
Laminátové podlahy Meister 

Kategória PREMIUM 

 

 

                          

 

 

AquaSafe-System 

 

 

 

Špeciálna impregnácia, HDF nosná doska so zníženou napúčavosťou „AquaSafe“ a trvalo 

uzavreté spoje, čo sa dosahuje pomocou špeciálne vyvinutej a patentovanej geometrie 

profilu, sú rozhodujúce výhody systému AquaSafe. Takto účinne chráni povrch, spodnú 

stranu a hrany a vo veľkej miere zabraňuje napúčaniu pri pôsobení vlhkosti. 



                                   

1. Ochrana povrchu 

Viacvrstvové povrchy našich laminátových podláh zabezpečujú účinnú ochranu proti vlhkosti. 

2. Ochrana podlahy na hranách 

Špeciálne vyvinutá a patentovaná geometria klikového profilu, ktorá pracuje s predpätím, 

zabezpečuje tesný a trvalý spoj profilov. 

3. Nosič odolnejší proti napúčaniu 

U všetkých laminátových podláh používame nosič „AquaSafe“ , ktorý maximálne zabraňuje 

napúčaniu pri pôsobení vody. 

Všetky prémiové laminátové podlahy MEISTER  (kolekcia MICALA, TALAMO, MELANGO) sú 

vhodné do vlhkých priestorov*, pretože poskytujú komplexnú ochranu proti vlhkosti 

AquaSafe-System. Špeciálna impregnácia, HDF nosná doska so zníženou napučavosťou 

"AquaSafe" a trvalo uzavreté spoje, čo sa dosahuje pomocou špeciálne vyvinutej a 

patentovanej geometrie profilu, sú rozhodujúce výhody systému AquaSafe. Takto účinne 

chráni povrch, spodnú stranu a hrany a vo veľkej miere zabraňuje napúčaniu pri pôsobení 

vlhkosti.  

 

Poznámka: * takzvané "vlhké priestory" sa rozumejú  všetky miestnosti so zvýšeným, ale nie 

permanentným vlhkostným zaťažením a/alebo s periodicky vyššou vlhkosťou, ako sú napr. 

kúpeľne. Z využívania sú vylúčené vonkajšie priestory a mokré priestory ako sú napr.: sauny, 

sprchovacie kabíny, parné kúpele ako aj miestnosti s podlahovým odtokom. Upozornenie: 

mláčky vody a nastriekanú vodu nenechávajte na povrchu schnúť, ale ihneď vyutierať ( do 30 

min.). 

 

 

 

 



Antistatická úprava 

 

Antistatická úprava. Táto redukuje vznik trecej elektriny na osobách na < 2 kV a chráni tým 

pred mnohými výbojmi na kovových predmetoch, napr. pri dotyku s kľučkou dverí. A nakoľko 

sú pri tom aj menej priťahované nečistoty, dá sa podlaha omnoho ľahšie čistiť. 

 

Diamond Pro povrch 

 

Novo vyvinuté testovacie metódy presvedčivo potvrdili, že nový povrch Diamod Pro ešte 

zvýšil odolnosť našich laminátových podláh voči mikroškrabancom a oderu a poskytuje 

dodatočnú ochranu proti opotrebovaniu. 

 

 

Kategória CLASSIC 

 

nosič: HDF 

Drevovláknitá doska vysokej hustoty (HDF) emisnej triedy E 1, ktorá v podstatnej miere 

zabraňuje napúčaniu pri pôsobení vody. 

 

Čo je vlastne HDF? 

HDF je drevovláknitá doska vysokej hustoty (High Density Fibreboard). Najdôležitejšou 

súčasťou sú kmene tvrdých drevín ako napr. buk alebo dub. Menej hodnotné dreviny alebo 

podiel kôry nemajú čo v našej HDF hľadať. K vláknam z tvrdého dreva sa pridávajú mäkké 

dreviny, ako smrek alebo borovica. Ich prírodné živice podporujú zlepenie zlisovávaných 

vlákien. 

  

  



Nosiče HDF: 

  

1. Spevňujú nášľapnú vrstvu a zvyšujú odolnosť proti pretlačeniu (nášlapnej vrstvy) 

2. Znížená hlučnosť v priestore vďaka vysokej plošnej hmotnosti 

3. Ľahké „zaklikávanie“ vďaka presným pozdĺžnym a čelným spojom 

4. Rýchla pokládka vďaka ľahko zaklapávaciemu klikovému profilu 

5. Lepšia tvarová stálosť 

6. Žiadne „vyrysovanie“ lamielok stredovej smrekovej vrstvy na povrchu (pri drevených 

podlahách a parketách). 

7. Trvalé uzavretie spojov vďaka patentovanému klikovému spoju, ktorý pracuje 

s predpätím 

 


