ředidel a chlóru.

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva
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MeisterDesign. life
Nekomplikovaný Allrounder na kliku.
» vodotěsný
» elastický
Špína a voda? Žádný problém pro vodotěsnou designovou krytinu MeisterDesign.
life. Ani silné sluneční záření této krytině, narozdíl od vinylových podlah, této
krytině nevadí. Tato tichá krytina je určena především pro použití v koupelnách,
ale i obytných místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahrad.
Mimochodem: MeisterDesign. life můžete položit plovoucím způsobem bez dilatací
až do plochy 15 x 15 m – to ji činí ideální volbou do velkých obytných prostor.

ecuranová nosná deska –
vodotěsná, semi-elastická, bez obsahu PVC

Vícevrstvý povrch Puretec ® s polyuretanovou
krycí vrstvou (bez obsahu PVC)

VODOTĚSNÝ

Made with

Protitah pro optimální tvarovou stabilitu

MeisterDesign. life
|| zátěžová třída 23 | 33

|| MEISTER – záruka*

|| celoobvodová mikrospára

25 let při použití v obytných prostorech,

|| vodotěsná | vhodné do vlhkých prostor

5 let při použití v komerčních prostorech

|| ecuran – vodotěsná nosná deska
bez obsahu PVC
|| povrch Puretec ®

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

ecuran
ecuran je vysoce výkonné pojivo pro
náročná podlahová řešení. Je vyroben
na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se
z převážné části skládájí z rostlinných

|| tloušťka: 5 mm

olejů, jako je řepkový, nebo ricinový

|| rozměry dřevěných dekorů:

a přírodních minerálních komponentů,

(DD 800): 1290 × 214 mm

|| určeno k celoplošnému lepení
* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

jako křída. ecuran je zdravotně
naprosto nezávadný díky absenci
změkčovadel, ředidel a chlóru.
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MeisterDesign. flex
Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou.
» ideální pro renovace
» flexibilní
S designovou krytinou MeisterDesign. flex je renovování dětskou hrou.
Podklad není třeba nákladně připravovat, naopak: starý podklad, jako např.
dlažba, může být pod krytinou zachován. Podklad se totiž skrz tvarově stabilní
speciální nosnou desku AquaSafe v žádném případě nemůže prorýsovat.
Případným drobným nerovnostem v rámci normy se MeisterDesign. flex elegantně
přizpůsobí. Výhody krytiny MeisterDesign. flex oceníte především v kuchyních
a obývacích místnostech, které je třeba rychle a snadno zrenovovat.

Povrch SilentTouch® –
Polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC)

Speciální nosná deska AquaSafe (snížená hodnota bobtnání)
na bázi přírodních, obnovitelných surovin.

Protitah pro optimální tvarovou stabilitu

MeisterDesign. flex
|| zátěžová třída 23|33

SilentTouch®-Technologie
|| MEISTER – záruka*

|| celoobvodová mikrospára

25 let při použití v obytných prostorech,

|| speciání nosná deska AquaSafe

5 let při použití v komerčních prosto

Užitná vrstva designových krytin
MeisterDesign. flex je vyrobena inovativní,
patentovanou technologií SilentTouch®.

|| povrch SilentTouch®

|| tloušťka: 5 mm

Proto jsou tyto krytiny mimořádné elastické,

|| zámkový spoj: Multiclic

|| rozměry dřevěných dekorů (DD 400): 1290 × 216 mm

tiché, odolné, snadno udržovatelné

rozměry kamenných dekorů (DB 400): 858 × 399 mm
* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

a naprosto zdravotně nezávadné.

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva
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MeisterDesign. comfort
Komfortní měkká krytina s extra vrstvou korku.
» šetrná ke kloubům
» vyjímečně tichá
Designová krytina MeisterDesign. comfort dosahuje, díky dvojité korkové vrstvě, nejlepší
kombinace útlumu kročejového a prostorového hluku, přičemž není třeba použít další
protihlukovou podložku. Protože je tato krytina tichá, měkká a teplá, je dokonale vhodná
pro použití ve všech obytných prostorách, ložnicích a zejména v dětských pokojích.

Vícevrstvý povrch Puretec® Plus se
speciální elastickou fólií (bez obsahu PVC)

Korková protihluková vrstva

Speciální nosná deska AquaSafe (snížená hodnota
Korková protihluková vrstva

bobtnání) na bázi přírodních, obnovitelných surovin.

MeisterDesign. comfort
|| Beanspruchungsklasse 23|33
|| celoobvodová mikrospára
|| korková protihluková vrstva 1 mm

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

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

|| speciální nosná deska AquaSafe

|| tloušťka: 9 mm

|| povrch Puretec ® Plus

|| rozměry dřevěných dekorů (DD 600 S): 1287 × 220 mm

|| zámkový spoj: MasterclicPlus

rozměry kamenných dekorů (DB 600 S): 853 × 395 mm

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

MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Imitace dřeva
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MeisterDesign | Dub greige 6959 | Imitace dřeva
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MeisterDesign | Dub středně hnědý 6984 | Imitace dřeva

MeisterDesign | Dub starý jílově šedý 6986 | Imitace dřeva

MeisterDesign 6960
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MeisterDesign | Divoký dub tmavý 6960 | Imitace dřeva
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MeisterDesign | Galleria White 7322 | Imitace kamene

MeisterDesign | Beton 7321 | Imitace beronu
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MeisterDesign | Cosmopolitan Stone 7320 | Imitace kamene

MeisterDesign | Black Lava 7323 | Imitace kamene
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Pro perfektní
ukončení
U MEISTERU máte jistotu, že vše k sobě dokonale sedí! Podkladový
materiál, obvodové lišty, profily a ukončení – vše obdržíte
přímo od nás. Tak se z vaší krytiny MeisterDesign stane ucelené
interiérové řešení, které k sobě sedí a dlouho vydrží.

MeisterDesign | Dub Lakeside 6990 | Imitace dřeva
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Otevřené všem
interiérovým stylům
– bílé obvodové lišty.

Potěšení pro oko
– harmonické lišty.

Co má bílá, co jiné barvy nemají? Otevřenost
a schopnost se přizpůsobit každému stylu a elegantně
doplnit všechny ostatní barvy. Proto je možné
naše bílé obvodové lišty použít v každém interiéru
a kombinovat se všemi dostupnými krytinami.
Velký výběr profilů přitom otevírá možnost volby
dle vaší individuální představy a vytvářet tak
jak klasické, tak moderní akcenty interiéru.

Každý chce, aby u něj doma vládla
harmonie, a to již od podlahy.
S obvodovými lištami, přesně
uzpůsobenými barevným tónům, nebo
dokoru konkrétní krytiny, toho snadno
docílíte. Lišta doplňující krytinu ve stejném
dekoru přesvědčivě uzavírá prostor od
lišty k liště. Tak vypadá dokonalost.

Obvodová lišta profil 19 PK | Univerzální bílá – lesk 324 (dekorační fólie)

Obvodová lišta profil 20 PK | Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva

Naprosto bez
starostí – vodotěsné
obvodové lišty

Radost z barvy
a charakteru
– přetíratelné
obvodové lišty.

Voděodolný systém nabízí nejen
vysokou zátěž a snadnou údržbu
– bezproblémovou krytinu, u které
je jakékoli bobtnání, či smršťování
naprosto vyloučeno, ale i voděodolné
obvodové lišty »Aqua« v bílém, nebo
ocelovém provedení (dekorační fólie).

V barvě stěn? Tak, aby se hodila k nábytku?
Nebo v naprosto jiném barvě? Je to
na vás: přizpůsobte si obvodové lišty
zcela vašim představám! Tento typ lišt
potažených speciální přetíratelnou fólií
je připraven k splnění vašich osobních
nápadů. Nechte svoji kreativitu pracovat!

Obvodová lišta profil 20 PK Aqua | Univerzální bílá – lesk 324 (dekorační fólie)

Obvodová lišta profil 9 PK | bílá přetíratelná fólie 2222 (individuální barva)
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Pěkně rozmanité:
přehled profilů obvodových lišt

25

6

Obvodová lišta profil

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

1 MK

profil 2 PK

profil 3 PK

profil 5 PK

profil 6

Viertelstab

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Profil 7

profil 8 PK

profil 9 PK

profil 10 PK

profil 11 PK

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

profil 12 PK

profil 13 PK

profil 14 MK

profil 15 MK

profil 16 MK

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

Obvodová lišta

profil 17

profil 18 PK

profil 19 PK

profil 20 PK

profil 20 PK Aqua

12
12
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Chytré řešení: příslušenství k obvodovým lištám
K dokonalému spoji a ukončení, nabízí MEISTER
množství vniřních a vnějších rohů a spojovacích
a ukončovacích profilů! Kompletní sortiment
naleznete na www.meister-podlahy.cz,
kde naleznete i naše doporučení k údržbě..

MeisterDesign | Divoký dub tmavý 6960 | Imitace dřeva
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MEISTER –
podkladové materiály:
Ucelený systém se počítá: jaký podklad
potřebujete k jednotlivým variantám
designových krytin MeisterDesign?

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20, nebo MEISTER-Silence 15 DB dosahují,
díky použití speciální minerální směsi, vynikajícího útlumu kročejového a prostorového
hluku. Vysoká měrná hmotnost má pozitivní vliv na útlum zvuku. U produktů Silence
25 DB a Silence 15 DB je navíc parozábrana již integrována v produktu, takže použití
PE-fólie pro minerální podklady již, při použití těchto materiálů, není nutné.
Vyrovnávací podložka MEISTER-SilenceGrip je 1,5 mm tlustá role podkladového
materiálu z minerální směsi PUR s protiskluzovým efektem. Tato podložka byla
specielně vyvinuta pro krytiny s masivním elastickým jádrem a zámkovým spojem.
Podložka splňuje zvýšené požadavky vyplývající z technického předpisu MMFA
(sdružení výrobců vícevrstých modulárních podlahových systémů) pro krytiny třídy 2.

Bez kvalitního podkladu, nemůže být dobrá ani krytina: podkladový materiál má
zásadní vliv na životnost krytiny a je elementární součástí zajišťující celkovou
funkčnost systému. I vysoce kvalitní krytinu je možné degradovat špatnou volbou
podkladového materiálu. Kvalitní podkladové materiály vám zaručí dlouhou radost
z užívání, protože např. díky optimální tlakové stabilitě, nedojde k poškození
zámkového spoje Přiliš měkký podklad může působit na zámkové systémy typu
Fold-down velmi negativně, přičemž není důležitý jen samotný podkladový materiál,
ale i kvalita podkladu jako takového. Ať již se jedná o cement, stěrku, dřevo, či
stávající krytinu, jako je dlažba: MEISTER se svým komplexním portfoliem, se
postará o to, aby naše MEISTER-krytiny ležely vždy na odpovídajícím podkladu.

SilenceGrip

MeisterDesign.
comfort
MeisterDesign.
flex
MeisterDesign.
life
MeisterDesign.
pro

Silence 25 DB
s integrovanou
parozábranou

Silence 20

Silence 15 DB
s integrovanou
parozábranou

PE-fólie

na minerálním
podkladě

integrovaná protihluková a vyrovnávací podložka

–

P

P

P

P

–

–

–

Všechny podkladové materiály MEISTER jsou vhodné pro použití s podlahovými
topnými systémy a odpovídají technickým požadavkům vyplývajícím z předpisu
sdružení výrobců laminátových krytin (EPLF) vycházejících z CEN/TES 16354
i z předpisu sdružení výrobců vícevrstvých modulárních podlahových
systémů (MMFA) – Podkladové materiály pro vícevrstvé modulární podlahové
krytiny (MMF) – a norem pro třídu 1 (na nosných deskách HDF).

na minerálním
podkladě

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. M
 EISTER-Silence 25 DB
s integrovanou parozábranou | 3 mm
3. M
 EISTER-Silence 15 DB
s integrovanou parozábranou | 2 mm

celoplošné lepení k podkladu

–

4. PE-fólie (parozábrana)
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MeisterDesign přehled

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. life

MeisterDesign. flex

MeisterDesign. pro

DD 600 S

DB 600 S

DD 400

DB 400

DD 800

DB 800

DD 200

Tloušťka

9 mm

9 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

2 mm

Rozměry

1287 × 220 mm

853 × 395 mm

1290 × 216 mm

858 × 399 mm

1290 × 214 mm

858 × 391 mm

1295 × 219 mm

AquaSafe-speciální
nosná deska | snížená
hodnota bobtnání

AquaSafe-speciální
nosná deska | snížená
hodnota bobtnání

AquaSafe-speciální
nosná deska | snížená
hodnota bobtnání

AquaSafe-speciální
nosná deska | snížená
hodnota bobtnání

ecuran | Vodotěsná
bez obsahu PVC

ecuran | Vodotěsná
bez obsahu PVC

ecuran | Vodotěsná bez obsahu PVC

Vícevrstvý povrch
Puretec ® Plus

Vícevrstvý povrch
Puretec ® Plus

SilentTouch ®

SilentTouch ®

Vícevrstvý povrch
Puretec ®

Vícevrstvý povrch
Puretec ®

Vícevrstvý povrch
Puretec ®

Masterclic Plus

Masterclic Plus

Multiclic

Multiclic

Maxiclic

Maxiclic

–

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

Celoobvodová mikrospára

–

–

–

–

P(A0)

P(A0)

P(A0)

23|33

23|33

23|33

23|33

23|33

23|33

23|33

Vhodnost pro podahové
vytápění, tepelný odpor

ano – 0,09 m² K/W

ano – 0,09 m² K/W

ano – 0,05 m2 K/W včetně
MEISTER-Silence 15 DB

ano – 0,05 m2 K/W včetně
MEISTER-Silence 15 DB

ano – 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W s podložkou
MEISTER-SilenceGrip

ano – 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W s podložkou
MEISTER-SilenceGrip

ano – 0,01 m² K/W

Typ pokládky

Plovoucí pokládka

Plovoucí pokládka

Plovoucí pokládka

Plovoucí pokládka

Plovoucí pokládka
| Celoplošné lepení

Plovoucí pokládka
| Celoplošné lepení

Celoplošné lepení

100 m²
max. 10 × 10 m

100 m²
max. 10 × 10 m

100 m²
max. 10 × 10 m

100 m²
max. 10 × 10 m

225 m²
max. 15 × 15 m

225 m²
max. 15 × 15 m

Bez omezení

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

Bfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Bfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Cfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Cfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Cfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Cfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

Cfl-s1 | Těžko zapalitelná látka

–

–

–

–

P

P

P

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

Podmíněná

Podmíněná

Podmíněná

Podmíněná

P

P

P

Nosná deska

Povrch

Zámkový spoj

Spára

Vhodnost do vlhkých prostor

Zátěžová třída

Maximální položená plocha
bez dilatací při pokládce
plovoucím způsobem
Záruka byt | komerční prostor

Třída hořlavosti

Antistatičnost ≤ 2 KV

Protiskluznost

Vhodnost pro zimní zahrady

w

VODOTĚSNÝ
MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro

54

55

MeisterDesign | Divoký dub šedý 6977 | Imitace dřeva

Mistrovské dílo
pro každý den.
Již více jak 80 let se zabýváme inovativními produkty, praktickými systémovými
řešeními a atraktivními designy. Neustále rozvíjíme sebe, společnost i naši nabídku,
protože víme, že od nás požadujete to nejlepší. A to Vám také chceme poskytnout
MEISTER je věrný místu své působnosti.
Přemýšlíme sice v mezinárodních relacíh, jsme však čistě německá společnost –
s více jak 650 zaměstnanci vám den za dnem zaručujeme kvalitu » Made in Germany «.
MEISTER je inovační leader.
Naše chytré nápady z nás dělají inovační motor celé branže.
Více jak 200 patentů a chráněných užitných vzorů to potvrzuje.
MEISTER přebírá zodpovědnost za ochranu životního prostředí.
Jednáme zodpovědně ve všem co děláme – pečlivý výběr produktů chrání zdroje i klima.
MEISTER stojí za řemeslníky.
Sázíme na spolehlivé partnery a řemeslníky – naše prodejní síť »100 PRO ŘEMESLO «
garantuje prvotřídní výrobky, kompetentní poradenství a profesionální montáž.
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