
CENNÍK

Parkety MEISTER                                        
"HIGHLIGHT 2018" 

Platnosť: od 01.05.2018 www.parketland.sk



cena

na m2 bez DPH na m2 s DPH

DUB 910 harmonické 5319 00 910 28,33 € 33,99 € 001

DUB 903 živé 5319 00 903 25,83 € 30,99 € 001

BUK parený 928 harmonické 5319 00 928 23,33 € 27,99 € 019

2400 x 200  x 13 mm 1 bal.= 4 ks= cca 1,92m2= cca 20kg, 1 pal.= 48 bal.= cca 92,16m2= cca 990kg

ČEREŠŇA americká lak
Natur-

harmonické
542400881 41,66 € 49,99 € 014

2400 x 200  x 14 mm 1 bal.= 4 ks= cca 1,92m2= cca 20kg, 1 pal.= 48 bal.= cca 92,16m2= cca 990kg

lak

Klasická parketová podlaha (parketový vzor - 3 lam.)

PC 200 - klasická parketová podlaha (parketový vzor - 3 lam.)

Parkety MEISTER                    

"HIGHLIGHT 2018" 

povrch* triedenie* obj.číslo
číslo 

lišty**

DUB 8027, kefovaný harmonické 5392 00 8027 45,83 € 54,99 € 001

DUB jadrovoúdený 8052, kefovaný harmonické 5392 00 8052 49,99 € 59,99 € 1009

1187 x 142 x 13 mm 1 bal. = 6 ks  = cca 1,01 m2 = cca 10,5 kg, 1 pal. = 50 bal. = cca 50,55 m2 = cca 550 kg

DUB 8137, kefovaný matný lak rustikal 5385 00 8137 37,49 € 44,99 € 001

DUB 8166, kefovaný pr.olej rustikal 5341 00 8166 41,66 € 49,99 € 1084

DUB karamel 8462, kefovaný matný lak rustikal 5385 00 8462 39,16 € 46,99 € 1153

DUB zlatohnedý 8487, kefovaný matný lak rustikal 5385 00 8487 39,16 € 46,99 € 1180

2200 x 180  x 13 mm 1 bal. = 4 ks  = cca 1,58 m2 = cca 17,5 kg, 1 pal. = 48 bal. = cca 76,03 m2 = cca 870 kg

DUB parený 8304, kefovaný canyon 5352 00 8304 82,02 € 98,42 € 324

DUB jadrovoúdený 8303, kefovaný živé 5352 00 8303 77,61 € 93,13 € 324

2200 x 180  x 13 mm 1 bal. = 4 ks  = cca 1,58 m2 = cca 17,5 kg, 1 pal. = 48 bal. = cca 76,03 m2 = cca 870 kg

* charakteristika povrchov a opis triedenia vi ď. Strana 2 a Strana 3
** soklové lišty vi ď.Strana 4
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PD 200 - palubovková podlaha, pozdĺžny V-spoj

PD 400 Cottage  - palubovková podlaha, pozdĺžny V-spoj  

lak s 
vysokým 
leskom

PS 300 - lamelová podlaha, V-spoj po celom obvode

matný lak



Vlastnosti výrobku parkety:

Jednoduchá a rýchla pokládka bez lepenia.
Vysoká presnosť a komfort pokládky vďaka stabilnej trojvrstvovej stavbe s HDF nosičom.
Vhodné na pokládku na teplovodné podlahové kúrenie.

1. povrch - olejovaný prírodným olejom 
Weartec®Nature  alebo 7x lakovaný 
matným lakom Duratec Plus

2. ušľachtilé drevo cca 2,5 mm
3. nosič HDF AquaSafe
4. protiťah (severská smreková dýha)

Parkety MEISTER                 
"HIGHLIGHT 2018" 

Ideálna podlaha pre všetky suché bytové priestory ako obývacia izba, spálňa a pre nebytové priestory s nižším a 
normálnym zaťažením ako hotelová izba. Nevhodné do vlhkých priestorov (kúpeľňa, sauna atď.)

HDF nosná vrstva stabilizuje a spevňuje nášľapnú kryciu vrstvu a tým zvyšuje odolnosť proti pretlačeniu (nášľapnej 
vrstvy).

HDF nosná vrstva znižuje hlučnosť v priestore  vďaka dvojnásobne väčšej plošnej hmotnosti v porovnaní so 
smrekovou nosnou (stredovou) vrstvou.

Stavba 3 vrstvovej MEISTER Longlife-parkety:

Prednosti HDF nosnej vrstvy:
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smrekovou nosnou (stredovou) vrstvou.
HDF nosná vrstva zabezpečuje ľahké "zaklikávanie " vďaka presným pozdĺžnym a čelným spojom.

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie 
vplyvy (napr. svetlo). Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre 
(každý kus dreva je unikátny) medzi vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, avšak základné zásady triedenia, 
tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

Kefované povrchy prechádzajú špeciálnym výrobným krokom, pri ktorom je povrch jednotlivých drevených
nášľapných vrstiev kefovaný. Pri tomto procese dochádza k zámernému zdrsneniu povrchu a zrazených hrán,
pričom môžu vzniknúť jemné trhliny a otvorené drobné hrčky a očká. Vzniknutý reliéf (povrchová štruktúra)
zámerne podčiarkuje rustikálny dojem a môže sa (na základe rôznej homogenity prírodného dreva) na jednej
lamele, resp. z lamely na lamelu odlišovať.

Dub jadrovoúdený: Pri procese „údenia“ (zadymovania) sa drevo v dôsledku chemickej reakcie trieslovín trvalo
farebne zmení. Drevo sa v celom svojom objeme (nie len na povrchu) sfarbí do hnedej, tmavohnedej až čiernej
farby s výnimkou beľových častí, ktoré na tento proces nereagujú, ostávajú svetlé a vzhľadom k popísanému
sfarbeniu okolitého dreva sa stávajú výrazne kontrastné. Vzhľadom k rôznemu obsahu trieslovín v dreve vznikajú
dokonca aj v jednotlivých lamelách farebné rozdiely, ktoré sú charakteristické pre tento prírodný produkt a nie sú
dôvodom na reklamáciu. 

HDF nosná vrstva umožňuje rýchlu pokládku vďaka komfortnému a ľahko zaklapávaciemu klikovému profilu.
HDF nosná vrstva zabezpečuje lepšiu tvarovú stabilitu.
HDF nosná vrstva zabraňuje "vyrysovaniu" lamielok stredovej smrekovej vrstvy na povrchu ako pri pôvodných 
parketách.
HDF nosná vrstva zabezpečuje trvalé uzavretie spojov vďaka presnému klikovému spoju, ktorý pracuje s 
predpätím.



Triedenie parkety MEISTER 
PC 200 a Klasická parketová podlaha

PS 300 - lamelová podlaha

Parkety MEISTER                 
"HIGHLIGHT 2018" 

Harmonické/Natur - toto triedenie je výsledkom prirodzenej kombinácie: pre triedenie HARMONISCH je vyberané 
kvalitné drevo s rovnomerným vzhľadom, ako aj vyváženou a prirodzenou hrou farieb. Obsahuje len málo hrčí a 
podielu tmavého jadra, či bele.

Živé - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktoré zdôrazňujú prírodný 
pôvod a prirodzený charakter dreva. Zdravé hrče, podiel tmavého jadra alebo bele patria k celkovo „živému“ 
vzhľadu. V tomto triedení sa môžu vyskytovať otvorené drobné hrčky a očká, vypadnuté väčšie hrče sú odborne 
vyspravené. 

Harmonické - toto triedenie je výsledkom prirodzenej kombinácie: pre triedenie HARMONISCH je vyberané 
kvalitné drevo s rovnomerným vzhľadom, ako aj vyváženou a prirodzenou hrou farieb. Obsahuje málo hrčí a 
podielu tmavého jadra, či bele.

Živé - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktoré zdôrazňujú prírodný 
pôvod a prirodzený charakter dreva Zdravé hrče vlásočnicové povrchové trhliny podiel tmavého jadra alebo bele

PD 200 palubovky

PD 400 Cottage palubovky
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Canyon – pri tomto triedení sa používajú dubové povrchy  s veľmi zvláštnym  rustikálnym vzhľadom ako aj 
výraznou hrou farieb a štruktúr.  Prirodzený a svojrázny charakter podlahy je zdôraznený väčšími hrčami a rôzne 
širokými trhlinami ktoré sú zámerne výrazné a  nerovnomerne vyspravené. 

Živé - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktoré zdôrazňujú prírodný 
pôvod a prirodzený charakter dreva. Zdravé hrče, podiel tmavého jadra alebo bele patria k celkovo „živému“ 
vzhľadu. V tomto triedení sa môžu vyskytovať otvorené drobné hrčky a očká, vypadnuté väčšie hrče sú odborne 
vyspravené.

Ambiente – triedenie pre celkový pokojný (vyvážený) vhľad, podlahy tohto triedenia sú charakteristické  
prirodzenou hrou farieb s minimom malých hŕč. Belové časti a jemné vlásočnicové povrchové trhliny prispievajú 
k vyváženej súhre vitality a elegancie. 

Rustikal - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktorá zvýrazňuje 
prirodzený charakter dreva.  Väčšie hrče, sporadické trhliny a podiel bele patria k celkovému rustikálnemu 
vzhľadu. Vypadnuté hrče a trhliny sú často kontrastne a len čiastočne vyspravené pre ešte väčšie zvýraznenie 
rustikálnosti týchto podláh.

pôvod a prirodzený charakter dreva. Zdravé hrče, vlásočnicové povrchové trhliny, podiel tmavého jadra alebo bele 
patria k celkovo „živému“ vzhľadu. V tomto triedení sa môžu vyskytovať otvorené drobné hrčky a očká, vypadnuté 
väčšie hrče sú odborne vyspravené.



Soklové lišty pre parkety MEISTER "HIGHLIGHT 2018"
profil 1 MK profil 2 PK profil 3 PK profil 14 MK profil 15 MK

22x42 22x50 20x60 16x38 16x60
€/bm bez DPH €/bm s DPH €/bm bez DPH €/bm s DPH €/bm bez DPH €/bm s DPH €/bm bez DPH €/bm s DPH €/bm bez DPH €/bm s DPH

dýhovaný povrch 3,09 3,71 3,27 3,92 3,35 4,02 2,74 3,29 3,18 3,82
DUB natur 001 1080 25 001 1081 25 001 1083 25 001 1090 25 001 1091 25 001

BUK 019 1080 25 019 1081 25 019 1083 25 019 1090 25 019 1091 25 019

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách 
a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). 

Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe 
dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi 

vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, avšak základné zásady 
triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

BUK 019
ČEREŠŇA americká 014 1080 25 014 1081 25 014 1083 25 014 1090 25 014 1091 25 014

dýhovaný povrch 3,62 4,34 3,79 4,55 3,89 4,67 3,27 3,92 3,71 4,45
DUB čiernohnedý 1009 1080 25 1009 1081 25 1009 1083 25 1009 1090 25 1009 1091 25 1009

DUB natur 1084 1080 25 1084 1081 25 1084 1083 25 1084 1090 25 1084 1091 25 1084

DUB karamel 1153 - 1081 25 1153 1083 25 1153 - -

DUB zlatohnedý 1180 1080 25 1180 1081 25 1180 1083 25 1180 1090 25 1180 1091 25 1180
povrch dekoračná fólia 2,25 2,70 2,52 3,02 2,61 3,13 1,85 2,22 2,29 2,75

UNI biela lesklá DF 324 6950 25 324 6951 25 324 6952 25 324 6925 25 324 6926 25 324
Nosič MDF E1
Dĺžka 1 ks v cm 250
balenie: 1 bal. 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks
upevnenie 9010 08 001 9010 00 001 9010 00 001 9010 08 001 9010 08 001

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

11,03 13,24 8,78 10,54 8,78 10,54 11,03 13,24 11,03 13,24
Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy: www.bor.sk
Bratislava, 01.05.2018  BOR s.r.o., 02/4564 23 04, 02/4564 23 07, 0903 447 228, parkety@bor.sk

cena €/bal. (1 bal.=50ks pre 20 bm lišty)


