
Dřevěné krytiny jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě  

a struktuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti.  

Přímým působením slunečního záření dochází u dřeva k typickým 

barevným změnám a dle intenzity a délky působení světla  

dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně žloutnutí.  

Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.

Třídění povrchů

Živé třídění: 

Do tohoto třídění jsme záměrně 

vybrali povrchy s takovou 

strukturou a barevností, která 

odpovídá přírodnímu charakteru 

dřeva. Zdravé suky, praskliny 

a hnědá jádra patří k živému 

obrazu tohoto třídění. Suky 

mohou být odborně zatmelené.

Akcent:

Podobně jako u “živého” třídění, 

jsme i zde vybrali dřeva se zajímavou 

hrou barev a struktury. Zdravé 

suky, praskliny a hnědá jádra 

podtrhují přirozený charakter. 

Ojedinělý akcent dodávají tomuto 

třídění záměrně nerovnoměrně 

špachtlované a vyspravené suky.

Markant:

Zajímavá, silná hra struktury a barvy, 

podtrhuje charakter podlahové plochy. 

Praskliny, hnědá jádra, stejně jako 

markantní suky utvářejí silný výraz obrazu 

pokládky. Otvory po sucích a praskliny 

jsou řemeslně vyspraveny tmelem.

Authentic: 

Vychází z třídění “vital”, otvory po sucích a praskliny jsou však u tohoto 

třídění zatmeleny záměrně nerovnoměrně a jsou vytlačeny dovnitř 

dílce. To propůjčuje položené ploše přirozený a velmi živý charakter.

Vital:

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou 

barev a struktury jsou základem 

tohoto třídění. Větší suky a ojedinělé 

praskliny posilují celkově živý dojem. 

Otvory po sucích a praskliny jsou 

řemeslně vyspraveny tmelem. 

Rustikální třídění: 

V tomto třídění záměrně nabízíme 

povrchy se silnou hrou barev 

a struktury podtrhující přirozený 

charakter dřeva. Větší suky, stejně 

tak jako vyspravené praskliny patří 

k rustikálnímu charakteru položené 

plochy. Vypadlé suky a praskliny  

jsou řemeslně vyspraveny tmelem.

Harmonické třídění:

přírozená směs: pro “harmonické” třídění 

vybíráme ušlechtilá dřeva s klidným 

vzhledem a vyrovnanou přirozenou 

hrou barev s jen malým množstvím suků 

a černých jader. U kolekce ve formátu 

zámeckých prken PD 450 se mohou 

ojediněle vyskytovat ručně tmelené suky.

Ambiente:  

Pro celkově klidný dojem: dřevěné 

dílce v tomto třídění vykazují 

přirozenou hru barev s malými suky. 

Malé praskliny podtrhují vyrovnanou 

souhru živosti a elegance.

Natur:  

Do tohoto třídění patří malé, tmelené, či netmelené suky a ojedinělé 

praskliny, dodávající ploše celkově vyrovnaný dojem. V ploše 

mohou být i malé, netmelitelné praskliny, či vypadlé součky. 

Mountain:  

Vychází z třídění “markant” s veškerou silou 

barevnosti, struktury, větším množstvím 

prasklin a tmavých jader a markantních 

suků. Otvory po sucích, stejně jako 

praskliny jsou záměrnně nerovnoměrně 

zatmeleny a vytlačeny dovnitř dílce.

Country: 

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev 

a struktury jsou základem pro toto 

třídění. Větší suky a praskliny jsou 

záměrně vyspraveny nerovnoměrně 

a vtlačeny dovnitř dílce. Společně 

s nepravidelně tvořenými spárami mezi 

jednotlivými parketami a dílci toto vytváří 

emocionálně silný charakter povrchu.

Canyon: 

U tohoto třídění jsou použity 

výhradně dubové povrchy 

s mimořádně silným rustikálním 

charakterem a výraznou hrou 

barev a struktury. Přírodní, živelný 

charakter podlahy podtrhují veliké 

suky a rozdílně široké praskliny, 

nerovnoměrně vyspravené 

tmelem a vtlačené dovnitř.
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Čtverce

3-lamela (podélný parketový vzor)

Kombinace vybraných dekorů dřev 

s rozdílným zpracováním povrchů nabízí 

široký prostor k realizaci. Proti zátěži 

vysoce odolná dřeva specifického vzhledu 

a různé typy třídění umožňují na podlahové 

ploše docílit zcela rozdílných účinků.

1-lamela (štíhlá prkna, selská prkna, zámecká prkna)

2-lamela
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Typy 
provedení

MEISTER ®  
nabízí čtyři různé 
typy lamel. 



Lakování – Duratec®Plus
Přirozeně matné nebo vysoce lesklé lakování Duratec Plus dřevěných krytin 

Longlife-Parkett® je vyjímečně odolné, lehce udržovatelné, neobsahuje 

rozpouštědla a je šetrné vůči životnímu prostředí. Plus v názvu povrchové 

úpravy je označením našeho speciálního sedmivrstvého složení laku se 

zohledněním možnosti případného zbroušení v budoucnosti. Lakování 

je prováděno bezformaldehydovými, UV-tvrzenými a ekologicky 

nezávadnými akrylovými laky. Duratec Plus nabízí jednoduchou 

a snadnou údržbu pro dlouhou životnost Vaší dřevěné krytiny. 

Přírodní olejování – Weartec®Nature
Přírodní oleje a vosky jsou základem našich přírodně olejovaných povrchů 

krytin Longlife-Parkett®. Weartec ®Nature proniká hluboko do dřeva 

a vytváří ochranný, aktivně prodyšný povrch. Touto formou zušlechtění 

dosahujeme přirozeného vzhledu s decentní dokonalostí povrchu 

podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Přírodní olej působí jako přirozený 

regulátor vlhkosti a vytváří zdravé klima v místnosti. Všechny krytiny 

Longlife-Parkett® s povrchovou úpravou Weartec ®Nature jsou již při dodání 

připraveny k pokládce, a nemusí tak po ní být dále olejovány. Přírodně 

olejované povrchy však přesto potřebují pravidelnou údržbu, která krytině 

dodá přirozenou patinu a mimořádnou odolnost. V případě nutnosti je 

možno tyto krytiny zbrousit a znovu naolejovat, či jinak opracovat.

Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních olejů nebo laků 

podtrhují charakter dřeva a zajišťují odolnost a snadnou údržbu 

podlahy. Úpravy kartáčováním, vápněním a čpavkováním 

propůjčují povrchům výrazně intenzivní vzhled. 

Zušlechťující  
úpravy povrchů

Čpavkovaná dřeva

Při čpavkování reaguje tříslovina  

ve dřevě tak, že se dřevo nezvratně 

zbarví do hnědého až černohnědého 

odstínu. Řízením chemických procesů 

vznikají lehce čpavkované, světlehnědé 

povrchy. Rozdílné barevné odstíny 

v rámci jednotlivých dílců jsou pro 

tento přírodní produkt typické.

3D struktura

Rozdílné tloušťky nášlapné vrstvy 

a hrubé kartáčování vytváří 

jedinečnou 3D optiku dílců, která 

podlaze propůjčuje mimořádný 

vzhled. Minimální rozdíl tloušťky 

jednotlivých parket v žádném 

případě neovlivňuje možnost 

každodenního používání.

Plaňkování

V průběhu náročného výrobního 

procesu jsou vytvořeny 

nerovnoměrné praskliny a spáry 

odpovídající vzhledu desítky let 

staré dřevěné krytiny podtrhující 

živelný charakter dřeva.

Struktura stavebního dřeva 

V mnoha pracovních krocích 

opracovaný povrch vytváří 

nezaměnitelnou strukturu rustikálně 

opotřebovaného dřeva.

Barvená dřeva 

Některé povrchy, jako např. Buk bílý, 

Dub bílý, Dub starošedý nebo Jasan bílý 

jsou tvořeny s pomocí pigmentovaných 

laků a olejů. To propůjčuje dílcům 

jedinečnou barevnost při zachování 

přírodní struktury dřeva. Podobně jako 

u vápnění je plocha po opracování 

dále olejována přírodními oleji, 

UV-oleji nebo přelakována.

Vápnění

Vápnění zdůrazňuje fládrování dřeva 

a propůjčuje mu atraktivní vzhled.  

Po kartáčování je na povrch nanesena 

vápenná pasta, jejíž zbytky jsou  

po zaschnutí odstraněny a povrch  

je dále ošetřen olejem, UV-olejem 

nebo překryt přirozeně matným lakem. 

Pro vápnění je z důvodu velkých pórů 

mimořádně vhodné dubové dřevo.

Kartáčování 

U kartáčování je povrch upraven ve 

speciálním pracovním kroku. Vzniklý 

reliéf podtrhuje rustikální efekt a může 

v závislosti na materiálu, ale i dílec 

od dílce přinášet rozdílný vzhled.

Dlabaný povrch 

Individuální opracování vytváří 

jedinečnou zvlněnou strukturu povrchu 

pro obzvláště silný haptický zážitek.

Příčný řez pilou 

U Longlife-Parkett® v provední krytin 

s příčným řezem pilou jsou jednotlivé řezy 

vedeny napříč fládrováním. Jsou tak jasně 

viditelné i hmatatelné. Dojem je podtržen 

matnělesklou povrchovou úpravou.

Vzhled starého dřeva 

Tato technika zušlechtění povrchu 

propůjčuje podlahám Longlife-Parkett® 

antický vzhled. Spojením náročného 

ručního opracování a nejmodernějších 

technologií vznikají dílce působící 

dojmem přirozeně zestárnutého dřeva.
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Povrchové  
úpravy
Duratec® Plus
Weartec® Nature

ZUŠLECHTĚNÍ
OCHRANA
EKOLOGIE

Tepelně zpracovaná dřeva 

Tepelným opracováním je dřevo, 

v podstatě bez zápachu, modifikováno. 

Získává tak vyšší rozměrovou stabilitu 

a teplý, červenohnědý barevný 

odstín s intenzivním výrazem. 

Tepelně zpracovaná dřeva jsou 

náchylná k blednutí působením 

UV-záření, což jejich přirozenou 

autenticitu ještě více podtrhuje. 


