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Místa plná života.
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Vodotěsné, stabilní, odolné
a snadno udržovatelné
designové krytiny!

Univerzálně použitelná.
Robustní. Snadno
udržovatelná a stabilní.
Ekologicky nezávadná.
Tak vypadá zcela
nová generace ideální
podlahové krytiny.
Designové krytiny
MeisterDesign. rigid
jsou ještě mnohem více.
Vinyly patří minulosti, dnes jsou v kurzu krytiny
RigidCore - vodotěsné, odolné a snadno udržovatelné!
Inovativní designové krytiny MeisterDesign. rigid jsou
naprosto nekomplikovaným allrounderem: snadno
se pokládají plovoucím způsobem, jsou stabilní i při
vysokých teplotách, mají velmi nízké emise a je
možné je recyklovat. Hodnotné, autentické povrchy
v aktuálních trendových barvách, učiní z designových
krytin MeisterDesign. rigid, ozdobu každého
domova. Krytiny jsou, díky velmi nízké montážní
výšce, dokonale vhodné k renovacím.
Trvalá udržitelnost a šetření zdroji jsou
pravděpodobně nejdůležitějšími tématy
současnosti. Všichni čelíme výzvě
spotřebovávat co nejnižší možné
množství surovin - a to platí i pro výrobu
podlahových krytin. Proto již od záčátku
vývoje našich krytin RigidCore, klademe
důraz na jejich recyklovatelnost!

MeisterDesign | Zlatý dub 6999 | Imitace dřeva
MeisterDesign | Dub Outback 7393 | Imitace dřeva

Seznam certifikovaných odběrných
míst MEISTERcycle naleznete zde:

MeisterDesign | Dub Hampstead 7397 | Imitace dřeva

Zcela nová generace
vinylů RigidCore

Na titulní fotografii obálky: krytina MeisterDesign | Cosmic Beam 7436 | Imitace

»
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Recyklace
podlahových krytin
Designové krytiny kolekcí MeisterDesign.
rigid, včetně odřezků a materiálu zbylého
po pokládce, označené symbolem
MEISTERcycle, je možné odevzdat na
certifikovaná odběrná místa. My se pak
již postaráme o to, aby se tento materiál
vrátil zpět do uzavřeného recyklačního
systému, což znamená, že z krytin
a odřezků podlah budou vyrobeny zase
jen podlahy a nikoli květináče, parkové
lavičky, či jiné plastové produkty.
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VODOTĚSNÝ

MeisterDesign. rigid RL 400 S

*

MeisterDesign .rigid
Pro všechny
oblasti použití:
36 dekorů, 3 varianty

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH
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VODOTĚSNÝ

MeisterDesign. rigid RD 300 S

Nízké emise a schopnost recyklace. Snadná pokládka.
Vysoká odolnost a snadná údržba, maximální
tvarová stabilita. Vysoký útlum kročejového
a prostorového hluku. Antistatická a antibakteriální
povrchová úprava, 100 % vodotěsnost.
*
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Kolekce selských prken RL 400 S je s délkou přes 1,80 m.
Rigid-polymerová-nosná deska a integrované protihlukové
kašírování tvoří těžkou, vibrace tlumící konstrukci, která
krytinu činí zároveň odolnou proti vysoké zátěži i tichou při
pochůzce. Navíc: hodnotné excimerové lakování, uděluje
krytině rovnoměrně matný vzhled. Dekory jsou bez opakování
v rámci lamely absolutní špičkou mezi ostatními rigidy!

no

Dílce této vodotěsné krytiny ve formátu prken jsou díky
Rigid-polymerové-nosné desce mimořádně tvarově stabilní.
Přidaná, elastická vrstva účinně tlumí prostorový hluk a navíc
činí krytinu mimořádně měkkou a příjemnou při pochůzce.
Vícevrstvý vinylový povrch s PUR-coatingem zajišťuje snadnou
údržbu a mimořádnou odolnost. Integrované protihlukové
a vyrovnávací kašírování v rámci systému Silence tlumí
kročejový hluk a zajišťuje klid i v níže položených místnostech.
I přes vysokou tvarovou stabilitu jsou dílce navíc relativně
lehké a dají se snadno transportovat i zpracovávat! To vše
činí tuto kolekci naprosto vyjímečnou a s běžnými rigidy
nesrovnatelnou - samozřejmě v kvalitě Made in Germany!
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VODOTĚSNÝ

MeisterDesign. rigid RB 400 S

*
ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

Kolekce vinylů ve formátu dlažby, dokonalé imitace
kamene. Rigid-polymerová-nosná deska a integrované
protihlukové kašírování tvoří těžkou, vibrace tlumící
konstrukci, která krytinu činí zároveň odolnou proti vysoké
zátěži i tichou při pochůzce. Navíc: hodnotné excimerové
lakování, uděluje krytině rovnoměrně matný vzhled. Dekory
jsou bez opakování v rámci lamely.

MeisterDesign | Cream Stone 7439 | Imitace
* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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MeisterDesign.rigid přehled kolekcí

1

2
3

MeisterDesign | Dub Seafront 7388 | Imitace dřeva

Formáty

851 x 397 mm (RB 400 S)

1 830 x 197 mm (RL 400 S)

1 290 x 228 mm (RD 300 S)

Selská prkna velkých rozměrů,
praktická krátká prkna, nebo
moderní formát maxidlažby sortiment Rigidů je k dispozici
ve formátech pro každý
vkus i řešení prostoru!

VODOTĚSNÝ
Možnost pokládky bez
obvodových i přechodových
dilatací až do plochy 15 × 15 m

Vhodné pro pokládku
do zimních zahrad
a vlhkých prostor

Protiskuznost
třídy R 10

Antistatičnost
_ 2 kV
<

Vhodné pro intenzivní
podlahové vytápění

36 atraktivních
dekorů

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

MeisterDesign | Dub Natural Spring 7431 | Imitace dřeva
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MeisterDesign. rigid RL 400 S

Absolutní špička mezi rigidy
ve formátu selského prkna.
» XXL formát
» bez opakování dekoru
» vysoká odolnost
» vodotěsná a antibakteriální

Vícevrstvý vinylový povrch
Excimerové lakování (0,55 mm užitná vrstva)

Dekorativní vrstva

*
VODOTĚSNÝ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

Rigid-polymerová-nosná
deska-vodotěsná

Integrovaná zvuková protihluková
izolace 1 mm pěna XPS

MeisterDesign. rigid RL 400 S
|| zátěžová třída 23|33

|| zámkový spoj: Multiclic

|| celoobvodová mikrospára

|| MEISTER – záruka*

|| Integrovaná zvuková
protihluková izolace 1 mm

25 let při použití v obytných prostorech,
5 let při použití v komerčních prostorech

|| rigidní polymerová vodotěsná nosná deska || tloušťka: 6 mm
|| vícevrstvý vinylový povrch
s excimerovým lakováním

|| rozměry: 1830 x 197 mm
|| balení: 1,8 m2

* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
** Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

MeisterDesign | Cold Breeze 7434 | Imitace
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MeisterDesign. rigid RD 300 S

Naprosto vyjímečná kolekce,
nesrovnatelná s běžnými rigidy!
» mimořádně odolný povrch
» vyjímečně tichá
» šetrná ke kloubům
» vodotěsná a antibakteriální

Vícevrstvý vinylový povrch s polyuretanovým coatingem
(otěruvzdorná vrstva 0,55 mm) s PUR povlakem
(high-tech technologie vytvrzování povrchu proudem elektronů)

Dekorativní vrstva

*
VODOTĚSNÝ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

Elastická tlumicí vrstva

Speciální polymerová vodotěsná
nosná deska RigidCore

Integrovaná zvuková protihluková
izolace 1 mm pěna XPS

MeisterDesign. rigid RD 300 S
|| zátěžová třída 23|33

|| elastická tlumicí vrstva

|| celoobvodová mikrospára

|| zámkový spoj: Multiclic

|| Integrovaná zvuková

|| MEISTER – záruka*

protihluková izolace 1 mm
|| speciální polymerová vodotěsná
nosná deska RigidCore
|| vícevrstvý vinylový povrch

MeisterDesign | Dub Springdale 7395 | Imitace dřeva

s polyuretanovým coatingem

25 let při použití v obytných prostorech,
5 let při použití v komerčních prostorech
|| tloušťka: 5,5 mm
|| rozměry: 1290 x 228 mm
|| balení: 2,06 m2

* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
** Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
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MeisterDesign. rigid RB 400 S
Naprosto vyjímečná kolekce,
nesrovnatelná s běžnými rigidy!
» autentické struktury povrchu
» průrazuvzdorná
» odolná proti tlaku a otěru
» vodotěsná a antibakteriální

Vícevrstvý vinylový povrch
Excimerové lakování (0,55 mm užitná vrstva)

Dekorativní vrstva

*
VODOTĚSNÝ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

Rigid-polymerová-nosná
deska-vodotěsná

Integrovaná zvuková protihluková
izolace 1 mm pěna XPS

MeisterDesign. rigid RB 400 S
|| zátěžová třída 23|33

|| zámkový spoj: Multiclic

|| celoobvodová mikrospára

|| MEISTER – záruka*

|| Integrovaná zvuková
protihluková izolace 1 mm

25 let při použití v obytných prostorech,
5 let při použití v komerčních prostorech

|| rigidní polymerová vodotěsná nosná deska || tloušťka: 6 mm
|| vícevrstvý vinylový povrch
s excimerovým lakováním

|| rozměry: 851 × 397 mm
|| balení: 2,03 m2

* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
** Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

MeisterDesign | Black Rock 7437 | Imitace
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MeisterDesign přehled
MeisterDesign. rigid

VODOTĚSNÝ

MeisterDesign. rigid

VODOTĚSNÝ

MeisterDesign. rigid

VODOTĚSNÝ

RL 400 S

RD 300 S

RB 400 S

Tloušťka

6 mm

5,5 mm

6 mm

Rozměry

1830 × 197 mm

1290 x 228 mm

851 × 397 mm

rigidní polymerová
vodotěsná nosná deska

speciální polymerová vodotěsná
nosná deska RigidCore

rigidní polymerová
vodotěsná nosná deska

vícevrstvý vinylový povrch
Excimerové lakování
(0,55 mm užitná vrstva)

Vícevrstvý vinylový povrch
s polyuretanovým coatingem
(otěruvzdorná vrstva 0,55 mm)

vícevrstvý vinylový povrch
Excimerové lakování
(0,55 mm užitná vrstva)

Multiclic

Multiclic

Multiclic

celoobvodová mikrospára

celoobvodová mikrospára

celoobvodová mikrospára

Vhodnost
do mokrých prostor

P(A0)

P(A0)

P(A0)

Zátěžová třída

23|33

23|33

23|33

ano – 0,050 m² K/W

ano – 0,064 m² K/W

ano – 0,050 m² K/W

plovoucí pokládka

plovoucí pokládka

plovoucí pokládka

225 m2
max. 15x15 m

225 m2
max. 15x15 m

225 m2
max. 15x15 m

25 let | 5 let

25 let | 5 let

25 let | 5 let

Bfl-s1 | těžko zapalitelná látka

Bfl-s1 | těžko zapalitelná látka

Bfl-s1 | těžko zapalitelná látka

P

P

P

DS dle EN 14 041/13 893

DS dle EN 14 041/13 893

DS dle EN 14 041/13 893

P

P

P

1,8 m2

2,06 m2

2,03 m2

Nosná deska

Povrch

Zámkový spoj

Spára

Vhodnost pro podahové
vytápění, tepelný odpor
Typ pokládky
Maximální položená
plocha bez dilatací
při pokládce
plovoucím způsobem
Záruka byt
| Komerční prostory
Třída hořlavosti
Antistatičnost ≤ 2 KV
a antibakteriálnost*
Kuzný odpor
Vhodnost
pro zimní zahrady
Balení

* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Ceny jsou uvedené na
jednotlivých podstránkách
webu u konkrétních dekorů.

VODOTĚSNÝ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

MeisterDesign | Mineral Stone 7438 | Imitace
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Přehled dekorů MeisterDesign. rigid RD 300 S

Přehled dekorů MeisterDesign. rigid RB 400 S

Dub Whiteburry 7398 | Imitace dřeva

Dub Arctica 7394 | Imitace dřeva

Dub High Estate 7389 | Imitace dřeva *

Dub Deep Grove 7390 | Imitace dřeva *

White Stone 7440 | Imitace

Cream Stone 7439 | Imitace

Moon Dust 7411 | Imitace

Mineral Stone 7438 | Imitace

Dub Hampstead 7397 | Imitace dřeva

Dub Outback 7393 | Imitace dřeva

Timberwood 7391 | Imitace dřeva *

Dub Beach house 7326 | Imitace dřeva

Moon Grey 7412 | Imitace

Cosmic Beam 7436 | Imitace

Moon Shadow 7413 | Imitace

Black Rock 7437 | Imitace

Přehled dekorů MeisterDesign. rigid RL 400 S
Dub Lowfield 7392 | Imitace dřeva

Dub Springdale 7395 | Imitace dřeva

Dub Farmlands 7385 | Imitace dřeva *

Dub Westwood 7396 | Imitace dřeva *

Dub Fleetwood 7399 | Imitace dřeva

Dub Seafront 7388 | Imitace dřeva *

Dub Vintage lodge 7327 | Imitace dřeva

Dub Lakeshore 7387 | Imitace dřeva *

Cold Breeze 7434 | Imitace dřeva

Dub Natural Spring 7431 | Imitace dřeva

Dub Campside 7403 | Imitace dřeva

Dub Golden Creek 7430 | Imitace dřeva

Indian summer 7328 | Imitace dřeva

Dub Country garden 7329 | Imitace dřeva

Dub Grey forest wood 7330 | Imitace dřeva

Dark Woodland 7386 | Imitace dřeva

Dub Baywood 7404 | Imitace dřeva

Dub White Cliffs 7435 | Imitace dřeva

Dub rozpraskaný
Terra 7432 | Imitace dřeva

Dub rozpraskaný
Terra tmavý 7433 | Imitace dřeva

* dekory označené hvězdičkou jsou součástí sortimentu World Export a jsou k dispozici jen na dotaz s příplatkem!

MeisterDesign | Dub Arctica 7394 | Imitace dřeva

MeisterDesign | Dub Golden Creek 7430 | Imitace dřeva
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Přehled profilů obvodových lišt

25
12
12

6

Profil 3 PK

Profil 5 PK

Profil 6

Lišta ukončovací (7)

Profil 8 PK

Profil 9 PK

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Profil 10 PK

Profil 11 PK

Profil 12 PK

Profil 13 PK

Profil 14 MK

Profil 15 MK

Profil 10 F MK

Profil 11 F MK

Profil 12 F MK

Cena od 185 Kč

Profil 14 F MK

Profil 15 F MK

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

*
MeisterDesign | Dub Hampstead 7397 | Imitace dřeva
ANTIBAKTERIÁLNÍ
POVRCH

Obvodové lišty v bílé.
Otevřené všem stylům.
Vodotěsné lišty Aqua
bez starostí.
Mimořádně tvarově stabilní lišty potažené
laminovanou fólií, dýhou, či materiálem Puretec ®
a jsou určené pro montáž, prostřednictvím
rychlomontážních spon PK, MK, nebo
k alternativnímu typu montáže. V nabídce
jsou lišty jak v profilech, jejichž dekory přesně
odpovídají dekorům krytin, tak v profilech
s dekory určenými pro univerzální použití.

Obvodové
lišty
MeisterDesign. original

23 profilů

|

Lišty s jádrem MDF

|

vysoká tvarová stabilita

Lišty s jádrem ABS

|

vodotěsnost

Lišty se smrkovým
jádrem

|

tradiční materiál

více jak 250 dekorů

* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

VODOTĚSNÝ

70

Profil 16 MK

Profil 17

Profil 18 PK

Profil 19 PK

Profil 20 PK

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Dostupné
v dekorech
těchto
kolekcí
Meister
Design .rigid

MeisterDesign. rigid RL 400 S
MeisterDesign. rigid RD 300 S
MeisterDesign. rigid RB 400 S
VODOTĚSNÝ

Profil 20 PK Aqua

Profil 21 F MK

Profil 22 F MK

Profil 23 F MK

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Profily PK | MK: nosný materiál MDF,
(PK Aqua: nosný materiál ABS)
Profil F MK: smrkové jádro

Promyšlené příslušenství MEISTER
Aby bylo zajištěno dokonalého souznění podlahy
a obvodových lišt, má společnost MEISTER
v nabídce i velké množství vnitřních rohů,
vnějších rohů, koncovek a spojovacích prvků,
přesně odpovídajích jednotlivým profilům lišt.
K dispozici je i velké množství vyrovnávacích,
přechodových a ukončovacích profilů, rozet,
dveřních zarážek, stejně tak jako široký

sortiment prostředků údržby. Více na
www.meister-podlahy.cz

MeisterDesign | Dark Woodland 7386 | Imitace dřeva

VINYLOVÉ
PODLAHY
BEZ FTALÁTŮ

Mistrovské dílo
pro každý den.

Verze 2232075 © 2022 Podlahy – Meister s.r.o., © 2022 MeisterWerke Schulte GmbH
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Více informací
naleznete na
našem webu:

www.meister-podlahy.cz
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/sortiment/podlahy-rigid-ecovinyl/
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