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Teprve, když kombinace
dekoru a struktury dokonale
imituje přírodní ideál, jsme
v MEISTERU spokojeni. Tak se
z laminátové podlahy stává

Hrubá pilová
struktura (S)

premiová kolekce MEISTER.

Laminátové podlahy s touto strukturou
napodobují řez pilou, tzv. katrování,
které probíhá příčně k podélné kresbě
dřeva (textuře). Struktura je autentická
na pohled i dotyk a je zvýrazněna
matnělesklou povrchovou úpravou.

Woodfinish (WF)
Hluboko vyražený reliéf podél

Kvalita
skrz na skrz.

zobrazených vláken dřeva. Působí
dojmem kartáčovaného dřevěného
povrchu. Výsledkem je pravost,
kterou nejen vidíte, ale můžete
se o ní přesvědčit i na dotek.

Pórsynchronní
struktura (PS)
Struktury vyražené do povrchů

Vzhled, který
jde do hloubky.

propůjčují laminátovým podlahám
MEISTER ještě více autentičnosti. O to
více, jedná-li se o pórsynchronní tisk,
kdy póry a prohlubně přesně kopírují
dekor nacházející se pod nimi.

LAMINÁT PREMIUM
LAMINÁT CLASSIC

Imitace kamene –
porézní struktura (SP)

Woodfinish
matný (WM)
Hluboko vyražený podélný

K docílení tohoto zcela speicálního

reliéf podtrhuje průběh vláken

vzhledu je do povrchu podlahy

imitovaného dřeva a působí

vyražena viditelná a hmatatelná

dojmem kartáčovaného

struktura kamene. Na pohled

povrchu. Matný vzhled působí

vůbec nepoznáte rozdíl

na pohled i dotyk dojmem dřeva

od kamenné dlažby.

olejovaného přírodním olejem.

Matně – porézní
struktura (MP)
Matné povrchy s jemnou
stejnoměrnou strukturou propůjčují
vybraným imitacím dřeva
elegantní a vznešený vzhled.

Surové dřevo (RP)
Ušlechtilá povrchová struktura
napodobující přirozený vzhled
neopracovaného nebo přírodně
olejovaného dřeva. Tato technika
zprostředkovává optický i hmatový
dojem čerstvě ohoblovaného dřeva.

Matný – lesklý
vzhled (MG)

Elegantní
digitalpórsynchron (EP)

Neodolatelně krásná optika:

Tato ušlechtilá struktura vychází

hedvábný lesk ve spojení s decentní

z principu pórsynchronního tisku.
Vyražené póry přitom probíhají
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strukturou povrchu zdůrazňuje účinek

paralelně s pod nimi zobrazenými

Porézní struktura (P)

dřevěnými vlákny. V součinnosti

Decentní, ale účinná: jemná porézní

s matným povrchem je tak dosaženo

struktura propůjčí laminátové

hedvábně matných a zároveň jemně

podlaze živý a autentický vzhled.

se třpytících pórů napodobujících

Individuální textura dřeva tak

ušlechtilý vzhed dřeva.

působí mnohem autentičněji.

univerzálních odstínů a podtrhuje
vzhled letitého dřeva a textilií.

