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Ekologiczna podłoga
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MeisterDesign | Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna

Kierunek » ekologia
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MeisterDesign – 
nowy wymiar podłóg. 
Ze wszystkimi  
zaletami winylu.
Bez jego wad.

MeisterDesign | Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna
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Wielu ludzi nie wie, że »Winyl« pochodzi od terminu PVC-polichlorek 

winylu. Może zawierać plastyfikatory szkodliwe dla zdrowia i 

środowiska, nie wspominając o zapachu oparów. Dlatego Meister 

nie używa winyli ani PVC do produkcji podłóg, jednocześnie 

zachowując jej niekwestionowane zalety: łatwość konserwacji, 

ekstremalną odporność na zużycie, solidność  

i wodoodporność.

Dlaczego bez winylu?

Zalety dobrej podłogi:

» Solidna

» Łatwa w utrzymaniu

» Cicha 

» Odporna na zużycie
 

Podłogi MeisterDesign 

posiadają wszystkie te zalety, 

a nawet więcej.

Poszczególne obszary domu stawiają różne wymagania 
pokryciom podłogowym. W łazience i strefie wejściowej muszą 
wytrzymać wilgotność, w kuchni kontury starych płytek pod 
spodem nie mogą być widoczne, natomiast w sypialni i salonie 
podłoga powinna być szczególnie wygodna i przyjemna  
do chodzenia na boso. Nie ma problemu dla MeisterDesign!

Pomysł jest prosty: każdy z 18 dekorów jest dostępny w 
czterech różnych strukturach produktu, a zatem zapewnia 
optymalne rozwiązanie dla każdego domu*. Całe spektrum  
jest dostępne - od wodoodpornego do bardzo wygodnego.  
To daje swobodę wyboru ulubionego dekoru, aby pasował  
do odpowiednich pomieszczeń. Nie musisz o tym myśleć, 
Meister zrobił to za Ciebie. Jeden dekor w całym Twoim domu.

Jednak MeisterDesign imponuje nie tylko różnymi stylami 
ekologicznego życia. Jego wysoka odporność i klasa zużycia  
23 | 33 sprawia, że podłoga Design jest dobrym wyborem  
również dla powierzchni komercyjnych.

*Dekory kamienne są niedostępne w kolekcji MeisterDesign.pro.

MeisterDesign | Golden oak 6999 | efekt drewna



MeisterDesign. comfort
Komfortowa podłoga z dodatkową  

warstwą korka.

1

2
MeisterDesign. flex
Cienka podłoga o małej  

wysokości montażowej.

3
MeisterDesign. life
Prosta uniwersalna podłoga w systemie zatrzaskowym.  

Również do klejenia na powierzchni.

4
MeisterDesign. pro
Wyjątkowo cienka, profesjonalna podłoga  

do klejenia na powierzchni.

MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 I efekt drewna

8 9

» Cienka podłoga, łatwa w użyciu przy pracach renowacyjnych 
   nie odbijająca konturów starych płytek pod spodem?  
» A może odporna na światło podłoga z warstwą izolacyjną z korka?
» Czy wodoodporny wariant bez kłopotów?

Wybór należy do Ciebie z podłogą MeisterDesign!

Jeden kolor do wszystkich 
pomieszczeń:  
18 dekorów w 4 wariantach

*ochrona do 4 godzin
  przed stojącą wodą

*ochrona do 4 godzin
  przed stojącą wodą

* wodoodporna

* wodoodporna



MeisterDesign. comfort

Podłoga MeisterDesign.comfort z podwójną warstwą korka pozwala osiągnąć 
najwyższą łączoną wartość pochłaniania dźwięków i odgłosu kroków oraz nie wymaga 
dodatkowego podkładu. Jest bardzo cicha, miła dla stawów, ciepła dla stóp i wygodna, 
dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich pomieszczeń mieszkalnych takich  
jak salon, sypialnia, a  szczególnie dla pokoi dziecięcych.

Komfortowe panele z dodatkową warstwą korka.

» Komfortowa podłoga
» Ekstremalnie cicha 

Korkowa izolacja akustyczna

Warstwa korka zwiększająca komfort Wielowarstwowa powierzchnia Puretec ® Plus ze 
specjalną elastyczną powłoką (bez PVC)

Specjalna płyta AquaSafe  (zmniejszająca podatność  
na pęcznienie) - na bazie naturalnych,  
odnawialnych materiałów

*ochrona do 4 godzin
  przed stojącą wodą

MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 I efekt drewna
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 | Klasa użyteczności 23  |  33

 | Czterostronna mikro V-fuga

 | 1mm korkowej izolacji akustycznej

 | Specjalna płyta AquaSafe

 | Powierzchnia  Puretec ® Plus

 | System łączenia Masterclick Plus

MeisterDesign. comfort

 | Gwarancja Meister* 

 25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych 

 5 lat dla pomieszczeń komercyjnych

 | Grubość: 9mm

 | Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 600 S):1287x220mm 

 Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 600 S):853x395mm

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do 
pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne  
pokoje” (klasa W0-I) to wszystkie pomieszczenia  
o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo 
wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje 
to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, 
kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia 
z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj 
kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, 
ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych



MeisterDesign. flex

MeisterDesign.flex sprawia, że renowacja podłogi jest dziecinnie prosta. Podłoże nie musi 
być idealnie przygotowane. Wręcz przeciwnie: stare podłoża takie jak płytki mogą pozostać 
na swoim miejscu, ponieważ specjalna płyta AquaSafe doskonale dostosowuje się  
do nierównych podłoży i nie pozwala na odbijanie się starych powierzchni.  
MeisterDesign.flex ma zastosowanie  w salonach i kuchniach, gdzie znajdują się stare 
płytki, a także w pokojach dziecięcych, które wymagają szybkiej i łatwej renowacji. 
Możemy je łatwo przykryć podłogą Design i uniknąć brudnych remontów.

Designerska podłoga o małej wysokości montażowej.

»  Przyjazna w renowacji starej podłogi
»  Elastyczna 

Specjalna płyta AquaSafe  (zmniejszająca podatność  
na pęcznienie) - na bazie naturalnych, odnawialnych materiałów

Powierzchnia SilentTouch® - 
warstwa polimerowa na bazie PUR (bez PVC)

Optymalnie stabilizująca  
warstwa podkładowa

MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 I efekt drewna
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*ochrona do 4 godzin
  przed stojącą wodą

SilentTouch®-Technologie 

Powierzchnia MeisterDesign.flex jest  

wyprodukowana przy użyciu 

opatentowanej innowacyjnej technologii, 

dzięki czemu jest elastyczna, cicha, 

trwała i łatwa w pielęgnacji.

 | Klasa użyteczności 23  I  33

 | Czterostronna mikro V-fuga

 | Specjalna płyta AquaSafe

 | Powierzchnia SilentTouch®

 | System łączenia Multiclick 

 | Gwarancja Meister* 

 25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych 

 5 lat dla pomieszczeń komercyjnych

 | Grubość: 5mm

 | Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 400): 1290x216mm 

 Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 400): 858x399mm

MeisterDesign. flex

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do 
pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne  
pokoje” (klasa W0-I) to wszystkie pomieszczenia  
o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo 
wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje 
to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, 
kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia 
z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj 
kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, 
ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych



MeisterDesign. life

Brud i woda to żaden problem dla wodoodpornej podłogi MeisterDesign.life. Nawet 
silne słońce nie jest w stanie jej zaszkodzić, w przeciwieństwie do klasycznego  
winylu. Ta podłoga jest odpowiednia do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych,  
a wszczególności do łazienek, pomieszczeń z bezpośrednim dostępem na zewnątrz  
i ogrodów zimowych. Ponadto można ją instalować bez dylatacji w systemie 
pływającym na powierzchni 15 x 15m lub przykleić do podłoża, co czyni ją idealną  
dla otwartych przestrzeni mieszkalnych.

Proste i wszechstronne rozwiązanie  
z czterostronnym systemem zatrzaskowym.

» Wodoodporna
» Elastyczna

Płyta nośna ecuran - wodoodporna,
półelastyczna, (bez PVC)

Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®  
z warstwą wierzchnią z poliuretanu (bez PVC)

Stabilizująca warstwa podkładowa

 | Klasa użyteczności 23  I  33

 | Czterostronna mikro V-fuga

 | Wodoodporna I odpowiednia  

 do pomieszczeń wilgotnych

 | ecuran-wodoodporna płyta nośna bez PVC

 | Powierzchnia Puretec® 
 | System łączenia: Maxiclick

 | Gwarancja Meister*

 | 25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych 

 5 lat dla pomieszczeń komercyjnych

 | Grubość: 5mm

 | Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych (DD 800): 1290x214mm 

 Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 800): 858x391mm

MeisterDesign. life
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* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Made with

Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt 

wyprodukowany dla wymagających rozwiązań 

podłogowych. Oparty jest na organicznym, 

ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie 

z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy 

i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych 

komponentów takich jak kreda. Ecuran jest 

nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera 

plastyfikatorów, rozpuszczalników i chloru.

ecuran

MeisterDesign |  Dąb pustynny 6998 I efekt drewna

*wodoodporna



MeisterDesign. pro

Tylko 2mm grubości, MeisterDesign.pro jest pierwszym wyborem, kiedy wysokość 
konstrukcyjna jest ograniczona do minimum. Po profesjonalnym przygotowaniu podłoża 
jest to idealne rozwiązanie ( i wodoodporne) do łazienek, przedpokoi i zastosowań 
komercyjnych takich jak restauracje czy sklepy. 

Supercienkie profesjonalne panele podłogowe  
do klejenia na całej powierzchni.

» Wodoodporna
» Odporna na uderzenia

Płyta nośna ecuran - wodoodporna,
półelastyczna (bez PVC)

Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®  
z warstwą wierzchnią z poliuretanu (bez PVC)

Filcowa warstwa podkładowa ułatwiająca  
przyklejenie do podłoża

MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 I efekt drewna
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 | Klasa użyteczności 23  I  33

 | Czterostronna mikro V-fuga

 | Wodoodporna I odpowiednia  

 do pomieszczeń wilgotnych

 | ecuran - wodoodporna płyta nośna bez PVC

 | Powierzchnia Puretec

 | Do klejenia na całej powierzchni

 | Gwarancja Meister* 

 25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych 

 5 lat dla pomieszczeń komercyjnych

 | Grubość: 2mm

 | Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych 

 (DD 200): 1295x219mm

MeisterDesign. pro

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Made with

ecuran

Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt 

wyprodukowany dla wymagających rozwiązań 

podłogowych. Oparty jest na organicznym, 

ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie 

z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy 

i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych 

komponentów takich jak kreda. Ecuran jest 

nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera 

plastyfikatorów, rozpuszczalników i chloru.

*wodoodporna



Dekory drewniane

Dekory kamienne
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Dąb polarny 6994 I efekt drewna

str. 20

Cabin board 6991 | efekt drewna

str. 35

Dąb szypułkowy czysty 6985 I efekt drewna

str. 23

Dąb Lakeside 6990 I efekt drewna

str. 22

Ocean oak 6989 I efekt drewna

str. 24

Dąb pustynny 6998 I efekt drewna

str. 10

Dąb szypułkowy naturalny 6983 I efekt drewna

str. 26

Dąb arktyczna biel 6995 I efekt drewna

str. 21

Dąb “greige” 6959 I efekt drewna

str. 29

Dąb szypułkowy średni brązowy 6984 I efekt drewna

str. 29

Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna

str. 27

Galleria white 7322 | dekor

str. 31

Cosmopolitan stone 7320 |  dekor

str. 30

Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 I efekt drewna

str. 29

Golden oak 6999 | efekt drewna

str. 25

Beton 7321 | imitacja

str. 30

Black lava 7323 |  dekor

str. 30

Dziki dąb ciemny 6960 I efekt drewna

str. 28



MeisterDesign | Dąb polarny 6994 | efekt drewna MeisterDesign | Dąb arktyczna biel 6995 | efekt drewna
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MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna

MeisterDesign | Dąb szypułkowy czysty 6985 | efekt drewna
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MeisterDesign | Dąb Lakeside 6990 | efekt drewna



MeisterDesign | Ocean oak 6989 | efekt drewna
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MeisterDesign | Golden oak 6999 | efekt drewna



MeisterDesign | Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna
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MeisterDesign | Dąb szypułkowy naturalny 6983 | efekt drewna



MeisterDesign 6960

MeisterDesign | Dziki dąb ciemny 6960 | efekt drewna
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MeisterDesign | Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 | efekt drewna

MeisterDesign | Dąb szypułkowy średni brązowy 6984 | efekt drewna MeisterDesign | Dąb “greige” 6959 | efekt drewna
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MeisterDesign | Cosmopolitan stone 7320 | dekor

MeisterDesign | Black lava 7323 | dekor

MeisterDesign | Beton 7321 | imitacja

MeisterDesign | Galleria white 7322 | dekor



Kolorowe  
i z charakterem  
- listwy przypodłogowe  
do malowania.

Harmonijny wygląd  
- z dopasowaną listwą 
przypodłogową.

W tym samym kolorze co ściana? Dopasowane  
do koloru Twoich mebli? A może zupełnie coś innego? 
Zaprojektuj listwy przypodłogowe według życzenia! 
Pokryte specjalną folią listwy są idealnie przygotowane 
do wdrożenia Twoich pomysłów. Pozwól swojej 
wyobraźni zaszaleć!

Oczekujesz harmoni we własnych czterech kątach?
Z listwą dopasowaną do koloru Twojej podłogi 
łatwo osiągniesz swój cel. Zbalansowana interakcja 
podłogi z listwą przypodłogową uzupełnia 
kontynuację wystroju wnętrza. To tworzy prawdziwą 
harmonię.

Nie przejmuj się  
- listwy w pełni 
wodoodporne

Wodoodporna podłoga zapewnia 
bezproblemowe użytkowanie pod 
względem trwałości i łatwości konserwacji 
- obrzęk związany z wodą i wypaczenie 
jest całkowicie wykluczone. Upewnij się, 
że cały system podłogowy jest najlepszym 
rozwiązaniem i wybierz wodoodporne listwy 
przypodłogowe »Aqua« białe lub w kolorze 
stali nierdzewnej.  W ten sposób zawsze 
będziesz po bezpiecznej stronie.

Białe listwy przypodłogowe  
- dopasowane  
do każdego stylu

Otwartość do adaptacji każdego stylu i możliwość 
dopasowania listew do każdego koloru podłogi  
bez większych starań. Duży wybór różnych kształtów 
listew otwiera możliwości tworzenia zarówno 
klasycznych jak i nowoczesnych akcentów  
w zależności od indywidualnych gustów.

Listwa przypodłogowa 9 PK | Biała do malowania 2222 (kolor indywidualny)Listwa przypodłogowa 20 PK wodoodporna I Biały połysk 324 

Listwa przypodłogowa 19 PK I Biały połysk 324 Listwa przypodłogowa 20 PK | Ocean oak 6989 | drewno 
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Akcesoria dla idealnego 
wykończenia
Z Meister możesz być pewien, że dopasujesz wszystkie potrzebne 

materiały, aby idealnie wykończyć podłogę. Materiały podkładowe, listwy 

przypodłogowe, profile i zakończenia - wszystko z jednego źródła.



MeisterDesign | Cabin board 6991 | efekt drewna
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Estetyczne i wszechstronne:
przegląd listew przypodłogowych

34 35

Listwa przypodłogowa

profil 1MK

Listwa przypodłogowa

profil 2 PK

Listwa przypodłogowa

profil 3 PK

Listwa przypodłogowa

profil 5 PK

25

6

Listwa przypodłogowa

profil 6

12

12

Ćwierćwałek

profil 7

Listwa przypodłogowa

profil 8 PK

Listwa przypodłogowa

profil 9 PK

Listwa przypodłogowa

profil 10 PK

Listwa przypodłogowa

profil 11 PK

Listwa przypodłogowa

profil 12 PK

Listwa przypodłogowa

profil 13 PK

Listwa przypodłogowa

profil 14 MK

Listwa przypodłogowa

profil 15 MK

Listwa przypodłogowa

profil 16 MK

70

Listwa przypodłogowa

profil 17

Listwa przypodłogowa

profil 18 PK

Listwa przypodłogowa

profil 19 PK

Listwa przypodłogowa

profil 20 PK

Listwa przypodłogowa

wodoodporny profil 20 PK
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Dzięki specjalnej mieszance mineralnej PUR, MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 lub 
MEISTER-Silence 15 DB to idealny podkład izolacyjny dla efektywnego pomieszczenia i redukcji 
odgłosu kroków. Wysoki ciężar właściwy tych produktów ma pozytywny wpływ na właściwości 
dźwiękochłonne. W przypadku Silence 25 DB i 15 DB paroizolacja jest już zintegrowana,  
co oznacza, że   ułożenie dodatkowej folii PE  na podłożach mineralnych nie jest już konieczne.

Podkład izolujący MEISTER-SilenceGrip to podkład o grubości 1,5 mm wykonany z mieszanki 
mineralnej PUR z efektem antypoślizgowym i został specjalnie opracowany dla pokryć 
podłogowych z trwałym, elastycznym i syntetycznym rdzeniem z systemem zatrzaskowym. 
Podkład spełnia zwiększone wymagania kwestii technicznych wydanych przez MMFA 
(Multilayer Modular Flooring Association) dla wykładzin podłogowych klasy 2.

Wszystkie materiały podkładowe MEISTER można instalować na ogrzewaniu podłogowym. 
Są zgodne z wymogami technicznymi dostarczononymi przez europejskich producentów 
podłóg laminowanych (EPLF) na podstawie CEN / TS 16354. Produkty Silence spełniają również 
wymagania parametrów technicznych wydanych przez Multilayer Modular Flooring Association 
(MMFA) »Materiały podkładowe pod wielowarstwowe modułowe wykładziny podłogowe (MMF) 
- standardy testowe i wskaźniki wydajności «dla klasy 1 (z rdzeniem HDF).

MEISTER  
- materiały podkładowe

1. MEISTER-SilenceGrip | 1.5 mm

2.  MEISTER-Silence 25 DB  

ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową I 3 mm

3. MEISTER-Silence 20 | 2.5 mm 

4.  MEISTER-Silence 15 DB  

ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową I 2 mm

5. Folia PE (bariera przeciwwilgociowa)

36 37

Bez dobrego podkładu nie ma dobrej podłogi. Podkład ma wielki wpływ na trwałość 
podłogi i jest ważnym elementem funkcjonowania całego systemu w zakresie 
codziennego użytkowania. Może ucierpieć najwyższej jakości podłoga jeśli podkład 
będzie nieodpowiedni. Wysoka jakość zapewnia długie korzystanie z podłogi, 
zapobiegając uszkodzeniom połączeń typu click poprzez idealną stabilność nacisku.
Nadmiernie miękkie podkłady mogą mieć bardzo negatywny wpływ na  połączenia 
składane. Przy wyborze podkładu ważna jest podłoga i powierzchnia pod nią.  
Bez względu na to, czy będzie to posadzka betonowa, drewniane deski podłogowe,  
płytki lub kamień: dzięki kompleksowej gamie podkładów MEISTER masz pewność,  
że   podłoga MEISTER może być układana na każdej powierzchni. 

System akcesoriów ma wielkie 
znaczenie: Który podkład wybrać  
dla Twojej podłogi?

SilenceGrip Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Folia PE

MeisterDesign.
comfort zintegrowany podkład izolacyjny dla podłoży 

mineralnych

MeisterDesign.
flex – P P P

dla podłoży 
mineralnych

MeisterDesign.
life P – – – –

MeisterDesign.
pro klejenie na całej powierzchni

ze zintegrowaną 
barierą 

przeciwwilgociową

ze zintegrowaną 
barierą 

przeciwwilgociową



MeisterDesign w skrócie

DD 600 S DB 600 S DD 400 DB 400

Grubość 9 mm 9 mm 5 mm 5 mm

Efektywne wymiary 1287 × 220 mm 853 × 395 mm 1290 × 216 mm 858 × 399 mm

Płyta bazowa Specjalna płyta AquaSafe | 
redukująca puchnięcie

Specjalna płyta AquaSafe | 
redukująca puchnięcie

Specjalna płyta AquaSafe | 
redukująca puchnięcie

Specjalna płyta AquaSafe | 
redukująca puchnięcie

Powierzchnia Wielowarstwowa 
powierzchnia Puretec® Plus

Wielowarstwowa 
powierzchnia Puretec® Plus Powierzchnia SilentTouch® Powierzchnia SilentTouch®

System zamków Masterclic Plus Masterclic Plus Multiclic Multiclic

Łączenia Czterostronna mikro V-fuga Czterostronna mikro V-fuga Czterostronna mikro V-fuga Czterostronna mikro V-fuga

Odpowiednia do  
pomieszczeń wilgotnych – – – –

Klasa użyteczności 23 | 33 23 | 33 23 | 33 23 | 33

Odpowiednia na wodne 
ogrzewanie podłogowe  
z oporem cieplnym

tak – 0.09 m² K/W tak – 0.09 m² K/W tak – 0.05 m2 K/W  
z MEISTER-Silence 15 DB

tak – 0.05 m2 K/W  
z MEISTER-Silence 15 DB

Rodzaj instalacji
instalacja w systemie 

pływającym
instalacja w systemie 

pływającym
instalacja w systemie 

pływającym
instalacja w systemie 

pływającym

Maksymalna powierzchnia 
montażu bez profili 
dylatacyjnych

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

Gwarancja dla pomieszczeń 
mieszkalnych | pomieszczeń 
komercyjnych

25 lat | 5 lat 25 lat | 5 lat 25 lat | 5 lat 25 lat | 5 lat

Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 | trudnopalna Bfl-s1 | trudnopalna Cfl-s1  | trudnopalna Cfl-s1  | trudnopalna

Antystatyczność ≤ 2 KV – – – –

Poziom antypoślizgowości R 9 R 9 R 9 R 9

Odpowiednia do 
ogrodów zimowych z zastrzeżeniami z zastrzeżeniami z zastrzeżeniami z zastrzeżeniami

DD 800 DB 800 DD 200

5 mm 5 mm 2 mm

1290 × 214 mm 858 × 391 mm 1295 × 219 mm

ecuran I wodoodporny  
bez PVC

ecuran I wodoodporny  
bez PVC

ecuran I wodoodporny  
bez PVC

Wielowarstwowa 
powierzchnia Puretec®

Wielowarstwowa 
powierzchnia Puretec®

Wielowarstwowa 
powierzchnia Puretec®

Maxiclic Maxiclic –

Czterostronna mikro V-fuga Czterostronna mikro V-fuga Czterostronna mikro V-fuga

P(A0) P(A0) P(A0)

23 | 33 23 | 33 23 | 33

tak – 0.01 m² K/W
0.02 m² K/W  

z MEISTER-SilenceGrip

tak – 0.01 m² K/W
0.02 m² K/W  

z MEISTER-SilenceGrip
tak – 0.01 m² K/W

instalacja w systemie 
pływającym I klejenie do 

podłoża na całej powierzchni

instalacja w systemie 
pływającym I klejenie do 

podłoża na całej powierzchni
możliwość klejenia na całej powierzchni

225 m²
max. 15 × 15 m 

225 m²
max. 15 × 15 m bez ograniczeń

25 lat | 5 lat 25 lat | 5 lat 25 lat | 5 lat

Cfl-s1 |  trudnopalna Cfl-s1 |  trudnopalna Cfl-s1 |  trudnopalna

P P P

R 9 R 9 R 9

P P P

w

MeisterDesign. comfort MeisterDesign. lifeMeisterDesign. flex MeisterDesign. pro

38 39

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life 
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. life 
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. comfort 
MeisterDesign. flex



 

MEISTER − a trademark of MeisterWerke Schulte GmbH   
www.meister.pl

Kolory i tekstury w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych w zależności  
od warunków drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.

Od ponad 80 lat imponujemy innowacyjnymi produktami, praktycznymi rozwiązaniami 

systemowymi i atrakcyjnymi wzorami.  Nasza firma i nasza oferta stale się rozwija.  

Jak wiemy: cały czas klienci oczekują najlepszych rozwiązań. I to właśnie chcemy im dać.

MEISTER jest zaangażowany w swoją lokalizację.

Myślimy na arenie międzynarodowej, ale pozostajemy niemiecką firmą  

- ponad 650 pracowników - gwarancja jakości »Made in Germany« dzień po dniu.

MEISTER jest wiodącym innowatorem.

Inteligentne pomysły sprawiają, że jesteśmy motorem napędowym branży  

- ponad 200 patentów i wzory użytkowe są imponującym na to dowodem.

MEISTER przyjmuje odpowiedzialność za środowisko.

Działamy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach  

- staranny dobór produktów chroni zasoby i klimat.

MEISTER stawia na specjalistyczną sprzedaż detaliczną.

Skupiamy się na niezawodnym partnerstwie ze specjalistycznym handlem detalicznym  

i hurtowym  

- »100%  profesjonalizm / sprzedawca / wykonawca « gwarantuje najwyższej klasy 

produkty, profesjonalne doradztwo i ekspertów montażu.

Arcydzieło
każdego dnia. 


