Kompletní
program panelů
a osvětlení
2012 - 2013

Systémové panely | Stropní a nástěnné panely | Panely Nadura | Světla | Příslušenství

KOMPLETNÍ PROGRAM PANELŮ A OSVĚTLENÍ 2012 - 2013

»MEISTER –
Značka pro profesionály
a všechny, kteří mají
rádi dokonalost.«

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

Kvalita Meister
Kvalita Meister
Povrchy a nosné desky - co je Terragen a Terracell
Složení - vrstva po vrstvě
Vzhled spojů

4
4
5
6

Systémové panely SP
SP 500
SP 400
Speciální příslušenství SP 400
SP 300

7
8
9
10

Dýhované panely Madera
Madera 250 | 200

11

Stropní a nástěnné panely Terra
Terra-Senza 300
Terra-Senza 200
Terra 150

12
13
14

Stropní a nástěnné panely Bocado
Bocado 250
Bocado 200

15
16

Stropní a nástěnné panely Da Capo
Da Capo Profil 150

17

Panely Nadura
Nadura NP 300

18

Příslušenství
Speciální příslušenství
Panelové lišty
Světla
Další technické příslušenství

19
20
22
23

3

2012

Důraz na kvalitu a životní prostředí

Nejen sobě, ale i příštím generacím
nepřejeme nic jiného, než mít možnost
vychutnávat přírodu všemi smysly. Proto
při výběru materiálů klademe velký důraz
na jejich ekologický původ. Moderní způsob výroby, vyvoj stále nových technologií a přísná pravidelná kontrola je zárukou
vysoké kvality. Pro naši kolekci panelů
Terra a Terra-Senza jsme obrželi prvního
Modrého anděla. Design, kvalita, důslednost, ekologie, to je filozofie MEISTER.

Záruka kvality

Výsledkem našeho zodpovědného výběru materiálů a moderních
výrobních postupů je značka „Modrý anděl“.
Je to první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby
na světě.
Pro zákazníky je jistotou, že se rozhodli pro výrobek, jehož výrobu
provází minimální množství emisí.

Znak kvality „Dýha z ušlechtilého dřeva“ uděluje sdružení
Furnier+Natur.
Je zárukou, že s našimi panely z ušlechtilého dřeva vybíráte pro svůj
domov opravdu přirozený dřevěný povrch
vyrobený z pečlivě vybraných dýh s hezkou kresbou.

Povrchy a nosné desky
Lakování UV akrylovým lakem

Terracell

Dekorační fólie

Lakování se provádí nezávadným UV vytvrzeným akrylovým lakem bez
formaldehydu a rozpouštědel. Tato k životnímu prostředí ohleduplná úprava
povrchu zajišťuje našim panelům s dýhou z ušlechtilých dřev a systémovým
panelům pěkný vzhled a jednoduchou údržbu.

Vzhledem a kvalitou je Terracell prakticky nerozpoznatelný od pravého dřevěného povrchu. Díky odolnosti proti vodě a působení vodních par, jsou všechny
povrchy opatřené Terracellem extrémně odolné proti opotřebování, snadno
omyvatelné a jsou určeny pro vlhké prostory.

Tyto dekorační fólie jsou na panely tištěny technologicky velmi náročným
procesem. Teprve po třech dílčích výrobních fázích se vytvoří povrch plně
odpovídající našim vysokým požadavkům, zaručující barevnou stálost.

Nadura

Nosná deska MDF E1

Terragen

Technologie „Wood-Powder“ je synonymem extrémní odolnosti (srovnatelné
s keramickou dlažbou). Povrch Nadura je zjednodušeně řečeno práškovou
směsí (dřevěných vláken, pojiv a případně pigmentů) nanesenou a nalisovanou na nosný materiál.

Nosná deska MDF (středně hustá dřevovláknitá deska) poskytuje vysokou
stabilitu, tvarovou stálost a umožňuje precizní frézování drážka-pero. Nosné
desky MDF E1 s dýhovaným dřevěným povrchem nebo dekor. fólií odpovídají
svými hodnotami emisí nejnižším možným předepsaným emisním hodnotám.

Nosný materiál Terragen byl exkluzivně vyvinut pro naše nejkvalitnější panely.
Terragenové desky jsou první na trhu, které jsou lepeny lepidly z přírodní
pryskyřice, tedy bez jakýchkoli přídavných lepidel. Panely na bázi Terragenu
jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí.
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Vrstva po vrstvě
Základním stavebním prvkem všech systémových, stropních a nástěnných panelů je nosná deska, která je zvlášť upravena pro každý produkt.
V kombinaci s vybranými dekory a dýhami vznikají kvalitní výrobky, které dlouhodobě přinášejí radost a užitek.
Složení SP 400
Integrované rychlomontážní pero
Terragenová nosná deska
Terracellem potažená povrchová vrstva (3D potisk, nebo pórsynchronní vodě odolný, omyvatelný, nebo dýha z ušlechtilého dřeva
lakovaná UV akrylovým lakem)

Složení SP 300
Jakostní MDF nosný materiál, kvalita E1
Hrana potažená povrchovým dekorem
Povrch potažený imitací struktury

Složení Madera 250 | 200
Protitah
Dřevotřísková nosná deska (M 250)/MDF E1 nosná deska (M 200)
Dýhovaná podélná hrana (M 250)/ Lak. hrana barevně ladící (M 200)
Dřevěná dýha s jedním spojem, matný akrylový UV lak (Madera 250)
Dřevěná dýha s max. dvěma spoji, matný akrylový UV lak (Madera 200)
Složení Terra-Senza | Terra
Terragenová nosná deska
Terracelem potažená hrana
Terracellem potažená povrchová vrstva (3D potisk,
nebo pórsynchronní, vodě odolný, omyvatelný)

Složení Bocado | Da Capo
Terragenová nosná deska
Terracelem potažená hrana
Povrchová vrstva potažená dekorem s imitací struktury

Složení Nadura NP 300
Protitah
Nosná deska MDF E1
Povrch Nadura powered by Wood-Powder-Technology
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Vzhled spojů
Typy spojů

Panel drážka - pero s viditelným perem

Panel dvojitá drážka - dvojitá drážka s předsazenou spárou

Panel drážka - pero s nepřiznanou spárou
Panely drážka-pero jsou pomocí pevného pera rychle a snadno montovatelné. Bez ohledu na to, zda upřednosňujete decentní vzhled nepřiznané
spáry nebo markantní přiznanou spáru, či spáru stínovou, vždy u nás najdete
odpovídající panel. Panel drážka-drážka Madera 250 s volným perem se dá
dle volby montovat s přiznanou nebo nepřiznanou spárou.

Panel drážka - pero se stínovou spárou

Panel drážka - drážka s viditelným perem

Ukázky typů montáže

Připev. spona TOP 300 M (bal. 50ks spon na cca 1,5 m2), cena 285,- Kč / bal.

Profil typ 8 pro montáž panelů SP 300 (délka 250 cm), cena 111,- Kč /ks

Připev. spona TOP 300 H (balení 50ks spon na cca 1,5 m2), cena 285,- Kč / bal.
K sortimentu panelů nabízíme upevňovací materiál odpovídajících velikostí
a rozměrů, pro ideální přichycení panelů k podkladovým latím. Kolekce
Bocado 250 se díky prodloužené spodní hraně dá jednoduše a přímo připevnit speciálním šroubem č. 20 bez použití spon. Pro ostatní panely je dodáváno
příslušenství, jehož využití Vám pro bezvadnou instalaci panelů vřele doporučujeme (jedná se zejména o specifické typy montážních spon). U stropních
lišt je možné díky upeňovacím sponám stropní zakončovací lištu pouze
nasunout (výhodou je, že v případě renovace, malování, tapetování apod. ji
lze snadno odmontovat.

Speciální šroub č. 20 pro instalaci kolekce Bocado 250 (balení 300 ks na
cca 20m2), cena 256,- Kč /bal.

Spona pro stropní lištu (balení 50ks spon na cca 20 bm), cena 233,- Kč/bal.

3D efekt pomocí dvojité drážky

Jednoduchý nápad, technicky náročná realizace. Pomocí dvojité drážky se
dají prvky kolekce SP 300 montovat na stěnu ve dvou rozdílných výškách, tím
se vytváří charakteristický „3D efekt“.
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Příklady uspořádání panelů SP 300 | bílá 4038

Příklady uspořádání panelů SP 300 | bílá 4038

Systémové panely | SP 500
Hra se čtverci
Stále něco nového, tuto možnost poskytují právě oboustranné a lehce vyměnitelné dekorační elementy kolekce SP500.
Když chcete změnit design, stačí Vám
k tomu jen několik jednoduchých úkonů.
Dekory těchto systémových panelů Vám
otevírají nepřeberné množství realizace
obkladu stěn. Ještě nikdy nebyla
“výměna tapety” tak jednoduchá.
Zvláštní výhodou této nové systémové
kolekce jsou prvky s přidanou funkčností.
Magnetická tabule v bílé i černé barvě je
právě tak jednoduše použitelná jako
popisovatelná tabule.

Systémové panely
SP 500

všechny uvedené ceny jsou za 1 prvek bez DPH

325,- Kč
Fantasy 4041 | IDekor

325,- Kč
Kaki 4034 | Dekor

325,- Kč

325- Kč
Javor 4004
| Imitace dřeva

Zelené jablko 4002
| Dekor

Základní (nosný) prvek je kombinovatelný s
1 světelným prvkem
2 magnetickými prvky
7 dekoračními prvky
Světelné a magnetické prvky jsou jednostranné

325,- Kč
Cocobolo 4033
| Imitace dřeva

325,- Kč
Vlašský ořech 4042
| Imitace dřeva

325,- Kč

325,- Kč
Lilek 4001 | Dekor

Ořech 4039
| Imitace dřeva

Dekorační prvky jsou oboustranné s různými
dekory na každé straně
Tloušťka: 36 mm
Prvek: 500 x 500 mm
Instalace: Nejdříve je třeba připevnit k podkladu základní prvek (standardně přišroubováním
ke stěně). Jednotlivé prvky se poté instalují
do tohoto základního prvku (součástí balení
základního prvku jsou potřebné sady šroubů,
hmoždinky a vymezovací křížky).
Pozn.: Povrch prvku s bílou přetíratelnou fólií
má strukturu (léta) a svislá nebo vodorovná
aplikace tak vytvoří odlišný výsledný dojem.
Doporučené příslušenství:
Pro světelný prvek kabel s vypínačem 220V
(str. 22).

325,- Kč
Květinová bílá 4036
| Dekor

325,- Kč
Oboustraný prvek s bílou
přetíratelnou fólií 048

325,- Kč
Květinová černý 4035
| Dekor

325,- Kč
Bílá 4038 | Dekor

601,- Kč
Magnetická bílá 2107

601- Kč
Magnetická černá 2108

600,- Kč
Základní prvek

325,- Kč
Tabule černá 4037
| Dekor

2 850,- Kč
Světelný prvek
(s úspornou žárovkou
Microlynx - 6 Watt)
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Systémové panely | SP 400

Pohodlí a funkčnost
Panel se systémem pero- drážka je právě
tak jednoduše instalovatelný jako panel
klasický. Díky designové liště je možno
integrovat další příslušenství jako jsou
police, obrázky a dekorační niky. Vodivá
varianta této lišty pak umožňuje i individuální řešení se začleněnými svítidly. Tak
se z panelu, ať už z ušlechtilého dřeva, či
s terracelovým povrchem, stává plnohodnotné a flexibilní prostorové řešení.

Systémové panely
SP 400

uvedené ceny jsou za m2 bez DPH

690,- Kč
Krémově bílá 4014
| Dekor

690,- Kč
Popelavě bílá 4011
| Imitace dřeva

690,- Kč
Bílá fineline 4017 | Dekor

690,- Kč
Akát světlý 4012
| Imitace dřeva

Panel s integrovaným montážním perem
a přiznanou (viditelnou) drážkou.
12 terracelových povrchů
7 dýhovaných povrchů z ušlechtilého dřeva
(technologie fineline)
1 magnetický povrch

690,- Kč
Javor 4009
| Imitace dřeva

690,- Kč
Fineline cappuccino 4018
| Dekor

690,- Kč
Vlašský ořech 4013
| Imitace dřeva

690,- Kč
Hlíník 4049 | Dekor

Terragenová nosná deska
Vhodné pro montáž do vlhkých prostor
(jen u terracelového provedení)
Tloušťka: 15 mm
690,- Kč

Šířka: 300 mm

Ořech 4048
| Imitace dřeva

Délky: 84 / 260 cm
(Magnetický element: 84 cm)

690,- Kč
Kůže hnědá 4047 | Dekor

690,- Kč
Fineline mokka 4019
| Dekor

1 644,- Kč
Citron 4053 | Dřevo

Balení: délka 84 cm: 1,51 m2 (6 ks),
délka 260 cm: 2,34 m2 (3 ks)
Instalace: Na laťový rastr s max. roztečí 40
cm, součástí balení panelů jsou šrouby a
vymezovací pero (2ks na dlouhý i krátký spoj)
pro vytvoření přiznané stínové spáry (viz str.
6). Pero je možné nahradit jedním ze dvou
typů regálových lišt a vytvořit tak funkční nástěnný panel. Součástí balení regálových lišt
jsou vymezovací klínky (zabraňující případné
deformaci při instalaci).

1 644,- Kč
Dub 4058 | Dřevo

1 644,- Kč
Zebrano 4054 | Dřevo

1 644,- Kč
Teak 4052 | Dřevo

1 644,- Kč
Ořech 4057| Dřevo

Dop. příslušenství: V případě použití regálových lišt široký výběr příslušenství (viz str. 9).
Panelové lišty viz str. 19.
1 644,- Kč
Palisandr 4056 | Dřevo
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1 644,- Kč
Wenge 4055 | Dřevo

690,- Kč

790,- Kč

Tabule černá psací 4037

Tabule magnetická 4015

Regálové lišty a příslušenství | SP 400
Systémové prvky zřetelně ukazují jaké možnosti nabízejí naše systémové panely kolekce SP
400. Pro kolekci systémových panelů SP 400 byla zvlášť vyvinuta tři systémová světla a přídavná světla. Výrazné světlo či světlo na čtení je důležitým prvkem zařízení místnosti a dá se
velice snadno nainstalovat.
uvedené ceny jsou za 1 balení příslušenství bez DPH

629,- Kč
Regálová lišta | elox stříbro | 260 cm

Háček typ 4* | elox hliník | 75 x 90 x 25 mm

819,- Kč
Háček typ 5* | elox hliník | 80 x 95 x 300 mm

229,- Kč

359,- Kč
Háček typ 3* | elox hliník | 24 x 34 x 25 mm | 4 ks v bal.

139,- Kč
Univerzální destička typ 2* | elox hliník | 50 x 50 mm | 2 ks v bal.

409,- Kč
CD regál (pro 8 CD) | elox hliník | 69 x 95 x 150 mm

12 V

659,- Kč
Regál typ 1* | stříbrná 245 | 400 x 150 x 150 mm

349,- Kč
Držák poličky (2 ks v bal)* | elox hliník | 130 x 61 x 20 mm
Skleněná polička 520* | 520 x 150 x 8 mm

12 V

12 V

1 649,- Kč
Ohebné světlo 400 | Titan 249 | 0,9 watt | 400 mm

12 V

1 529,- Kč
Ohebné světlo 170 | Titan 249 | 0,9 watt | 170 mm

12 V

1 419,- Kč
Polička s podsvětlením 520* | Titan 249 | 1,5 watt | 520 mm

12 V

249,- Kč
NV – Axiální spojka | 2ks v balení

899,- Kč
Regálová lišta s el. přívodem | elox stříbro | 260 cm

12 V

499,- Kč
NV – Napájení | 2 m | v balení levý a pravý prvek

689,- Kč
NV – Spojka | 0,65 m | v balení levý a pravý prvek
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Systémové panely | SP 300
Panelový obklad ve 3D
U tohoto panelu umožňuje dvojí pero na
každém prvku dosažení dech beroucích
“3D efektů”. Tím se z ploché, prostor
ohraničující stěny, stává živoucí reliéf
s prvky ve třech šířkách. Boční světlo,
dopadající na stěnu, pak vytváří markantní stínohru. Tak SP 300 decentně
podtrhuje dojem a náladu prostoru.
Jednoduchý nápad, technicky náročné
řešení. Dvojí pero umožňuje montáž dílů
SP 300 na zeď tak, že je dosaženo dvou
rozdílných výšek s charakteristickým
“3D efektem”.

Systémové panely
SP 300

uvedená cena je za m2 bez DPH

715,- Kč
Bílá 4038 | Dekor

Pínie bílá 4005
| Imitace dřeva

Beton 4045 | Imitace

Dub 4046 | Imitace dřeva

Akát 4022 | Imitace dřeva

Ratan tmavě hnědý 4051
| Dekor

Panel drážka-drážka
8 dekorů
Opracování čelní hrany
Potaženo dekorační teracellovou folií
Nosná deska MDF E1
Vhodné do vlhkých prostor
Tloušťka: 15 mm
3 šířky v balení: 80/100/120 mm
Délka: 84 cm
Balení: 1,51 m2 (18 ks, 6 ks od každé šířky)
Instalace:
Na laťový rastr s max. roztečí 40 cm, možno
též instalovat na rošt z kovových lišt dodávaných přímo výrobcem.
Doporučené příslušenství:
Spony Top 300 H (pro dřevěný rošt), případně
kovové latě Typ 8 v kombinaci se sponami Top
300 M (pro kovový rastr). Balení a ceny viz str.
číslo 6. Panelové lišty viz str. 19.

Stíraná tmavě šedá 4043
| Dekor

Eben 4044
| Imitace dřeva
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Dýhované panely | Madera 250, Madera 200

Klasický vzhled stěn i stropu
Panel Madera 250 se zakulacenou hra
nou Vám dává možnost volby mezi vytvořením spoje s přiznanou nebo nepřizna
nou spárou. Šest dekorů těchto panelů
vyrobených z pečlivě vybraných dřev,
tvoří symetrický dřevěný vzhled povrchu,
který vynikne zejména u 25 cm širokého
panelu. Panely jsou určeny k montáži na
stěnu i strop. Panel Madera 200 díky
optice nulové spáry vytváří dojem hladké
plochy. Panely Madera 200 je možno
kombinovat se speciálním příslušenstvím
- viz str. 19.
Systémové panely
Madera 250

Madera 200

Madera 250

907,- Kč
Popelavě bílá 073

Panel drážka-drážka se
zaoblenou hranou bez, nebo
s dýhou potaženým perem
(s viditelnou, nebo nepřizna
nou spárou)

Pero – drážkový panel bez
přiznané spáry

6 dekorů s vysoce jakostním
UV tvrzeným akrylátovým
lakem

8 dekorů s vysoce jakostním
UV tvrzeným matným akrylátovým lakem

Podélná hrana potažená
dýhou

Opracovaná čelní hrana,
lakované hrany

Dřevotřísková nosná deska

Nosná deska MDF E1

Rozměry:
250 mm x 125/205/260 cm

Rozměry:
197 mm x 125/205/260 cm

Instalace: Na laťový rastr
s maximální roztečí 40 cm.
Použití spon TOP 0 pro nulovou spáru nebo TOP 8 pro
8mm spáru

Instalace: Na laťový rastr s
maximální roztečí 40 cm s použitím šroubových příchytek
TOP 2

Doporučené příslušenství:
Spona TOP 0 - 329,- Kč/bal.
(100ks na cca 9 m2)
Spona TOP 8 - 272,- Kč/bal.
(100ks na cca 7 m2)

Doporučené příslušenství:
Šroubová příchytka TOP 2
- 141,- Kč/bal.
(100ks na cca 7 m2)

748,- Kč
Popelavě bílá 073

725,- Kč

952,- Kč
Dub světlý stíraný 044

748,- Kč
Dub přírodní kartáčovaný 052

Bříza 018

748,- Kč

907,- Kč
Javor kanadský 027

Tloušťka: 11 mm

997,- Kč
Třešeň americká 014

884- Kč
Bříza světlá 054

Symetrická dýha s maximálně Dýha s maximálně dvěma
jedním středovým napojením napojeními
Tloušťka: 14 mm

Madera 200

Javor kanadský světlý
049

952- Kč
Ořech proužek 045

838,- Kč

884,- Kč

Pínie světlé proužky 046

Buk 019

725,- Kč

907,- Kč
Dub přírodní kartáčovaný 052

Buk 019

uvedené ceny jsou za m2 bez DPH
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Stropní a nástěnné panely | Terra-Senza 300

Čistá radost z prostoru
V naší nabídce dnes naleznete mnohem
více než jen klasické napodobeniny dřevěných povrchů. Terra – Senza 300
s nabídkou širokého barevného spektra
povrchů v kombinaci s nulovou optikou
spáry vytváří elegantní rámec každého
individuálního prostorového řešení.
Neobvyklá struktura povrchů, jako
“Crush” a ”Wave” pak podtrhuje aktuální
trendy obkladů pro stěny a strop.
Stropní panely
Terra-Senza 300

uvedené ceny jsou za m2 bez DPH

610,- Kč
Crush bílá 4065 | Dekor

Uni - krémová 159| Dekor

Akát světlý 4012
| Imitace dřeva

Fineline bílá 4017 | Dekor

Textilní krémová 4063
| Imitace

Ořech 4013
| Imitace dřeva

Wave bílá 4061 | Dekor

Meruňková 4066 | Dekor

Padena bílá 153 | Dekor

Renova - meruňková 165
| Dekor

Textilní stříbrošedá 4064
| Imitace

Cappuccino 4062
| Dekor

Pero - drážkový panel
12 dekorů
Opracovaná čelní hrana
Potaženo Terracellem
Terragenová nosná deska
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Udělen Modrý anděl
Tloušťka: 12 mm
Šířka: 300 mm
Délka: 128 | 260 cm
Balení: délka 128 cm: 1,54 m2
délka 260 cm: 3,12 m2
Instalace:
Na laťový rastr s maximální roztečí 40 cm
s použitím spon TOP 4
Doporučené příslušenství:
Spona TOP 4 - 189,- Kč/bal
(100ks na cca 11 m2)
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Stropní a nástěnné panely | Terra-Senza 200

Kvalita na pohled
Tento panel nabízí mnoho podob. Široká
nabídka dekorů ve všech barevných
tónech od bílé až po tmavou Fineline
mokka, umožňuje individuálně kombinovat různé designové elementy a světla
z našeho programu příslušenství.
Zdrženlivý a diskrétní vzhled bez přiznaných spár propůjčuje tomuto panelu
zvláštní eleganci. Tak jako všechny
panely z kolekce Terra, je též Terra–
Senza 200 určena pro vlhké prostory.
Stropní panely
Terra-Senza 200

uvedené ceny jsou za m2 bez DPH

510,- Kč
Padena bílá 153 | Dekor

Javor 194 | Imitace dřeva

Fineline cappuccino 4018
| Dekor

Fineline bílá 4017 | Dekor

Espo bříza 166
| Imitace dřeva

Fineline mokka 4019
| Dekor

Delgado-popelavá 167 |
Imitace dřeva

Buk 174 | Imitace dřeva

Renova bílá 168 | Dekor

Akát 158 | Imitace dřeva

Renova - meruňková 165
| Dekor

Popelavá 4016
| Imitace dřeva

Pero – drážkový panel bez přiznané spáry
12 dekorů
Opracovaná čelní hrana
Potaženo Terracellem
Terragenová nosná deska
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Možno kombinovat s designovými čtverci Bo
cadino 200, designovými rámečky, kreativními
boxy a LED panelovými světly (viz str. 19)
Udělen Modrý anděl
Tloušťka: 12 mm
Šířka: 200 mm
Délka: 108,9 - vyrovnávací rozměr pro použití
s des. čtverci | 128 | 205 | 260 | 330 | 410 cm
Balení: délka: 128 cm: 1,28 m2 | 205 cm:
2,05 m2 | 260 cm: 2,6 m2 | 330 cm: 1,98 m2 |
410 cm: 2,46 m2
Instalace: Na laťový rastr s maximální roztečí
40 cm s použitím spon TOP 4. Při použití designových prvků možno doobjednat vyrovnávací
prvek o délce 108,9 cm
Dop. přísl.: Spona TOP 4 - 189,- Kč/bal (100ks na cca 7 m2)

cena panelu v délce 128 cm - 560,- Kč
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Stropní a nástěnné panely | Terra 150

V délce celé místnosti
Tyto vysoce kvalitní klasické panely
dodáváme v délkách až do 520 cm.
Terra 150 je nejdelším a v šířce 15 cm
také nejužším panelem celé kolekce
Terra. Právě tak, jako širší varianty této
řady, neobsahuje prakticky žádné škodlivé látky a má protiplísňový účinek.
Právě proto je tou pravou volbou pro
vybavení koupelen a jiných vlhkých
prostor.
Stropní panely
Terra 150

uvedená cena za m2 je bez DPH

510,- Kč
Bílá clasic 087
| Imitace dřeva

Popelavá 4016
| Imitace dřeva

Fineline bílá 4017
| Dřevo

Javor 194
| Imitace dřeva

Pacific pinie 096
| Imitace dřeva

Dub přírodní bělený 012
| Imitace dřeva

Pero – drážkový panel s viditelnou spárou
8 dekorů
Potaženo Terracellem
Terragenová nosná deska
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Udělen Modrý anděl
Tloušťka: 12 mm
Šířka: 150 mm
Délka: 220 | 260 | 290 | 330 | 370 | 410 | 445 |
475 | 520 cm
Délky 220 a 260 cm s přechodovou polodrážkou
Balení: délka: 220 cm: 1,98 m2 | 260 cm:
2,34 m2 | 290 cm: 2,61 m2 | 330 cm: 2,97 m2
| 370 cm: 3,33 m2 | 410 cm: 3,69 m2 | 445 cm:
4,01 m2 | 475 cm: 4,28 m2 | 520 cm: 4,68 m2

Polární bílá 079
| Imitace dřeva

Instalace:
Na laťový rastr s maximální roztečí 40 cm
s použitím spon TOP 4
Doporučené příslušenství:
Spona TOP 4 - 189,- Kč/bal.
(100ks na cca 5,5 m2)

Buk 174 | Imitace dřeva

cena panelu v délce 220 cm je 550,- Kč
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Stropní a nástěnné panely | Bocado 250
Jednoduchá montáž
Tato kolekce Vás přesvědčí především
dobře zvolenými povrchy jedinečného
vzhledu. Celoplošný decentní vzhled
beze spár propůjčuje ploše ucelený
dojem a přirozeně podtrhuje strukturu
dřeva. Snadnou montáží získává tato
kolekce body navíc. Pokud požadujete co
nejjednodušší montáž, BOCADO 250 je
pro Vás ta nejlepší volba. Nadčasová
kolekce systémových panelů se představuje s novým zámkovým spojem opatřeným zubováním. Tato inovace umožní
snadnou montáž jedním párem rukou
(do délky 2600 mm).
Systémové panely
Bocado 250

uvedená cena za m2 je bez DPH

450,- Kč

Pero – drážkový panel bez přiznané spáry

Fineline bílá 4029 | Dekor

Javor světlý 4003
| Imitace dřeva

Kaki 4034 | Imitace dřeva

Stříbrný proužek 4021
| Dekor

Javor 4028
| Imitace dřeva

Akát 4022 | Imitace dřeva

Stříbrný smrk 4031
| Imitace dřeva

Dub 4023 | Imitace dřeva

Dub proužek 4026 |
Imitace dřeva

Dub proužek 4025
| Imitace dřeva

Dub proužek cappuccino
4027 | Imitace dřeva

Fineline krémová 4032
| Dekor

Cocobolo 4033
| Imitace dřeva

Osvědčená nadčasová kolekce systémových panelů se
tentokrát představuje s novým zámkovým spojem opatřeným zubováním. Tato inovace umožní snadnou montáž
jedním párem rukou (do délky 2600 mm).

13 dekorů
Opracovaná čelní hrana
Potaženo dekorační fólií
Nosná deska MDF E1
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Tloušťka: 12 mm
Šířka: 250 mm
Délka: 128 | 205 | 260 | 330 | 410 cm
Balení: délka: 128 cm: 1,28 m2 | 205 cm:
2,05 m2 | 260 cm: 2,60 m2 | 330 cm: 2,48 m2 |
410 cm: 3,08 m2
Instalace: Na laťový rastr s maximální roztečí
40 cm s použitím Šroubu Nr.20 (viz str. 6) nebo
pomocí spony TOP 4
Dop. příslušenství: Šroub Nr. 20 256,- Kč/bal.
(300ks na cca 20 m2) nebo spona TOP 4
189,- Kč/bal. (100ks na cca 9 m2)
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Stropní a nástěnné panely | Bocado 200
Všestranný panel
Panel pro stěnu i strop. Kolekce vysoce
kvalitních panelů s bezespárovou optikou. Tento produkt se dodává ve dvanácti dekorech. Tato nenápadná stěna
nebo strop otevírá v kombinaci s naším
mnohostranným designovým příslušenstvím netušené možnosti koncepce
ztvárnění prostoru. S designovými
rámečky, kreativními boxy a Bocadino
designovými čtverci, nebo světly
z našeho LED programu, jsou silná
barevná zvýraznění právě tak možná,
jako decentní tóny. Designové čtverce
s patentovanou zacvakávací technologií
jsou velmi jednoduše vyměnitelné.
Systémové panely
Bocado 200

uvedená cena za m2 je bez DPH

450,- Kč
Bílá klasik DF 387
| Imitace dřeva

Javor světlý 4024
| Imitace dřeva

Dub 4023 | Imitace dřeva

Bílá lesklá UNI DF 324
| Dekor

Finská bříza 333
| Imitace dřeva

Akát 4022 | Imitace dřeva

Stříbrný proužek 4021
| Dekor

Javor Merano 335
| Imitace dřeva

Jasan stříbrný 330
| Imitace dřeva

Javor DF 326
| Imitace dřeva

Javor Trentino 328
| Imitace dřeva

Buk jádrový DF 323
| Imitace dřeva

Pero – drážkový panel bez přiznané spáry
12 dekorů
Opracovaná čelní hrana
Potaženo dekorační fólií
Nosná deska MDF E1
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Možno kombinovat s designovými čtverci
Bocadino 200, designovými rámečky,
kreativními boxy a LED panelovými světly (viz.
strana 18)
Tloušťka: 12 mm
Šířka: 200 mm
Délka: 108,9 - vyrovnávací rozměr pro použití
s des. čtverci | 128 | 205 | 260 | 330 | 410 cm
Balení: délka: 128 cm: 1,28 m2 | 205 cm:
2,05 m2 | 260 cm: 2,60 m2 | 330 cm: 1,98 m2 |
410 cm: 2,46 m2
Instalace: Na laťový rastr s maximální roztečí
40 cm s použitím spon TOP 4. Při použití designových prvků možno doobjednat vyrovnávací
prvek o délce 108,9 cm
Dop. příslušenství: Spona TOP 4 - 189,- Kč/bal.
(100ks na cca 7 m2)
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Stropní a nástěnné panely | Da Capo Profil 150

Univerzální krátký panel
Da Capo 150 v délce o něco větší než
1 metr je nejkratším panelem sortimentu
MEISTER. Tento krátký panel s opracovanou čelní hranou tvoří na pohled svou
nenápadnou bezspárovou optikou nenásilné zakončení místnosti. A jak se
u takového rozměru očekává, je i montáž
obzvláště jednoduchá.
Stropní panely
Da Capo profil 150

uvedená cena za m2 je bez DPH

450,- Kč
Bílá klasik DF 387
| Imitace dřeva

Borovice mint 132
| Imitace dřeva

Javor DF 326
| Imitace dřeva

Polární bílá DF 379
| Imitace dřeva

Borovice krémová 102
| Imitace dřeva

Buk Pasadena DF 329
| Imitace dřeva

Ledově perleťová bílá
337 | Dekor

Finská bříza 333
| Imitace dřeva

Bílý rákos 331
| Imitace dřeva

Bříza DF 376
| Imitace dřeva

Borovice azur 112
| Imitace dřeva

Buk jádrový DF 323
| Imitace dřeva

Pero – drážkový panel bez přiznané spáry
12 dekorů
Opracovaná čelní hrana
Potaženo dekorační fólií
Nosná deska MDF E1
Vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
Tloušťka: 12 mm
Rozměr : 105 x 15 cm
Balení: 0,95 m2
Instalace: Na laťový rastr s maximální roztečí
40 cm s použitím spon TOP 4.
Doporučené příslušenství: Spona TOP 4 - 189,Kč/bal (100ks na cca 5,5 m2)
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Panely | Nadura NP 300
Extrémně odolný panel
Kolekce vysoce odolných panelů.
Povrchy Vás ohromí efektní 3D strukturou i nadčasovými dekory. Možnost
nasazení tohoto materiálu 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 vrstvy
z dřevěných vláken a minerálních látek.
Dekory kolekce sou nadčasové a nesledují žádný krátkodobý trend.
Systémové panely
Nadura NP 300

uvedená cena za m2 je bez DPH

689,- Kč

Nadura

Břidlice bílá 6222
| imitace

Stropiziano krémová
6225 | dekor

Čistě bílý lesklý satén
6230 | dekor

Stropiziano světle šedá
6224 | dekor

Hickory bílá 6228
| imitace

Stropiziano šedá 6227
| dekor

Laminát
Nadura a laminát pod elektronovým mikroskopem

Pero – drážkový panel
8 dekorů
Mikrospára
Povrch: Nadura powered by Wood-Powder-Technology
Nosná deska MDF E1
Vhodné pro použití extrémně namáhaných
prostorách
Možno kombinovat s podlahou Nadura NB 400
Tloušťka: 11 mm
Šířka: 335 mm
Délky: 128 a 260 cm
Balení: délka: 128 cm: 1,72 m2 (4 ks)
délka 260 cm: 3,48 m2 (4 ks)
Instalace: Na laťový rastr s maximální roztečí
40 cm s použitím spon TOP 5

Hickory šedá 6229
| imitace

Doporučené příslušenství: Spona TOP 5 - 299,Kč / bal (50ks na cca 5,5 m2)

Stropiziano bílé 6226
| dekor
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Speciální příslušenství

Neomezené možnosti
Speciální příslušenství nabízené k jednotlivým kolekcím je jedinečným prostředkem k tvorbě neotřelých kombinací.
Používají se ke kolekcím Madera 200,
Terra Senza 200 i Bocado 200 a umožňí
Vám realizovat Vaše představy o designérsky dokonalém prostoru. V nabídce
naleznete designové kreativní boxy,
rámečky i designové čtverce. Všechny
prvky jsou lehce vyměnitelné, takže Vaše
fantazie není ničím omezena.
Speciální příslušenství
Kreativní box

uvedené ceny jsou za prvek bez DPH

Designový rámeček
a vkládací profil

Designový čtverec
Bocadino 200

Vkládací profil

Designový čtverec
Bocadino 200

177,- Kč

243,- Kč

356,- Kč

Kreativní box se dá použít
u kolekcí Madera 200, Terra
Senza 200 a Bocado 200.
Zasazuje se do extra dodávaného deisgnového rámečku
a lze ho kdykoli vyměnit nebo
nově dekorovat.

Rámečky jsou k dostání pro
všechny povrchy kolekcí
Madera 200, Terra-Senza 200
a Bocado 200. Rámečky se
upevňují pomocí drážky
a pera mezi čelní hrany
panelů.
Jsou určeny pro kreativní
boxy, vkládací profily a LED
panelová světla. Všechny
designové prvky jsou snadno
vyměnitelné.

Designové čtverce Bocadino
200 se vyrábějí v osmi moderních barvách. Na přání jsou
k dostání též další RAL barvy,
specielně koncipované pro
kolekce Madera 200, Terra
Senza 200 a Bocado 200.
Jsou lehce vyměnitelné
a velice efektní.

Rámeček
Tloušťka: 12 mm
Rozměry: 191 x 191 mm
Materiál: MDF
Povrch: Teracell,
dekorační folie

Tloušťka: 18 mm

Tloušťka: 26 mm
Rozměry: 149 x 149 mm
Materiál: ABS

473,- Kč
Mandarinková - oranžová 404

Královská modrá 347

Novo 276

Siena - červená 402

Stříbrošedá 344

Punti - modrá 275

Mořská zelená 403

Černá - titan 348

Stampo 277

Královská zelená 346

Na přání jakákoliv RAL
barva*

Punti - stříbrná 274

Fjord - modrá 401

Kreativní box

Sinus 278

Pica 279

Rozměry: 190,5 x 190,5 mm
Materiál: MDF

Vkládací profil
Rozměry: 149 x 149 mm
Materiál: MDF

931,- Kč

243,- Kč

* u barvy na přání činí dodací doba cca 3 týdny
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Panelové lišty

Ke všem povrchům námi nabízeného panelového programu najdete vždy správnou a odpovída
jící lištu. V nabídce je jedenáct rozdílných MDF profilů potažených dekorační fólií Meistercellem
nebo dřevěnou dýhou..
uvedené ceny jsou za bm bez DPH

95,- Kč

89,- Kč

Lišta stropní čtyřhranná 15/40 nácvak

Lišta stropní 19/38 nácvak

64,- Kč

69,- Kč

Lišta lámací malá 22/22

Lišta lámací velká 35/35

69,- Kč

75,- Kč

Lišta - roh vnější malý 20/20

Lišta roh vnější velký 33/33

95,- Kč
Lišta stropní zaoblená 22/36 nácvak

65,- Kč
Lišta rovná krycí 45 mm

55,- Kč
Lišta rohová vnitřní 22/22

145,- Kč
Lišta krycí zaoblená 22/60

149,- Kč
Lišta krycí hranatá 22/60

Ceny podýhovaných lišt pro kolekci dýhovaných panelů Madera a části kolekce SP 400 na vyžádání u prodejců
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Technické příslušenství - LED a halogenová světla
Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru každé místnosti.
Dosáhnout tohoto cíle napomáhají řady nízko i vysokonapěťových světelných prvků a technického příslušenství určených pro daný druh panelů.
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Záruka nejvyšší kvality a bezpečnosti
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Díky vysoké kvalitě systému svítidel
poskytujeme záruku 3 roky
(s výjimkou osvětlovacích prostředků).
Záruku podle podmínek MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz

2
3
1

2 letou záruku poskytujeme na LED tištěné spoje u LED - Downlight
a LED Dowlinghr - Quadro.
Záruku podle podmínek MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz

6
5

Systém svítidel Meister podléhá
kontrole VDE (Německý elektrotechnický svaz, vydávající zkušební
certifikáty a elektrotechnické normy
DIN) a splňuje požadované bezpečnostní normy.

7
7

Nová LED světla s vysokým
glamour efektem

12 V

3299,- Kč*

Nová LED světla s vysokým
glamour efektem

3299,- Kč*

12 V

1489,- Kč

2

2

70

7

7

7

2,5

7

12 V

1649,- Kč
70
100
45

88
45
2,5

230 V

HV-LED-Downlight-Quadro 6 W | sada 2 ks + kabelové příslušenství

HV-LED-Downligh 6 W / sada 2 ks + kabelové příslušenství

12 V

150mm

Ø80

Nová LED světla s vysokým
glamour efektem

230 V

3299,- Kč*
Vysokovoltážní technika pro halogenová světla 230 V

12 V

HV-LED-Downlight-Quadro 6 W | sada 2 ks + transformátor

NV-LED-Hvězdné nebe 0,5 W / sada 3 ks + transformátor

230 V

Nová LED světla s vysokým
glamour efektem

12 V

3299,- Kč*
Nízkovoltážní technika pro halogenová světla 12 V

1. Speciální podomítková krabice pro montáž
transformátoru za podlahovou lištu
2. FLAT podomítková krabice umožňuje snadnou
montáž FLAT do zdi nebo sádrokartonu
3. FLAT mini do podlahové nacvakávací lišty
nebo panelové stěny
4. Transformátor lze zapustit do panelů, min.
tloušťka podkladové latě - 20 mm
5. Elektrické přívody o průřezu 1mm2 umožní
snadné položení pod podlahu
6. Podlahové světlo FLAT má zátěž při nášlapu
150 kg, otřesuvzdorné, živ. cca 30 tis. hod.
7. Světla ECO mají zátěž při nášlapu do 100 kg,
otřesuvzdorné, živ. ca 20 tis. hod.

2000mm

Ø58

Ø80

150mm

2000mm

Ø58

1960,- Kč
Podlahová vestavná LED světla FLAT - Quadro / Punto | 0,4 W | 1 ks | 4x fólie

Podlahová vestavná LED světla ECO-Light-C / Punto | 0,3 W | 2 ks v sadě

12 V

Podlahová vestavná LED světla FLAT mini | 0,4 W | 2 ks v sadě | 8x fólie

12 V

12 V

11

9

160

2000mm

27
150mm

1330,- Kč
LED-panelové světlo Typ 1 | 0,9 W

1225,- Kč
LED-panelové světlo Typ 2 | 2,5 W

880,- Kč
LED-panelové světlo PEL 160 | 0,6 W

* Barevné provedení: Bílá 241 / Chrom 242 / Titan 249 / Písková 239 / Zlatá 243

uvedené ceny jsou bez DPH
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Technické příslušenství - světla
Osvětlení zakládající se na LED 12 V má vysokou životnost (více než 30 000 hodin), maximální světelný výtěžek při minimálním počtu wattů, filigránový vzhled při minimálních rozměrech. LED
světla byla vyvinuta pro nejmenší rozměry, vysokou zatížitelnost, ochranu proti stříkající vodě (FLAT - Quadro/Punto). LED svítidla jsou více než jen dekorace, při nízké spotřebě proudu jsou
optimální např. jako orientační světla do ložnic či na chodby.

12 V

12 V

12 V
1970,- Kč
Barevné provedení: Chrom 242 / Titan 249 / Písková 239 / Zlatá 243

3990,- Kč*

4260,- Kč*

NV-Downlight 5 W | 15° výkyvné | 2 ks v sadě

NV-Downlight Quaadro 5 W | 90° otočné | 2 ks v sadě

12 V

NV – hvězdné nebe 10 W / NV – hvězdné nebe – Quadro 10 W | sada 5 ks

12 V

1545,- Kč (3ks)*
2620,- Kč (6ks)*

2010,- Kč*
NV-Downlight 35 W | 15° výkyvné | 2 ks v sadě

2250,- Kč*

NV-Downlight 20 W | 15° výkyvné | sada 3 nebo 6 ks

12 V

1745,- Kč (3ks)*
2995,- Kč (6ks)*

NV-Downlight Quadro 35 W | 110° otočné | 2 ks v sadě

230 V

2140,- Kč*

NV-Downlight Quadro 20 W | 15° výkyvné a 50° otočné | sada 3 nebo 6 ks

1550,- Kč

230 V

2420,- Kč*

HV Downlight 40 W | 15° výkyvné | 2 ks v sadě

230 V

HV Downlight Quadro 40 W | 2 ks v sadě

230 V

1630,- Kč

Povrchové světlo HV-Apollo | 50 W | titan

12 V

Povrchové světlo HV-Apollo-Quadro | 50 W | titan

230 V

1990,- Kč
Louč TAURUS | 25 W | titan

12 V

1320,- Kč
Povrchové světlo NV-Apollo | 35 W | titan

12 V

1320,- Kč
* Barevné provedení: Bílá 241 / Chrom 242 / Titan 249 / Písková 239 / Zlatá 243

Povrchové světlo NV-Apollo-Quadro | 35 W | titan

2012
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Technické příslušenství - kabely, dálková ovládání, montáž
Vysokovoltážní světla MEISTER josu vybavena systémem pro propojení napětí. Zástrčkový systém umožňuje spolehlivé propojení a jeho kombinování s nízkovoltážním světelným systémem.
Na jeden světelný okruh lze současně připojit až 25 světel. K překonání menších, či větších vzdáleností mezi jednotlivými světly použijeme vysokovoltážní spojovací kabely. Program svítidel
MEISTER nabízí rozsáhlé příslušenství a Váš specializovaný prodejce Vám vždy rád poradí.

12 V

1748,- Kč
Nacvakávací zástrčkový systém zajistí bezchybné propojení i při napětí 230 V

159,- Kč

12 V

230 V

230 V

269,- Kč

HV napájecí kabel 4 m, s nožním spínačem a plochou vidlicí Euro

230 V

2800,- Kč

Napájecí transformátor MEISTER - Tronic 20 - 70 W | střídavé napětí

269,- Kč

99,- Kč
NV – prodlužovací kabel 2 m

12 V

1200,- Kč

Podomítková krabice pro FLAT

12 V

189,- Kč

Prodlužovací kabel LED – 5 m (pouze pro FLAT)

315,- Kč

Prodlužovací kabel pro LED-Downlight 2 m

HV napájecí kabel 3 m, s plochou vidlicí Euro

190,- Kč

Transformátor LED-Tronic 0,1-10 W | stejnosměrné napětí

12 V

12 V

HV napájecí kabel SP 500, s nožním spínačem a plochou vidlicí Euro

230 V

119,- Kč
HV napájecí kabel 0,6 m včetně přípojné rozvodnice

230 V

159,- Kč
HV – prodlužovací kabel 2 m

1770,- Kč

Dálkový frekvenční přijímač 20-210 W, propojení

Ruční dálkový vysílač včetně baterie CR 20 | 35 3 V

Korunková fréza průměr 59 mm

Korunková fréza průměr 80 mm

Držák korunkové frézy včetně vrtáku o průměru 6 mm

Vrták o průměru 25 mm vhodný pro „hvězdné nebe“ Quadro | FLAT mini
Vrták o průměru 15 mm vhodný pro Taurus

Kompletní nabídka příslušenství na www.meister-panely.cz

uvedené ceny jsou bez DPH

