
Nadura-podlaha | NB 400 
Nadura-panel | NP 300

Star Tech –  
Epizoda 1
mimozemsky odolná high-tech 
inovace pro podlahu i stěny

Designová krytina | DS 300 S

Mission Possible
ekologická alternativa  
vinylových podlah 

Laminátová podlaha | LD 400 

Král dlouhých 
prken
světově první laminát v extra 
dlouhém formátu 2600x238 mm

Dřevěná podlaha | PD 450

Best Side Story
specielně vybíraná zámecká  
prkna v harmonickém třídění  
ukážou prostor z nejlepší stránky

FESTIVAL INOVACÍ

premiéry
Robustní podlaha NADURA N

B 
40

0

V 
pr

od

eji o
d 1.11.2012

N B 4 00



Designová krytina | DS 300 S

Mission Possible
ekologická alternativa  
vinylových podlah

Nadura-podlaha | NB 400
Nadura-panel | NP 300

Star Tech – Epizoda 1
mimozemsky odolná high-tech  
inovace pro podlahu i stěny

Laminátová podlaha | LD 400 

Král dlouhých prken
světově první laminát v extra 
dlouhém formátu 2600x238mm

Dřevěná podlaha | PD 450

Best Side Story
specielně vybíraná zámecká prkna  
v harmonickém třídění ukážou  
prostor z jeho nejlepší stránky

Dřevěná podlaha | PD 200 | přírodní olej

Dřevěná podlaha | PC 200 | přírodní olej

Podlaha k zamilování
podlaha ošetřená přírodním olejem 
odhalí svou pravou drsnou krásu

Světla | HV-LED-Downlight 
NV-LED-Hvězdné nebe

Někdo to rád LED
nová světla doplňují úspěšný  
světelný program

Naše premiéry 
z Meisteelká show s mnohokrát oceněnými představiteli  

v hlavní roli. Na festivalu inovací se MEISTER 
ukázal s mnoha novými oslňujícími hvězdami. Svojí 
přirozeností přesvědčuje nová designová krytina  
DS 300 S: Speciálně vyvinutá nášlapná vrstva 
Puretec je 100 % bez obsahu PVC. Ve spojení  
s přírodními a ekologickými materiály jakými 
jsou dřevo a korek tato krytina přispívá k celkově 
zdravému bydlení. Další nově příchozí hvězdou 
je Nadura - se svojí extrémně odolnou nášlapnou 
vrstvou, něco jako kaskadér mezi podlahami. 
Nadura se ukázala jako velmi univerzální  
a v oblasti panelů umožňuje zcela nová prosto-
rová řešení.

»Všude kam se podíváte:  
inovace, inovace a zase jen  
inovace. Novinky sahají  
od laminátu a dřeva, přes světla 
až po nově vyvinuté materiály 
designových podlah a krytinu 
Nadura.«

V hlavní roli je k vidění nejdelší laminátové 
zámecké prkno na světě - LD 400. Monumentální 
délka 2,6 m se v kombinaci s elegantní porézní 
strukturou a celoobvodovou V-drážkou 
představila jako nejušlechtilější laminátová vari-
anta podlah všech dob. Řady klasických 
dřevěných podlah se rozšířily o další hvězdu, a to 
PD 450, která Vás oslní výběrovými povrchy  

a možností pokládky ve dvou šířích. O další zážitek se 
postarají novinky v programu světel.

»Je až neuvěřitelné, jak je možné  
znovu a znovu překonat sám sebe.«

V

LED – Hvězdné nebe 
Sada LED hvězdné nebe má opravdový Star-Appeal! Leskne se třemi jedno-
bodovými světélky bílým, teplým světlem. Kombinací více sad dosáhnete 
efektního podsvětlení stropu. Další Higjlight: díky pouhým 13 mm tloušťky 
je možno tyto světla nasadit i do podlah, či lišt MEISTER.

LED-Downlight
Sada září dvěmi 6-wattovými vysokonapěťovými světly Downlight. Stejně 
jako jejich kolegové, svítí teplým bílým světlem. Filigránské provedení  
a rozměry umožňující montáž do stěn a stropu Vás přesvědčí 
maximálním výkonem při minimální spotřebě elektrického proudu.

Obě LED – sady jsou k dispozici v barevném provedení  
chrom / zlato / titan / bílá / písková.

SVĚTLA

HV-LED-Downlight  

6 W / sada 2 ks

HV-LED-Downlight-Quadro  

6 W | sada 2 ks

NV-LED-Hvězdné nebe – Quadro  

0,5 W / sada 3 ks

NV-LED-Hvězdné nebe  

0,5 W / sada 3 ks

NĚKDO TO RÁD LED
v hlavní roli světla s vysokým 
glamour-efektem



DESIGNOVÁ PODLAHA | DS 300 S

Dub 6922 | imitace dřeva

Buk 6930 | imitace dřeva

Dub šedý 6925 | imitace dřeva

Pinie antikhnědá 6928 | imitace dřeva

Ořech 6929 | imitace dřeva

Dub antik šedá 6926 | imitace dřeva

Javor 6931 | imitace dřeva Pinie bílá 6924 | imitace dřeva

Světlý dub 6921 | imitace dřeva

Pinie greige 6923 | imitace dřeva

Jde to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě dokazuje tato nová kolekce designových podlah. Reliéf hluboko vyražený 
do povrchu přitom propůjčuje této krytině velmi realistický dojem. A jak se na ní bydlí? Komfortně! O to se posta-
rají pachově neutrální povrch bez obsahu PVC, dvě vrstvy ke kloubům šetrného korku a stabilizující nosná deska 
HDF. To vše dohromady dělá z této podlahy zdravější, hodnotnější a zároveň ekologičtější podlahu pro náročné 
individualisty.

alternativa vinylových-designových podlah 
bez škodlivých látek

MISSION POSSIBLE

KOLEKCE
Designová podlaha | DS 300 S

PROVEDENÍ 

Štíhlé prkno

SPÁRY 

Celoobvodová 

mikrospára

ROZMĚRY 

1287 × 147 mm

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA

23 | 32

PROTIHLUK  
1 mm korkové kašírování

ZÁRUKA MEISTER* 10 let na pro obytné prostory

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤKA 

9,5 mm

K DODÁNÍ OD 

02.01.2012



KOLEKCE

Podlaha Nadura | NB 400

VZHLED 

různé  

struktury

SPÁRY 

celoobvodová 

mikrospára

ROZMĚRY 

853 × 395 mm

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA

23 | 34

POVRCH

Nadura – powered by 

Wood-Powder-Technology

ZÁRUKA MEISTER* Doživotní záruka na otěr 

10 let záruka pro komerční prostory

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤKA 

9,5 mm

K DODÁNÍ OD 

01.11.2012

NADURA-PODLAHA | NB 400

Břidlice bílá 6222 | imitace

Břidlice šedá 6221 | imitace

Hickory betonově šedá 6223 | imitace

Stropiziano krém 6225 | dekorStropiziano světle šedá 6224 | dekor

nejvyšší odolnost | extrémní otěruvzdornost

homogenní užitná vrstva | nadčasový povrch

přírodní materiály | 3-D struktura

nominace v kategorii:
Nadura - powered by Wood – Powder – Technology

Břidlice antracit 6220 | imitace
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NADURA-PANEL | NP 300STAR TECH – EPIZODA 1

KOLEKCE

Nadura-Panel | NP 300

VZHLED 

různé  

struktury

SPÁRY 

mikrospára

ROZMĚRY 

1280 | 2600 × 335 mm

POVRCH

Nadura powered by 

Wood-Powder-Technology

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Pero–drážkový panel

TLOUŠŤKA 

11 mm

K DODÁNÍ OD 

01.11.2012

mimozemsky odolná High-tech inovace 

pro podlahu i stěny

Čistě bílý lesklý satén 6230 | dekor

Břidlice bílá 6222 | imitace Hickory Bílá 6228 | imitace

Stropiziano bílé 6226 | dekor

Hickory šedá 6229 | imitace

Stropiziano krémová 6225 | dekor

Stropiziano světle šedá 6224  

| dekor

Stropiziano šedá 6227 | dekor

Nadura je jiná. Povrchy Vás ohromí efektní 3D strukturou i nadčasovými dekory. Možnost nasazení tohoto materi-
álu jak pro podlahu, tak jako obkladový panel otevíra zcela nové perspektivy tvorby prostoru. Nadura přináší nejen 
originální vzhled, ale i extrémní otěruvzdornost srovnatelnou s klasickou dlažbou, oproti které je však teplá
na dotek! Těchto vlastností bylo dosaženo využitím inovativní nášlapné vrstvy z dřevěných vláken a minerálních 
látek. Dekory kolekce Nadura jsou nadčasové a nesledují žádný krátkodobý trend – timeless flooring at it‘s best!



LAMINÁTOVÁ PODLAHA | LD 400

Autentické dílce MEISTER v délce 2,60 m jsou totiž nejdelším zámeckým laminátovým prknem na světě! Produ-
centi se shodli: LD 400 bude na trh dodávána v extrémním rozměru. Protože jedině tak je možno zámecká prkna 
nechat působit ještě realističtějším a ušlechtilejším dojmem. Třešničkou na dortu je fakt, že 15 m2 položíte bez 
opakování dekoru! Pro ještě elegantnější vzhled je u této kolekce povrch matný a póry lesklé, což jí propůjčuje  
ještě ušlechtilejší charakter.

první laminátová kolekce ve formátu 

zámeckých prken

KRÁL DLOUHÝCH PRKEN

Dub hnědý 6214 | 

 imitace dřeva (EP)

Dub šedý 6213 | imitace dřeva (EP)

Dub bílý 6212 | imitace dřeva (EP)

Dub přírodní 6210 | imitace dřeva (EP)

Dub světlý 6211 | imitace dřeva (EP)

Dub louhovaný 6215 | imitace dřeva (EP)
KOLEKCE

Laminátová podlaha | LD 400

VZHLED 

Zámecké prkno

SPÁRA 

podélná V-drážka 

čelní mikrospára

ROZMĚRY 

2600 × 238 mm

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA

23 | 32

PROTIHLUK

N/A

ZÁRUKA MEISTER* 25 let na otěr obytné prostory 

5 let na otěr komerční prostory

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤKA 

12 mm

K DODÁNÍ OD 

02.01.2012

cena za ekologii

Modrý Anděl za životní prostředí

zvláštní ocenění:



Dub harmonický světlý vápněný 8173

kartáčování | UV-olejování

Dub harmonický 8171

kartáčování | UV-olejování

Dub harmonický šedý antik 8175

kartáčování | UV-olejování

Bílý dub harmonický 8174

kartáčování | UV-olejování

Dub harmonický světlý 8176

kartáčování | UV-olejování

Dub harmonický louhovaný 8172

kartáčování | UV-olejování

DŘEVĚNÁ PODLAHA | PD 450 | UV OLEJBEST SIDE STORY
výběrová dřevěná zámecká prkna 

ukazují prostor z té nejlepší stránky

Nová hvězda dřevěných podlah zdůrazňuje svůj vzhled  dvěmi šířemi, které je možno při pokládce vzájemně kom-
binovat. Elegance, krása a půvab podtrhují její přírozený talent. Charakteristické dubové povrchy s klidným vzhle-
dem a přirozenou hrou barev nadchnou diváky už při prvním setkání. Pro možnost individuální pokládky se PD 450 
představuje hned ve dvou šířích: 255 a 200 mm. Kombinace dvou šířek, povrch olejovaný bezúdržbovým 
UV-olejem a speciálně ražené spáry, propůjčí každé místnosti opravdový Star-Appeal. 

KOLEKCE
Dřevěná podlaha | PD 450 | UV-olej

VZLED 

Zámecké prkno

SPÁRY 

podélná v-drážka 

mikrospára na čelní straně

ROZMĚRY 

2400 × 200 mm 

2400 × 255 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Weartec

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

ca. 2,5 mm

MEISTER ZÁRUKA* 25 let při použití v obytných prostorech

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤKA 

13 mm

K DODÁNÍ OD 

02.01.2012

dvě šířky

kombinovaná pokládka

výběrové třídění

elegantní dubové dílce

VIP



PODLAHA K ZAMILOVÁNÍDŘEVĚNÁ PODLAHA 

PD 200 | PŘÍRODNÍ OLEJ 

PC 200 | PŘÍRODNÍ OLEJ

Dub živý kartáčovaný 
8187 | přírodní olejování

Americká třešeň živá 
8188 | přírodní olejování  

Buk živý 8178 | přírodní 
olejování 

Buk živý tlumený 8186  
| přírodní olejování 

Javor kanadský živý  
8177 | přírodní olejování

Ořech americký výrazný 
8189 |  přírodní olejování

KOLEKCE
Dřevěná podlaha | PD 200 | přírodní olej

VZHLED 

selské prkno

SPÁRY 

podélná V-drážka 

ROZMĚRY 

2200 × 180 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Weartec Nature

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

cca. 2,5 mm z 

ušlechtilého dřeva

ZÁRUKA MEISTER* 25 Jahre im Wohnbereich

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤKA 

13 mm

K DODÁNÍ OD 

02.01.2012

KOLEKCE
dřevěná podlaha | PC 200 | přírodní olej

VZHLED 

3 lamela  

(parketa)

SPÁRY

  –

ROZMĚRY 

2400 × 200 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Weartec Nature

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
cca. 2,5 mm z ušlechtilého dřeva

ZÁRUKA MEISTER* 25 let při použití v obytných prostorách

ZÁMKOVÝ SPOJ 

Masterclic Plus

TLOUŠŤ. 

13 mm

K DODÁNÍ OD 

02.01.2012

Dub rustikální 8166

kartáčování | přírodní olejování

Dub rustikální vzhled leached 8168

kartáčování | přírodní olejování 

Dub bílý rustikální 8167

kartáčování | přírodní olejování

Kolekce dřevěných podlah PD 200 a PC 200 se v provedení lakovaném matným extrémně odolným lakem velmi 
osvědčila. Nyní MEISTER představuje i variantu v přírodním oleji. Přírodní olej Weartec Nature proniká hluboko 
do dřeva a vytváří prodyšnou ochranu povrchu. Tato forma zušlechtění se u třech nových povrchů PD 200  
i u šesti nových povrchů kolekce PC 200 stará o přirozený vzhled, decentní tón a ryzí půvab.

Weartec Nature -  ošetření povrchu  

přírodním olejem, přirozená hra barev

drsné hvězdy

dřevěného nebe

představujeme:

Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy - Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum - showroom - sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz


