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MeisterDesign | Zlatý dub 6999 | Imitace dřeva

Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologicky 
nezávadná. Univerzálně použitelná. Tak vypadá ideální 
podlahová krytina. Designové krytiny MeisterDesign 
jsou přesně takové – a mnohem víc

Různé prostory v jednom domě mají často rozdílné  
nároky na vlastnosti podlahových krytin. V koupelně  
a vstupní hale musí podlaha vydržet vlhkost, v kuchyni se 
nesmí stará dlažba prorýsovat na povrch nově položené 
podlahy a v ložnici a dětském pokoji musí být povrch 
příjemný při pochůzce na boso. Žádný problém, 
když se jedná o kolekci MeisterDesign!

Myšlenka je jednoduchá: každý z 18 dekorů je 
k dispozici ve čtyřech různých variantách produktu, 
který je tak optimálním řešením pro všechny 
typy užitných i obývacích prostor.* Technické 
parametry se pohybují od vodotěsnosti, až po 
extra komfortní pochůzku, vše na jednom místě. 
To Vám dává svobodu zvolit oblíbený dekor 
a použít ho v různých prostorech určených 
k diametrálně odlišným účelům. Geniálně 
jednoduché, není-liž pravda? Také si to myslíme!

MeisterDesign je, díky zátěžové 
třídě 33, vhodný k použití i ve vysoce 
namáhaných komerčních prostorech.

Robustní. Snadno 

udržovatelná. Ekologicky 

nezávadná. Univerzálně 

použitelná. Tak by měla 

vypadat ideální podlahová 

krytina. Designové krytiny  

MeisterDesign jsou přesně 

takové – a mnohem víc.

*  Dekory imitací kamene nejsou k dispozici 
v provedení MeisterDesign. pro. 

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.

A proč bez vinylu? 

Vinylová podlaha 
bez vinylu 
MeisterDesign 

Se všemi  
výhodami vinylů,
ale bez jejich záporů.
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MeisterDesign | Dub Lakeside 6990 | Imitace dřeva
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MeisterDesign 
Jeden za všechny:
18 dekorů, 4 varianty

Tenká krytina, vhodná pro renovace, na jejíž povrch 
se neprorýsuje stará dlažba, sloužící jako podklad? 
Lehce pružící krytina s korkovou tlumící vrstvou? Nebo 
vodotěsná bezstarostná varianta? S designovými 
krytinami MeisterDesign máte možnost volby! 

MeisterDesign | Black Lava 7323 | Imitace kamene (k dispozici v provedení MeisterDesign. pro)
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MeisterDesign. life®

Nekomplikovaný Allrounder na kliku. Snadno udržovatelné 
vodotěsné designové krytině MeisterDesign. life® nevadí, narozdíl 
od podlah vinylových, ani silné sluneční záření. Tato tichá 
krytina je určena nejen pro použití v koupelnách, ale i obytných 
místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahrad. 

MeisterDesign. flex
Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou, je vhodná 
pro chytré renovace. Podklad pro krytinu 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. Oceníte ji i v kuchyních a obývacích místnostech

MeisterDesign. comfort
Komfortní měkká a teplá krytina, vyjíměčně tichá díky dvojité 
vrstvě korku. Tato skladba je nejlepší kombinací útlumu 
kročejového a prostorového hluku, přičemž pro maximální 
útlum není třeba použít další protihlukovou podložku. Jde 
o dokonale vhodnou krytinu k použití ve všech obytných 
prostorách, ložnicích a zejména v dětských pokojích

MeisterDesign. pro
Extratenká profi krytina, s vodotěsnou nosnou deskou  
je semi-elastická, bez obsahu PVC. Pro své pouhé 2 mm  
tloušťky je první volbou, jedná-li se o minimální montážní výšku.  
Je také perfektním, vodotěsným kandidátem pro koupelny, 
chodby i vysoce namáhané objekty, jako prodejny nebo 
restaurace, neboť je určená k celoplošnému lepení.

VODO- 
TĚSNÝ

VODO- 
TĚSNÝ



VODO- 
TĚSNÝ

MeisterDesign. pro

MeisterDesign. pro je, jakmile se jedná o co nejnižší montážní výšku, se 
svými 2 mm tloušťky, ideální volbou. Po profesionální úpravě podkladu 
je dokonalým, vodotěsným kandidátem nejen pro koupelny, chodby 
a vysoce namáhané prostory, ale i prodejny, či restaurace.

Extratenká profi krytina k celoplošnému lepení.

» vodotěsná
» průrazuvzdorná

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

Vícevrstvý povrch Puretec ® s polyuretanovou  
nosnou deskou (bez obsahu PVC).

Fleecový protitah pro optimální lepení.

 | zátěžová třída 23 | 33

 | celoobvodová mikrospára

 | vodotěsná | vhodné do vlhkých prostor

 |  ecuran – vodotěsná nosná deska  

bez obsahu PVC

 | povrch Puretec ®

 | určeno k celoplošnému lepení

 |  MEISTER – záruka*  

25 let při použití v obytných prostorech,  

5 let při použití v komerčních prostorech

 | tloušťka: 2 mm

 |  rozměry dřevěných dekorů (DD 200):  

1295 × 219 mm

MeisterDesign. pro

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

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 

olejů, jako je řepkový, nebo ricinový 

a přírodních minerálních komponentů, 

jako křída. ecuran je zdravotně 

naprosto nezávadný díky absenci 

změkčovadel, ředidel a chlóru. 
MeisterDesign | Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva

Made with

76



MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Imitace dřeva
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VODO- 
TĚSNÝ

MeisterDesign. life®

Špína a voda?  Žádný problém pro vodotěsnou designovou krytinu MeisterDesign. 
life®. Ani silné sluneční záření této krytině, narozdíl od vinylových podlah, 
nevadí. Tato tichá krytina je určena především pro použití v koupelnách, ale 
i obytných místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahradách. 
Mimochodem: MeisterDesign. life® můžete položit plovoucím způsobem bez 
dilatací až do plochy 15 x 15 m – to ji činí ideální volbou pro rozsáhlé prostory. 

Nekomplikovaný Allrounder na kliku.

» vodotěsný
» elastický 

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

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

Protitah pro optimální tvarovou stabilitu.

 | zátěžová třída 23 | 33

 | celoobvodová mikrospára

 | vodotěsná | vhodné do vlhkých prostor

 |  ecuran – vodotěsná nosná deska  

bez obsahu PVC

 | povrch Puretec ®

 | určeno k celoplošnému lepení

 |  MEISTER – záruka*  

25 let při použití v obytných prostorech,  

5 let při použití v komerčních prostorech

 | tloušťka: 5 mm

 |  rozměry dřevěných dekorů: 

 (DD 800): 1290 × 214 mm 

MeisterDesign. life®

Made with

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

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro 

náročná podlahová řešení. Je vyroben 

na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se 

z převážné části skládájí z rostlinných 

olejů, jako je řepkový, nebo ricinový 

a přírodních minerálních komponentů, 

jako křída. ecuran je zdravotně 

naprosto nezávadný díky absenci 

změkčovadel, ředidel a chlóru. 

ecuran

9



MeisterDesign. flex

S designovou krytinou MeisterDesign. flex je renovování hračkou. Podklad 
přitom není třeba nákladně připravovat, naopak: starý podklad, jako např. 
dlažba, může být pod krytinou klidně zachován. Díky tvarově stabilní nosné 
desce AquaSafe se totiž, v žádném případě, nemůže prorýsovat na povrch. 
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.

Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou.

» ideální pro renovace
» flexibilní 

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

Protitah pro optimální tvarovou stabilitu.

 | zátěžová třída 23|33

 | celoobvodová mikrospára

 | speciání nosná deska AquaSafe

 | povrch SilentTouch®

 | zámkový spoj: Multiclic 

 |  MEISTER – záruka*  

25 let při použití v obytných prostorech,  

5 let při použití v komerčních prosto

 | tloušťka: 5 mm

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

rozměry kamenných dekorů (DB 400):  858 × 399 mm

MeisterDesign. flex SilentTouch®-Technologie 

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

10 11

Užitná vrstva designových krytin 

MeisterDesign. flex je vyrobena inovativní, 

patentovanou technologií SilentTouch®. 

Proto jsou tyto krytiny mimořádné elastické, 

tiché, odolné, snadno udržovatelné 

a naprosto zdravotně nezávadné.

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

MeisterDesign | Divoký dub šedý 6977 | Imitace dřeva
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MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

MeisterDesign. comfort

Designová krytina MeisterDesign. comfort dosahuje, díky dvojité korkové vrstvě, nejlepšího 
možného 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. 

Komfortní měkká krytina s extra vrstvou korku.

» šetrná ke kloubům
» vyjímečně tichá 

Korková protihluková a vyrovnávací vrstva. Speciální nosná deska AquaSafe.

Korková komfortní vrstva  pro měkkou 
pochůzku šetrnou k vašim kloubům.

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

 | zátěžová třída 23|33

 | celoobvodová mikrospára

 | korková protihluková vrstva 1 mm

 | speciální nosná deska AquaSafe

 | povrch Puretec ® Plus

 | zámkový spoj: MasterclicPlus

 |  MEISTER – záruka*  

25 let při použití v obytných prostorech,  

5 let při použití v komerčních prostorech

 | tloušťka: 9 mm

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

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

MeisterDesign. comfort

13

* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
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Kamenné dekory

Galleria White 7322 | Imitace kamene*

Cosmopolitan Stone 7320 | Imitace kamene*

Beton 7321 | Imitace beronu*

Black Lava 7323 | Imitace kamene*

*  Dekory imitací 
kamene nejsou 
k dispozici v provedení 
MeisterDesign. pro. 

MeisterDesign přehled

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life® 
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life 
MeisterDesign. pro

VODO- 
TĚSNÝ

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

Nosná deska

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 
nosná deska na 

přírodní bázi

ecuran | vodotěsná 
nosná deska na 

přírodní bázi

ecuran | vodotěsná nosná 
deska na přírodní bázi

Povrch Vícevrstvý povrch  
Puretec® Plus

Vícevrstvý povrch  
Puretec® Plus SilentTouch® SilentTouch® Vícevrstvý povrch  

Puretec®
Vícevrstvý povrch  

Puretec®
Vícevrstvý povrch  

Puretec®

Zámkový spoj Masterclic Plus Masterclic Plus Multiclic Multiclic Maxiclic Maxiclic –

Spára Celoobvodová 
mikrospára

Celoobvodová 
mikrospára

Celoobvodová 
mikrospára

Celoobvodová 
mikrospára

Celoobvodová 
mikrospára

Celoobvodová 
mikrospára Celoobvodová mikrospára

Vhodnost  
do vlhkých prostor – – – – P(A0) P(A0) P(A0)

Zátěžová třída 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

Maximální položená 
plocha bez dilatací  
při pokládce  
plovoucím způsobem

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

Záruka byt  
| Komerční prostory 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

Třída hořlavosti 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

Antistatičnost ≤ 2 KV – – – – P P P

Protiskluznost R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

Vhodnost  
pro zimní zahrady Podmíněná Podmíněná Podmíněná Podmíněná P P P

Balení 1,98 m2 2,36 m2 3,34 m2 3,42 m2 1,66 m2 2,01 m2 4,25 m2

Zaváděcí cena  
pro ČR Kč/m2

1059,-
999,- 

1099,-
1049,-

809,-
749,-

849,-
789,-

1099,-
999,-

1149,-
1049,-

809,-
749,-

MeisterDesign. comfort MeisterDesign. life®MeisterDesign. flex MeisterDesign. pro VODO- 
TĚSNÝ

VODO- 
TĚSNÝ
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Přehled dekorů

Polární dub 6994 | Imitace dřeva

Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

Dub natur 6983 | Imitace dřeva

Cabin Board 6991 | Imitace dřeva

Dub starý jílově šedý 6986 | Imitace dřeva

Dub Lakeside 6990 | Imitace dřeva

Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva

Divoký dub šedý 6977 | Imitace dřeva

Dub středně hnědý 6984 | Imitace dřeva

Dub arkticky bílý 6995 | Imitace dřeva

Dub surový 6985 | Imitace dřeva

Dub greige 6959 | Imitace dřeva

Zlatý dub 6999 | Imitace dřeva

Divoký dub tmavý 6960 | Imitace dřeva

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH.



Užitná vrstva designových krytin MEISTER 

je vyrobena inovativní, patentovanou 

technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto 

krytiny extrémně tiché, odolné, snadno 

udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.

SilentTouch® 
technologie 

16 1717

Designová krytina Catega® Flex | Pinie letitá 6951 | imitace dřeva (WM)

Konečně designové krytiny, které nejen 
dobře vypadají, ale jsou i zdravotně 
nezávadné a přitom vysoce odolné. 
Množství dekorů, od zcela přírodních, až 
po naprosto nezvyklé, nabízí nevídanou 
optickou různorodost. S pouhými 5 mm 
výšky, třemi formáty a osvědčeným 
zámkovým spojem multiclic jsou 
kolekce designových krytin MEISTER 
mimořádně vhodné pro renovační projekty 
i rekonstrukce. Povrch SilentTouch® je 
100% bez obsahu PVC a změkčovadel.

Designové krytiny 

MEISTER s povrchem 

SilentTouch® 

podtrhnou atmosféru 

Vašeho domova 

a propůjčí mu  

skvělý vzhled.Catega®Flex 
Designová krytina  
s povrchem 
SilentTouch®

Zdravotně nezávadná alternativa vinylových podlah. Užitná 
vrstva designových krytin MEISTER je vyrobena inovativní, 
patentovanou technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto krytiny 
extrémně tiché, odolné, snadno udržovatelné a naprosto 
zdravotně nezávadné. Snadná údržba, teplý povrch,  
vysoká odolnost - svěží vítr pro váš domov.



Javor surový 6944  
| imitace dřeva (PS)

Dub arktický bílý 6946 
| imitace dřeva (RP)

Jasan 6948  
| imitace dřeva (PS)

Dub Karamel 6953  
| imitace dřeva (PS)

Dub rustikální vápněný 6943  
| imitace dřeva (WM)

Dub rozpraskaný Kapučíno 6955  
| imitace dřeva (WM)

Dub hroznový světlý 6940 
| imitace dřeva (WM)

Dub rozpraskaný světlý 6956  
| imitace dřeva (PS)

Dub surový 6959 
| imitace dřeva (PS)

Pinie letitá 6951  
| imitace dřeva (WM)

Dub letitý 6954  
| imitace dřeva (WM)

Jasan vintage 6950  
| mitace dřeva (PS)

Dub Sahara béžový 6957 
| imitace dřeva (PS)

Dub Natur 6952  
| imitace dřeva (PS)

Dub Cognac 6949 
| imitace dřeva (PS)

Ořech 6945  
| imitace dřeva (PS)

Dub letitý jílově šedý 6941 
| imitace dřeva (WM)

Dub sukovitý krémově bílý 6947 
| imitace dřeva (RP)

1918

Designová krytina Catega® Flex | Dub letitý 6954 | imitace dřeva (WM)

Přehled dekorů

Designová krytina Catega®Flex

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH. 

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

Catega®Flex je  
krásná jako dřevo, 
snadno udržovatelná 
jako laminát a přitom 
tichá a elastická.  
Kombinace formátu 
selského prkna, 
hluboce vyražených 
struktur, 
celoobvodových 
V-spár a vysoké 
odolnosti, činí z této 
kolekce volbu č. 1 i do  
vysoce namáhaných  
komerčních prostor.

Dynamický povrch  
SilentTouch® 
s celoobvodovou 
mikrospárou

1-lamela (selské prkno) 
 

Třída mechanického  
namáhání: 23|33

Tloušťka: 5 mm  
(6 mm SILENCE)

MEISTER záruka 20 let 
při použití v obytných 
prostorech. 5 let při 
použití v komerčních 
prostorech.

Zámkový spoj: Multiclic

Speciální nosná deska 
AquaSafe

Protiskluznost: R9

Rozměry:  
2150 x 216 mm

Balení v m2: 
7 lamel = 3,25 m2

Balení v m2  SILENCE: 
6 lamel = 2,79 m2

Akční ceny:
  879 Kč  
   977 Kč

Provedení DD 300 S 
SILENCE: 978 Kč

DD 300 | DD 300 S

879 Kč 
977 Kč 

POZOR AKCE!



Jde to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě 
dokazuje tato exkluzivní kolekce designových 
krytin. Reliéf vyražený hluboko do povrchu 
přitom této krytině propůjčuje opravdu 
realistický dojem. A jak se na ní bydlí? 
Komfortně! O to se postarají pachově neutrální, 
tvarově stabilní povrchy bez obsahu PVC, dvě 
vrstvy ke kloubům šetrného korku a stabilizující 
nosná deska HDF. To vše dohromady dělá z této 

krytiny zdravý, hodnotný a zároveň ekologický 
produkt pro náročné individualisty. Designová 
krytina DD 350 S Tecara® s povrchem 
Puretec® – 100% ekologická alternativa 
tvarově nestabilních, PVC obsahujících 
a ze zdravotního hlediska problematických 
krytin vinylových. Nyní v novém formátu 
širokého selského prkna a zátěžové třídě 
pro namáhané komerční prostory 33.

20 2121

Designová krytina  
Tecara®  
bez obsahu PVC  
a s povrchem 
Puretec®

DD 350 S Tecara®

Designová krytina DD 350 S Tecara® | Dub starý vzhled 6972 | imitace dřeva

Jde to i bez vinylu (obsahu PVC),  

to přesvědčivě dokazuje  

i tato exkluzivní designová krytina,  

vhodná pro Vaše zdraví. 

Designová krytina DD 350 S Tecara® | Dub světlý 6921 | imitacedřeva



2322

Dub živý surový 6974  
| imitace dřeva

Přehled dekorů

Smrk bílý 6975 
| imitace dřeva

Dub surový 6934  
| imitace dřeva

Dub živý natur 6973  
| imitace dřeva

Dub Kapučíno 6935 
| imitace dřeva

Dub antik-hnědý 6933  
| imitace dřeva

Dub markant bílošedý 6971 
| imitace dřeva

Dub starošedý 6937  
| imitacedřeva

Dub starý vzhled 6972 
| imitace dřeva)

Designová krytina DD 350 S Tecara®

Dub světlý 6921 
| imitacedřeva

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH. 

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

DD 350 S  Tecara®

Celosvětově první designová 
krytina bez obsahu PVC, 
bez změkčovadel. Elastická, 
teplá, šetrná vůči kloubům. 
Povrch Puretec® je vyroben 
z pachově neutrálního 
a PVC neobsahujícího 
polyesteru (PET).

Elastický povrch Puretec® 
s celoobvodovou V-drážkou.

1-lamela (selské prkno) 
Celoobvodová V-drážka 

Třída mechanického  
namáhání: 23|33

Tloušťka: 9 mm

MEISTER záruka*  
20 let při použití v obytných 
prostorech

Zámkový spoj: 
Masterclic Plus

Protihlukové korkové 
kašírování 1 mm

Protiskluznost: R9

Rozměry:  
2120 × 240 mm

Balení v m2 : 
5 lamel = 2,54 m2

1049 Kč 

DD 350 S  Tecara® | Dub surový 6934 | imitace dřeva

Mistrovské dílo  
pro každý den.
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Designová krytina DD 350 S Tecara® | Smrk bílý 6975 | imitace dřeva
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Mistrovské dílo  
pro každý den.

Verze |2030219

CZ

www.vinylbezvinylu.cz

VINYLOVÉ  
PODLAHY

BEZ VINYLU


