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Můj otec začal s truhlařinou v Meiste již v roce 1930. Jeho nápaditost, 
kreativita a vysoké požadavky na řemeslnou kvalitu byly základem pro 
vznik a postupný vývoj našeho podniku. O několik let později již nabízíme 
rozsáhlé systémy výrobků pro podlahu, stěny i strop. Na trhu je firma 
MeisterWerke pevně zakotvena a stejně jako v minulosti se řídí principy, na 
kterých stavěl můj otec. Společnost MEISTER se důsledně zříká exotických 
druhů dřeva z tropických oblastí, má respekt k přírodě, základům života 
a dbá na zpracování materiálů způsobem, který je vysoce šetrný k přírodním 
zdrojům. 

Firma MEISTER vyrábí 100 % produkce v Německu a chová se zodpovědně 
i ke své lokalitě. Již desetiletí zaměstnáváme mnoho rodin z našeho 
regionu. Vzděláváním a zdokonalováním výrobních technik a neustálým 
zlepšováním naší nabídky produktů, investujeme do budoucnosti. Také 

proto se nám daří stále přímočaře a kontinuálně růst. Po desetiletí získávané 
zkušenosti a naše zodpovědnost nám pak pomáhají k výrobě produktů, 
spojujících kvalitu a uživatelský komfort se zodpovědností vůči životnímu 
prostředí. 

Pokud si zakoupíte jakýkoliv výrobek firmy MEISTER, buďte si jisti, že se na 
jeho vlastnosti můžete stoprocentně spolehnout.

Až po letech odevzdám odpovědnost za podnik do rukou mého syna 
a mých dlouholetých kolegů, vím, že podnik budou nadále rozvíjet a jsem 
si jist, že budou stále ctít a oživovat zásady mého otce.

Proč je MEISTER MISTREM - filozofie

»MEI STER stojí  
na pevných základech«

Johannes Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke
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Přehled
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KC 400 S

Johannes Schulte, 
jednatel společnosti MeisterWerke

|  Třída mechanického  
namáhání 23 | 31

|  19 lakovaných povrchů, částečně 
s tištěným uměleckým potiskem

|  Zámkový spoj: Uniclic

|  MEISTER záruka*  
10 roků při použití v obytných  
prostorech

|  Cca 3,0 mm nášlap z  ušlechtilého 
dřeva

| Tloušťka: 10,8 mm
|  Rozměry: 910 × 300 mm

Guido Schulte 
jednatel společnosti MeisterWerke

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru – filozofie

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru - inovace
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* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com
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 LIB 400 S | LIC 400 S 

|  Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

| 17 druhů povrchů
|  Zámkový spoj: Uniclic

|  MEISTER záruka*  
10 roků při použití v obytných  
prostorech

|  2,0 mm nášlap z přírodního 
linolea

| Tloušťka: 9,8 mm 
|  Rozměry:  

300 × 300 mm (LIB 400 S) 
910 × 300 mm (LIC 400 S)

Ludger Schindler 
jednatel společnosti MeisterWerke

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru - partnerství
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Korková podlaha: KC 400 S | Rustikální, bílá 675 Soklová lišta: Profil 2 PK | Korek bílý
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Korková podlaha

Korek je přírodní materiál získaný z dorůstající kůry korkového dubu. Naše korkové podlahy jsou 

vyrobeny nejmodernější technologií na základě letitých zkušeností a splňují vysoké estetické 

i zdravotní požadavky. Korkové podlahy Meister mají pružný povrch a tím 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 prostory v komerční 

oblasti.

KC 400 S
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Fasci nace  
- korkové podlahy.

Korková podlaha: KC 400 S | Rustikální 6809
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Korková podlaha | KC 400 S

Podlaha, která potěší.
Přírodní korek svou různorodou strukturou dodá podlaze typický přírodní 

a jedinečný vzhled. Nabídka barev - od světlých přírodních odstínů - až po tónované 

a potištěné povrchy, je velmi rozmanitá a korek se již dávno nepoužívá jen v ložnicích 

a dětských pokojích, ale ve všech bytových prostorách.
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Korková podlaha: KC 400 S | Blokový řez, bílá 6801 Soklová lišta: Profil 2 PK
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Korková podlaha | KC 400 S

Ekologicky lakované povrchy

Povrchy našich korkových podlah jsou uzavřené pěti vrstvami kvalitního eko-
logického laku Duratec Pro. Proto jsou vysoce odolné proti otěru i zátěži, 
nezatěžují prostředí a jsou velmi lehce udržovatelné. Duratec Pro je složen 
z UV zářením vytvrzeného, akrylového laku bez formaldehydu, je elastický 
a ekologicky naprosto nezávadný. Umožňuje snadnou a hygienickou údržbu 
a zajišťuje dlouhou životnost. 

Rustikální, bílá 675

Floral krémová na bílé 677Blokový řez, bílá 6801

Hrubá struktura, bílá 6807

Proužky krémová na bílé 6805 Flex krémová na bílé 6803
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Střední struktura, krémová 673

Fládrování, krémová 666

Korková podlaha: KC 400 S | Blokový řez, bílá 6801Hrubá struktura, krémová 6806

Rustikální, krémová 6804
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Korková podlaha | KC 400 S

Hrubá struktura, červenohnědá 671

Rustikální 6809

Hrubá struktura 670 Fládrování 665

Blokový řez 668

Blokový řez, jemný 674

Jemná struktura 664 Střední struktura 672
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Blokový řez, šedá 669Fládrování, hnědá 667

Univerzální ukončovací profil typ 287 B | Eloxování v odstínu stříbra Soklová lišta: Profil 2 PK

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com

Vhodné lišty perfektně doplní 

každou korkovou podlahu. Celý 

program příslušenství naleznete 

od strany 40.

Jedním pohledem | KC 400 S

|  Třída mechanického  
namáhání 23 | 31

|  19 lakovaných povrchů, částečně 
s tištěným uměleckým potiskem

|  Zámkový spoj: Uniclic

|  MEISTER záruka*  
10 roků při použití v obytných  
prostorech

|  Cca 3,0 mm nášlap z ušlechtilého 
dřeva

| Tloušťka: 10,8 mm
|  Rozměry: 910 × 300 mm
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Proč je MEISTER MISTREM - inovace

»Proč se MEIST ER nebojí
 přemýšlet jinak než ostatní.«

Seznam inovací z Meiste je rozsáhlý. Více než 200 přihlášených patentů 
a užitných vzorů jasně dokumentuje bohatství našich nápadů. Integrovanou 
kročejovou izolací jsme vynalezli tichou podlahu. Nosná deska HDF dodává 
našim podlahám více stability a napomáhá šetrněji zacházet s cennými druhy 
ušlechtilého dřeva. Technika pokládky Masterclic Plus s patentovaným spojem 
čelních hran, umožňuje jednoduchou plovoucí pokládku našich podlah, bez 
nutnosti plošného slepování. To vše nastolilo standardy platné pro celé odvětví.

Přestože naše vynalézavost nezná hranic, což patří i k tradici našeho podniku, 
inovace pro nás znamená, dělat tradiční věci novýmin způsoby. A to je i mým 
požadavkem při vývoji nových systémů i designů. Pokud kdokoli chce zůstat 
tím, čím je, musí být i kreativní. Mnohdy k tomu postačí i jen zcela jednoduchý 
nápad. Chtěli jsme například nabídnout obzvlášť dlouhou laminátovou 
lamelu bez opakování dekoru. Pouze tak totiž podlaha vypadá jako z pravého 

dřeva a je zároveň i dostupná širokým masám zákazníků. Pomocí běžného 
uspořádání tisku toto nebylo možné realizovat. My jsme se však s tímto faktem 
nesmířili a přeorientovali jsme se jednoduše z podélného tisku na tisk příčný.

Jsme mimořádně kreativní vyškolený tým a nové nápady jsou pro nás výzvou. 
Opouštíme běžné způsoby myšlení, důvěřujeme našim schopnostem a máme 
rádi naše výrobky. Proto nás napadá stále něco „Nového“.

Guido Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke



18

Podlaha z přírodního linolea: LIB 400 S | Karamelová 714, slonovina 715
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Linoleum je přírodní produkt vyrobený z  oleje lisovaného z lněných semen. Přidáním přírodní 

pryskyřice, vápenné a dřevěné moučky,vzniká pomocí oxidace směs, která je zahřívána na 

předepsanou teplotu a nanesena na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne velice kvalitní 

a značně odolný produkt pro výrobu barevně pestré a vysoce kvalitní podlahy. Díky velké 

odolnosti se tyto podlahy hodí nejen do silně namáhaných bytových, ale i do komerčních prostor 

s normálním namáháním.

Podlaha z přírodního linolea

LIB 400 S | LIC 400 S 
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Linoleum př esvědčí  
tvarem i barvou.

Podlaha z přírodního linolea: LIC 400 S | Krémově bílá 707, cappuccino 721 Soklová lišta: Profil 8 PKE | Bílý Vkládané pásy: Cappuccino 721  

Panely: SP 300 | Bílý 4038 | Dekor Svítidla: Flat (70 nebo 80 mm)
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Podlaha z přírodního linolea | LIB 400 S | LIC 400 S 

Ideální volba pro realizaci  
kreativních nápadů.
Sortiment linoleových podlah v 17 barvách a 2 lamelových formátech otevírá 

neobyčejné možnosti tvorby vzorů podle vaší fantazie. Klasická šachovnice, paralelně 

sestavené obdélníky, nepravidelné rozmístění čtverců, vícebarevné, či klasické ladění 

barev. Možné je vše a realizaci individuálních nápadů se při zařizování bydlení meze 

nekladou.
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Podlaha z přírodního linolea: LIB 400 S | Krémově bílá 707, čínská červeň 716, křemenná šeď 709, břidlicově šedá 713 

Soklová lišta: Profil 8 PK E | Antracit dekorační fólie Linoleové vkládané pásy: Čínská červeň 716
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Povrchová ochrana Topshield™ 

Topshield je jedinečný finální dvouvrstvý finish na vodní bázi. Všechny podlahy 
z přírodního linolea Meister jsou opatřeny touto dvouvrstvou ochranou, která 
podtrhuje barvu, chrání proti nečistotám, stopám opotřebení a zajišťuje dlouhou 
životnost, a tím i Vaši spokojenost a dobrý pocit.

Podlaha z přírodního linolea: LIC 400 S | Cappuccino 721, krémově bílá 707

Podlaha z přírodního linolea | LIB 400 S | LIC 400 S 
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Krémově bílá 707 Slonovina 715

Vanilková 701 Pískově žlutá 702

Karamelová 714 Jantarová 704

Měděně červená 705 Čínská červeň 716
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Podlaha z přírodního linolea | LIB 400 S | LIC 400 S 

Lilek 719 Azurová 717

Indigo 712 Zelené jablko 720

Olivová zelená 718 Cappuccino 721
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Mokka 722

Křemenná šeď 709

Břidlicově šedá 713

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com

Rozety na topení zajišťují  

čisté ukončení. Celý program 

příslušenství naleznete  

od strany 40.

Jedním pohledem | LIB 400 S | LIC 400 S

Soklová lišta: Profil 8 PK E | Antracit dekorační fólie  
Linoleové vkládané pásy: Čínská červeň 716

|  Třída mechanického  
namáhání 23 | 32

| 17 druhů povrchů
|  Zámkový spoj Uniclic

|  MEISTER záruka*  
10 roků při použití v obytných  
prostorech

|  2,0 mm nášlap z přírodního 
linolea

| Tloušťka: 9,8 mm 
|  Rozměry:  

300 × 300 mm (LIB 400 S) 
910 × 300 mm (LIC 400 S)
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Proč je MEISTER MISTREM - partnerství

»Proč je MEI STER  
Vaším přítelem.«

Ludger Schindler, jednatel společnosti MeisterWerke 

Koupí našich výrobků nám zákazníci projevují dlouholetou důvěru a proto 
vůči nim cítíme vysokou míru zodpovědnosti. Naše firma dělá vše, aby se 
kupující cítili s našimi výrobky dobře již od počátku vzájemného vztahu. Vše 
začíná poradenstvím ve specializovaných obchodech. Naši zaměstnanci jsou 
kvalifikovaní a kompetentní poskytovat individuálně veškeré informace. 
Nabízíme široký sortiment s rozsáhlým servisem. Proto najdete značku 
MEISTER pouze ve specializovaných obchodech.

Důležité jsou i detaily, neboť jen vhodné příslušenství doladí konečný dojem 
z prostoru. Lišty sladěné s podlahou přispívají k dotvoření dokonalého dojmu 
a zanedbatelné nejsou ani správně zvolené prostředky pro čištění a údržbu. 
Ty napomáhají k zachování pěkného vzhledu podlah i nástěnných stropních 
systémů po dlouhá léta. Po koupi zboží následuje pokládka a montáž.
MEISTER školí každý rok tisíce odborných poradců a specializovaných 

řemeslníků, aby náročný zákazník měl k dispozici poradenství i veškeré 
služby na nejvyšší úrovni. Díky úzkému kontaktu s odbornými partnery, jsme 
dokonale informováni o přáních a požadavcích našich zákazníků .

Děláme vše proto, aby naše výrobky vypadaly dobře nejen v katalogu, ale 
dokázaly přesvědčit i naživo. Osobně jsem našimi podlahami a panely nadšen 
natolik, že jsem si je dal namontovat domů a s čistým svědomím je mohu dále 
doporučit i přátelům. Každá naše podlaha, nástěnný nebo stropní panel je 
vizitkou, na kterou jsme právem hrdi.
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Korková podlaha a podlaha z přírodního linolea | Záruky kvality

Klademe důraz na kvalitu i životní prostředí.

Modrý anděl

Výsledkem našeho zodpovědného výběru materiálu a moderních  
výrobních postupů je značka Modrý anděl u všech podlah MEISTER – první 
a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě.  
To vás ujistí, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi.

Při výběru všech námi používaných materiálů klademe velký důraz na jejich ekologický původ. Chceme, aby 

příroda byla zachována nejen nám, ale i budoucím generacím, a to tak, jak ji vnímáme dnes. Prostřednictvím 

moderních výrobních postupů, podléhajících neustálé kontrole a dalšímu vývoji, produkujeme podlahy velmi 

vysoké kvality a z nezávadných materiálů, což potvrzují i výsledky zkoušek a rozborů nezávislých zkušebních 

institutů.

Kork Logo – zaručená kvalita korku

Tato značka kvality korku vám dává jistotu použití vysoce kvalitních, 
nezávadných materiálů a splňuje evropské normy kvality výrobků. U takto 
označených výrobků je zaručena minimální tloušťka krytiny korkové podlahy 
a minimální tloušťka nášlapu, vysoká odolnost a dlouhá životnost.
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10 ROKŮ

Z Á R U K A

Záruka podle záručních podmínek MeisterW
er

ke

Certifikace TÜV TOXPROOF

Toto označení je zárukou jistoty a spolehlivosti a dokumentuje, že se 
ve výrobku nenalézají zdraví škodlivé látky. Vaše zdraví je pro nás velice 
důležité a podlahy z přírodního linolea MEISTER si necháváme dobrovolně 
testovat, abychom si byli naprosto jisti, že naše produkty jsou pro zákazníky 
bez zdravotních rizik .

Záruka MEISTER

Jsme přesvědčeni o kvalitě našich korkových podlah a podlah z přírodního  
linolea, a proto vám na ně dáváme záruku 10 let. MEISTER vám nabízí podlahy, 
které vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností 
vůči opotřebování a snadnou údržbou.

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com

Obytný prostor

Kontr. č.: 424 233 091/01
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Korková podlaha | Vlastnosti produktu

Zcela přírodní produkt.

Kročejový hluk (v níže položených místnostech)

Prostorový hluk (hluk v místnosti samotné)

Protihluková ochrana

Používání korku jako zvukové izolace je obecně známé. Také u našich 
korkových podlah MEISTER těchto vlastností využíváme. Kašírování korku 
na spodní straně jednotlivých lamel ve spojení s korkovým povrchem činí 
podlahy vysloveně tichými a to platí nejen pro tvorbu prostorového hluku, ale 
i hluku kročejového, v níže položených místnostech.

Korkové podlahy MEISTER nejen vypadají krásně, ale jsou i čistě přírodním produktem, který poskytuje maximální 

komfort bydlení. Korek je materiál splňující vysoké estetické i zdravotní požadavky. Povrch je pružný 

a při chůzi po něm šetříme klouby. Podlaha z korku je teplá, příjemná na dotek, má skvělou povrchovou úpravu a je 

vhodná pro pokládku na podlahy s teplovodním podlahovým topením. 

Přirozený talent

Korkové podlahy MEISTER mají díky svému přirozenému a modernímu 
vzhledu, robustnosti a vynikající protihlukové izolaci, mnohostranné využití.
Pružnost korkového materiálu šetří vaše klouby. Korková podlaha je teplá, 
příjemná na dotek a nestudí. Korkové podlahy jsou ideální pro bytové prostory 
i dětské pokoje. Díky odolným povrchům jsou velmi 
vhodné i pro mírně namáhané prostory v komerční oblasti.

Ideální podlaha pro všechny obytné prostory 
se silným namáháním jako např. kuchyně, 
chodby, domácí kanceláře atd.  
(Třída mechanického namáhání 23)

Ideální podlaha pro nebytové prostory  
s mírným namáháním jako např. hotelové  
pokoje, malé kanceláře a konferenční  
místnosti atd.  
(Třída mechanického namáhání 31)

E
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Podlaha z přírodního linolea | Vlastnosti produktu 

Klasický design ve svěžích barvách.

Zrání barvy

Správnou tvrdost, elasticitu a potřebné vlastnosti získává linoleum v sušící 
komoře, ze které vychází s lehkým žlutým nádechem - tzv. filmem. Tento 
nažloutlý film po pokládce vymizí, protože světlo a sluneční paprsky se 
postarají, aby podlaha získala správnou, originální barvu. Doba potřebná 
k vybarvení záleží na intenzitě slunečního záření. U povrchů se světlou barvou 
proces nastupuje zřetelně rychleji, než u tmavších odstínů. Proto se nesmíte 
divit, když právě zakoupené linoleum, vykazuje tento nádech. Vaše podlaha 
potřebuje trochu času, aby našla svoji barvu.

Kolekce přírodních linoleových podlah vás nadchne širokou nabídkou svěžích barev i vlastnostmi materiálu. 

Podlahy MEISTER mají antibakteriální úpravu a jsou vysoce odolné proti skvrnám. Spojením těchto vlastností vznikl 

velmi odolný produkt krásného vzhledu, vhodný pro pokládku na podlahy s teplovodním podlahovým topením.

Předtím Potom

Opravdu vhodné pro každodenní používání

Linoleové podlahy MEISTER jsou speciální úpravou povrchů obzvláště odolné 
vůči skvrnám i tlaku. Měkká normovaná kolečka židlí nezanechávají proto 
žádné nežádoucí stopy. Stabilizující protitah z korku na spodní straně podlahy 
zajišťuje pružnost a zvýšenou ochranu proti prostorovému a kročejovému 
hluku. Tyto podlahy jsou velice vhodné nejen k pokládce v obytných 
místnostech, dětských pokojích, ale i v kancelářích a komerčních prostorách.

Ideální podlaha pro všechny obytné prostory 
se silným namáháním jako např. kuchyně, 
chodby, domácí kanceláře atd.  
(Třída mechanického namáhání 23)

Ideální podlaha pro nebytové prostory  
s mírným namáháním jako např. hotelové  
pokoje, malé kanceláře a konferenční  
místnosti atd.  
(Třída mechanického namáhání 31)
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Korková podlaha | Struktura produktu

Krásný vzhled, mimořádná odolnost  
a spolehlivá ochrana vrstva za vrstvou.
Vysoce kvalitní, pečlivě vybrané materiály a dokonale propracovaná vícevrstvá struktura ve spojení s tvarově 

stálou HDF nosnou deskou, tvoří odolnou podlahu, která si zachová i po letech kvalitu a skvělý vzhled.

Povrch Duratec Pro
 | Povrch 5x lakovaný akrylovým lakem bez formaldehydu, UV tvrzený, 

plastický a ekologicky naprosto nezávadný. Speciální složení umožňuje 
snadnou a hygienickou údržbu a zajišťuje dlouhou životnost a vysokou 
odolnost proti otěru.

Struktura produktu - korková podlaha

Nášlap 
 | Z korku cca 3 mm pro maximální příjemný pocit  

a minimální tvorbu hluku.

Protitah
 | Z korku 1 mm pro spolehlivou stabilizaci a zvýšenou 

ochranou proti prostorovému a kročejovému hluku. 

Nosná deska HDF
 | Zhutněná dřevovláknitá deska (HDF) emisní třídy E1. Ochrana 

proti vlhkosti AquaSafe maximálně zabraňuje nabobtnání nosné 
desky působením vody.
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Podlaha z přírodního linolea | Struktura produktu 

Topshield™
 | Dvouvrstvá konečná úprava na bázi vody.

Struktura produktu - podlaha z přírodního linolea

Nášlap
 | Z přírodního linolea cca 2 mm.

Protitah
 | Z korku 1 mm pro spolehlivou stabilizaci 

a zvýšenou ochranu proti prostorovému 
a kročejovému hluku. 

Nosná deska HDF
 | Vysoce zhutněná dřevovláknitá deska (HDF) emisní třídy E1. 

Ochranný systém AquaSafe maximálně zabraňuje nabobt-
nání nosné desky působením vody.
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Korková podlaha a podlaha z přírodního linolea | Povrchové úpravy

Krásný vzhled, mimořádná odolnost a spolehlivá 
ochrana.

(výrazně zvětšený příčný řez)

Ekologicky lakované povrchy

Povrchy našich korkových podlah jsou uzavřené pěti vrstvami kvalitního eko-
logického laku Duratec Pro. Proto jsou vysoce odolné proti otěru i zátěži, 
nezatěžují prostředí a jsou velmi lehce udržovatelné. Duratec Pro je složen 
z UV zářením vytvrzeného, akrylového laku bez formaldehydu, je elastický 
a ekologicky naprosto nezávadný. Umožňuje snadnou, hygienickou údržbu 
a zajišťuje dlouhou životnost. 

 Odolná ochranná vrstva
 
  Základní vrstva plnící póry

 Přírodní linoleum

Podlahy MEISTER z přírodního linolea a korku jsou díky speciální a dokonale propracované 

povrchové úpravě snadno udržovatelné, velmi odolné a současně podtrhují přirozený charakter 

přírodního materiálu. Takto upravené povrchy si navíc zajišťují trvalou intenzitu barev.

Ochranný povrch Topshield™

Topshield je jedinečný finální dvouvrstvý finish na vodní bázi. Díky této úpravě 
vyniknou barvy, podlaha je více chráněná proti nečistotám a opotřebení 
a celkově působí velice příjemným dojmem. 
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Korková podlaha a podlaha z přírodního linolea | Zámkové spoje 

Dokonalá stabilita a rychlost pokládky.

Spoj na čelní straně Masterclic Plus u korkových podlah

Jedinečná kombinace zámkového systému Masterclic Plus bez lepidla:
 | Na čelní straně se nenachází žádné spojovací péro, které by při zaklapnutí 

lamely vadilo a mohlo vést k uvolnění spoje. Jinak než u běžných metod 
pokládky »Fold-Down« se při spuštění ještě neprovádí zablokování na čelní 
straně.

 | Oproti běžnému „Fold Down“ nedochází při položení k uzavření čelního 
spoje.

 | Teprve po položení další řady prken se aktivuje zámkový systém Masterclic 
a dojde k automatickému uzavření čelního spoje. Speciálně vyvinutá 
a patentovaná geometrie profilu s výškovým a bočním dorazem zajišťuje 
přesné vyrovnání lamel na čelní straně. Tak vzniká předpětí, které zajišťuje 
dlouhodobý uzávěr spár.

 | Při demontáži se spoj Masterclic Plus jednoduše a bezproblémově vypáčí. 

Lamela se čelní stranou těsně přiloží k již položenému prknu.

Korkové a linoleové podlahy MEISTER se pokládají bez lepidla, rychle, jednoduše a bezpečně. Příslovečný komfort 

pokládky zajišťují zámkové spoje, které jsou přizpůsobeny jednotlivým druhům podlah a rozměrům lamel.

Tím se docílí spolehlivého a tvarově stabilního spoje.

Spoj Uniclic u podlah z přírodního linolea

Osvědčený systém pracující s předpětím zajišťuje trvale pevný uzávěr spár.

Po položení lamely nedochází ještě k uzavření čelního zámkového spoje.

Pero zámkového spoje se aktivuje teprve po položení další řady.
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Perfektní kombinace

Dvoubarevná pokládka propůjčuje podlahám z přírodního linolea MEISTER 
v místnosti hloubku a velkorysost. 

Elegantní Uni

Jedna podlaha, jedna barva: I to lze s naší kolekcí přírodního linolea působivě 
zrealizovat. 

Možnosti pokládky

Řešení podle vlastního vkusu.

MEISTER nabízí sortiment linoleových podlah v 17 barvách a 2 lamelových formátech .Tím 

otevírá neobyčejné možnosti k vytváření široké škály vzorců podle vlastní fantazie a vkusu. 

Nádherné odstíny barev od lilku přes čínskou červeň až po  azurovou v kombinaci 

s lamelami a čtverci, umožňují realizaci individuálních nápadů při zařizování prostoru.
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Elegantní čtverce

Podlahy z přírodního linolea MEISTER otevírají prostor vaší tvůrčí fantazii. 
Perfektně symetrické vzory nebo náhodně vytvořené obrazce podle vlastního 
vkusu přímo vybízejí k osobitým experimentům.
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Příslušenství

Světla a příslušenství – do detailu 
sladěný celek.

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. 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 dlouhodobou ochranu vaší podlahy.

Kvalita MEISTER 

U našeho programu příslušenství jsme vsadili na vysokou kvalitu 
používaných materiálů. Při výrobě lištových profilů používáme vysoce 
kvalitní laminátové fólie, dýhy z korku nebo pravého dřeva. K modernímu 
programu LED světel patří velmi výkonné vysokonapěťové a nízkonapěťové 
systémy - »made in Germany«.

Jednoduchá montáž pro uživatele

Hodně času investujeme do vývoje výrobků se snadnou montáží. Díky 
promyšlené technice poznáte přednosti kvality MEISTER už při pokládce pod-
lahy i přiupevňování nástěnných a stropních panelů.
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Příslušenství | Lišty

Lišty pro korkovou podlahu

Korkové lišty nabízíme ve třech profilech, jádro MDF je potažené přírodním 
korkem, lišty jsou nalakované a hodí se k vaší podlaze.

Korkové lišty jsou k dostání ve zobrazených barvách

Příslušenství pro perfektní zakončení podlah.

Obvodová lišta profil 1 MK 

Obvodová lišta profil 2 PK

Obvodová lišta Profil 3 PK

Korek krémový 1025Korek bílý 1024

Korek červenohnědý 1026Korek přírodní 1023

Korek hnědý 1028Korek šedý 1027
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Lišty pro podlahu z přírodního linolea

Profil 8PK E pro MEISTER podlahy z přírodního linolea je potažený fólií, 
k dispozici je 6 dekorů. Vkládané profily se kupují zvlášť a vlepují do lišt. Princip 
je velmi jednoduchý a působení v prostoru je perfektní.

Obvodová lišta Profil 8 PK E

Linoleové vkládané pásy 2.500 × 40 × 3 mm

Linoleové vkládané pásy

Vkládané pásy jsou k dostání ve všech barvách přírodního linolea. 
Jednoduše se vlepí do lištového profilu.

Linoleové vkládané pásy jsou k dostání ve zobrazených barvách

Lišty pro přírodní linoleum jsou k dostání ve zobrazených barvách

Univerzální 
bílá lesklá DF 324Javor 892

Ušlechtilá ocel DF 063Buk 890

Antracit DF 059Dub 891

Čínská červeň 716

Mokka 722

Pískově žlutá 702

Krémově bílá 707

Olivová zelená 718

Břidlicově šedá 713

Slonovina 715

Křemenná šeď 709

Vanilková 701

Cappuccino 721

Zelené jablko 720

Lilek 719

Jantarová 704

Azurová 717

Indigo 712

Měděně červená 705

Karamelová 714
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Renovační (Hamburské) lišty

Klasickou bílou »Hamburskou lištu« naleznete ve starých zástav bách. Přesto 
i v moderně zařízených prostorách svým velkolepým profilem působí velice 
dobře. Tyto lišty dodáváme ve čtyřech profilových výškách - od 60mm (profil 
10 PK), přes 80 mm(profil 11 PK), 100 mm (profil 12 PK) až po 120 mm (profil 
13 PK). Lišty je možno kombinovat s každým druhem našich podlah, všechny 
jsou bílé nebo potažené bílou základovou fólií, kterou lze přelakovat 
požadovanou barvou.

Příslušenství | Lišty a spony

Obvodová lišta profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm),  

10 PK (60 mm)Soklová lišta profil 9 PK a profil 8 PK

Tato lišta moderního čtyřhranného tvaru se dodává v 16 různých barvách. 
Lišty potažené základovou folií lze přelakovat jakoukoli požadovanou barvou.

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

Lišty profil 9 PK a profil 8 PK jsou k dostání ve zobrazených barvách

Připevňovací spony

Lištové připevňovací spony jsou přesvědčivé praktičností a jednoduchostí.
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 Připevňovací spony pro obvodovou lištu profil 2 PK, 3 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 

12 PK a 13 PK

Pískovec bílý 6048

Univerzální čistá bílá 6146 Textilní krémová 6149

Textilní šedá 6150

Břidlice šedá 6137

Textilní Antracit 6138

Travertin 6045

Základová fólie 
(lze natřít) 048

Antracit DF 059

Pískovec 6046

Mramor béžový 147

Břidlice sahara 6136

Pískovec tmavošedý 6097

Břidlice antracit 6047

Univerzální  
bílá lesklá DF 324

Ušlechtilá ocel DF 063
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Rohové prvky a koncové krytky

Při použití vnitřních a vnějších rohových prvků není již zapotřebí provádět 
přesný kosený řez. Tyto, pro naše laminátové kolekce vyrobené prvky, jsou 
k dispozici v bílé barvě, devíti imitacích dřeva i ve vzhledu ušlechtilé oceli a 
samozřejmě je lze kombinovat s našimi profilovými lištami z pravého dřeva 
i korku.

Příslušenství | Rohové prvky a koncové krytky

Vhodné k obvodové liště profil 1 MK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh Rohové prvky a koncové krytky jsou k dostání v zobrazených barvách

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

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

Buk 2011

Dub bílý 2014

Dub 2012

Javor 2009

Třešeň světlý 2015

Dub přírodní 2013

Vzhled ušl. ocel 2002

Bílý 2001

Jatoba 2016

Ořech světlý 2017

Ořech tmavý 2018
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Rozety na topení

Rozety, které se jednoduše dají nasunout kolem trubky radiátoru, spolehlivě 
zakryjí odstup mezi podlahou a trubkami topení.

Příslušenství | Rozety na topení

naprosto dokonalé zakončení.

Korek krémový 220

Korek červenohnědý 040Korek přírodní 227

Korek bílý 228

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

Rozety na topení z korku jsou k dostání v zobrazených barvách Rozety na topení, korek, masivní, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm

Javor 235

Ořech 236Buk tmavý 234

Buk světlý 233

Borovice 131

Zlato mat 232Chrom mat 231

Rozety na topení z umělé hmoty jsou k dostání v zobrazených barvách.

Dub 2041
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Dveřní zarážky - decentní příslušenství

Dveřní zarážka je upevněna vrutem do podlahy pouze 8 mm hluboko, čímž 
nedochází k prošroubování podlahy do podloží a následnému pnutí. Zarážky 
jsou vyrobeny z ušlechtilého dřeva s vysoce decentním designem.

Příslušenství k pokládce, pravé dřevo, masivní, hloubka zašroubování 8 mm

Příslušenství | Příslušenství k pokládce

Dveřní zarážky z pravého dřeva jsou k dostání v zobrazených barvách

Javor kanadský 027

Buk 019

Buk světlý 020

Dub 001

Třešeň americká 014 Ořech 015
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Univerzální profily

Odborné řešení přechodů, zakončení a dilatačních spár při pokládce podlah 
zajistí univerzální profily. Velmi snadnou montáž univerzálních profilů typu 
288 B a 287 B umožňuje obzvláště široká dolní část profilu a její spolehlivé 
připevnění k podkladu .

Příslušenství | Hliníkové profily

Typ 286 univerzální přizpůsobovací profil | 6,5 až 16 mm Univerzální hliníkové profily jsou k dostání v zobrazených barvách

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

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

Typ 287 B univerzální ukončovací profil | Eloxování v odstínu stříbra 220

Povrch z nerezové oceli 340

Eloxování v odstínu zlata 221

Eloxování v odstínu 
stříbra 220

Eloxování v odstínu 
bronzu 222

Eloxování v odstínu 
písku 230
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Příslušenství | Hliníkové profily

Univerzální přechodové profily

Univerzální přechodový profil »Flex« vyrovnává výškové rozdíly až do 12 mm 
mezi dvěma podlahovými krytinami. Náš profil Magic perfektně zakryje kabely 
a šroubové lišty. 

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)

Samolepicí ukončovací profil

Pomocí samolepicího ukončovacího profilu typ 369 SK, docílíte plynulý 
přechod terasových dveří nebo oken sahajících k podlaze bez vrtání. 

Eloxování v odstínu 
stříbra 220

Eloxování v odstínu
písku 230

Povrch z nerezové oceli 340

Eloxování v odstínu 
bronzu 222

SK ukončovací profil je k dostání v zobrazených barvách.

Eloxování v odstínu zlata 221
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Příslušenství | Hliníkové profily

Typ 587 E ukončovací profil s příchytkou 

10 až 16 mm

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

Typ 586 E přizpůsobovací profil 

s příchytkou 10 až 16 mm

Přechodový profil »Flexo« | 7 až 18 mm  

Přestavení sklonu 4 až 21 mm

Profily s příchytkou

Pomocí profilů s příchytkou docílíte plynulý přechod mezi jednotlivými úseky 
podlah bez viditelných vrutů. Profily nabízíme v pěti dekorech dýh z pravého 
dřeva, jedním z korku a dvěma dekory s kovovým povrchem.

Profily s příchytkou jsou m.j. k dostání v zobrazených barvách

Přechodový profil »Flexo« 

Pomocí obzvláště široké dolní části profilu je možné jednoduše a bezpečně 
připevnit horní část přechodového profilu Flexo, který díky nacvakávacím 
kloubům plynule kopíruje podlahu aniž by nepřiměřeně reagoval 
na jednotlivé pohyby jím spojených podlah. Tento systém zaručuje 
jednoduchou montáž i demontáž krycího profilu.

Javor 363

Dub 362

Ořech 368

Eloxování v odstínu 
písku 366

Buk 361

Třešeň 368

Korek 365

Povrch z nerezové oceli 367

Univerzální přechodové profily Flexo jsou k dostání v zobrazených barvách.

Nabízíme 41 dekorů sladěných s kolekcemi laminátových podlah LD 300| 20 
Melango,LD 200 a LS 300, jakož i tři kovové povrchy.

Letité dřevo bílé 6128 Dub bílý harmonický 6139 Dub světlý 6147 Dub arktický bílý 6503

Pinie antika bílá 6062 Smrk bílý 6025 Pinie stříbrošedá 791 Javor 6017

Javor 202 Buk 201
Dub světlý harmonický 
6133 Dub přírodní 6151

Dub světlý 28 Dub bílý 6033 Letité dřevo hnědé 6129 Dub šedý 6132

Dub tmavý 6148 Dub 6032 Dub 6079 Dub rustikální 6061

Dub 6055 Dub střední 6131 Pinie antika 6034 Buk 795

Třešeň 6013 Třešeň 797 Dub přírodní 287 Dub vápněný 6027

Dub střední vápněný 790 Dub hnědý 6036 Sipo 6043 Ořech výrazný 6086

Ořech světlý 6141 Dub antika 6029
Dub antika hnědý odstín 
6031 Ořech živý 6140

Ořech harmonický 6039 Ořech 6026 Dub čpavkové moření 6028 Dub čpavkové moření 6085

Dub čpavkové moření 6035
Eloxování v odstínu stříbra 
220 Povrch z nerezové oceli 340

Eloxování v odstínu písku 
230
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Univerzální profil na hrany schodů

Díky vhodným profilům lze schody snadno obkládat podlahovými prvky 
MEISTER - pro parketové, dýhované, laminátové, korkové podlahy a podlahy 
z přírodního linolea.

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

Montážní úhelník

Šikmý úhelník 3402 je určen k zajištění hloubky nášlapu při montáži obložení 
schodů. K montáži předsunutých schodů je určen montážní úhelník 3400. 

Univerzální profily na hrany schodů jsou k dostání v zobrazených barvách

Šikmý úhelník 3402 obsahuje krokovou délku při obložení schodů.

Montážní úhelník 3400

Povrch z nerezové oceli 340
Eloxování v odstínu 
stříbra 220

Eloxování v odstínu 
bronzu 222

Eloxování v odstínu 
písku 230

Eloxování v odstínu zlata 221
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Světla a technické příslušenství - zvýraznění 
krásy podlahy.

Příslušenství | Světla

Vestavná LED světla

Naše vestavná svítidla FLAT vynikají kompaktními rozměry a hloubkou zabudování pouhých 7 mm.
FLAT mini jsou tak malá, že se dají pohodlně namontovat do zásuvných lišt. Čtyři vyměnitelné 
barevné fólie umožní obměnu a hodí se i pro potisky, loga apod. Transformátor umožní použití až 20 
FLATS nebo ECO-Light zapojených v jedné sérii. Jednoduché uložení do podomítkové krabice 
nevyžaduje vrtání.

Vestavné LED svítidlo FLAT-Quadro a FLAT-Punto | 0,4 W

Vestavné LED svítidlo ECO-Light-Quadro a ECO-Light-Punto | 0,3 W

Vestavné LED svítidlo FLAT mini | 0,4 W

Technické údaje FLAT-Quadro / -Punto
| Průměr otvoru: 80 mm
| Vestavná hloubka: pouze 7 mm
| Povrch: Ušlechtilá ocel
| Provozní napětí: 12 V
| Vhodné do vlhkého prostoru, chráněné proti stříkající vodě »IP x4«
| Vč. barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
| Vč. prodlužovacího kabelu LED 2 m
| Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu 
|  Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)

Technické údaje ECO-Light-Quadro / -Punto
| Průměr otvoru: 58 mm
| Vestavná hloubka: pouze 7 mm
| Povrch: Ušlechtilá ocel
| K dostání v sadě po 2 ks
| Provozní napětí: 12 V
| Vč. prodlužovacího kabelu LED 2,0 m
| Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu

Technické údaje FLAT mini
| Průměr otvoru: 25 mm
| Vestavná hloubka: 10,5 mm
| Povrch: Ušlechtilá ocel
| K dostání v sadě po 2 ks
| Provozní napětí: 12 V
| Vč. barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
| Včet. prodlužovacího kabelu LED 1 m
| Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu
| Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)
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12 V
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Záruka podle záručních podmínek Meiste
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Příslušenství | Světla

Záruka MEISTER

Díky vynikající kvalitě našeho systému svítidel pos-
kytujeme záruku 3 let (s výjimkou osvětlovacích 
prostředků). Záruku podle záručních podmínek 
MeisterWerke naleznete na www.meister.com.

aus-
genommen

Leucht-
mittel

Kontrola VDE

Systém svítidel MEISTER podléhá stálé kontrole 
VDE. Tím se zajistí, že svítidla splňují požadované 
bezpečnostní normy.

Technické příslušenství

U programu svítidel MEISTER je k dispozici rozsáhlé příslušenství.  
Váš specializovaný prodejce vám rád poradí.

Transformátor LED-Tronic, 0,1 až 10 W, stejnosměrné napětí Podomítková zásuvka FLAT

Napájení VN 4 m, s nožním spínačem a plochou zástrčkou euroProdlužovací kabel LED 5 m (pouze pro FLAT)

 Technika LED

Osvětlení zakládající se na LED 12 V, tím:
| Vysoká životnost více než 30 000 hodin
| Maximální světelný výtěžek při minimálním počtu wattů
| Filigranový vzhled při mimimálních rozměrech

LED svítidla MEISTER byla vyvinuta v nejmenších rozměrech.  
Přesvědčí nejen svými rozměry, nýbrž i vysokou zatížitelností a  
ochranou proti stříkající vodě (FLAT-Quadro/-Punto). LED svítidlo  
je více než dekorační svítidlo - díky nízké spotřebě proudu se  
může optimálně používat i jako orientační svítidlo, například v  
ložnicích nebo chodbách.
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Příslušenství | Příslušenství pro pokládku a montážní nástroje

Příslušenství pro pokládku

Ať pokládací klín, montážní želízko nebo dorážecí špalík: V našem  
sortimentu naleznete potřebné nářadí pro pokládku vaší podlahy. 

Montážní želízka Dorážecí špalík MEISTER In&Out pro podlahy se spojem Uniclic

Dřevěné klíny pro správný odstup od stěny PE fólie MEISTER | 0,2 mm

Montážní nástroje

Nástroje přesně přizpůsobené na vestavná LED svítidla usnadňují přesnou 
montáž. 

Držák pro děrovky, včetně vrtáku Ø 6 mm 

Vrták Ø 25 mm vhodný pro FLAT mini

Děrovka Ø 59 mm | Děrovka Ø 80 mm 


