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AquaSafe-System 

 

Všetky laminátové podlahy MeisterDesign. laminate ( s výnimkou LC 

55) sú vodeodolné, pretože poskytujú komplexnú ochranu proti 

vlhkosti AquaSafe alebo AquaSafe+ systém. Pozostáva z troch účinných 

prvkov, ktoré chránia podlahu pred prenikajúcou vlhkosťou: 

Ochrana povrchu: Povrch melamínovej živice je svojou povahou úplne 

vodotesný. 

Impregnácia hrán AquaStop & tesnosť spojov: Spolu s impregnáciou hrán AquaStop 

špeciálne vyvinutá a patentovaná geometria klikacieho profilu, ktorá pracuje s predpätím, 

zaručuje, že profil je pevne a trvalo utesnený. 

HDF nosná doska so zníženou napučavosťou:  

 

Účinná nenapúčavá nosná doska zabraňuje do značnej miery napúčaniu pri 

kontakte s vodou (4 hodiny ochrany pred stojatou vlhkosťou). 

 

 

 

           Účinná nenapúčavá nosná doska "AquaSafe+" dokonca poskytuje 

ochranu pred vlhkosťou 24 hodín 

 

 

Vlastnosti výrobku laminátové podlahy: 

 

• Máme laminátové podlahy vhodné do každej miestnosti. Pre ošetrovacie miestnosti a 

lekárske praxe platia špeciálne podmienky. 

• Odolná na oder a tlak, vhodná pre normované kolieska stoličiek (určené na tvrdé 

podlahoviny). 

• Jednoduchá a rýchla pokládka bez lepenia. 

• Vysoká presnosť a komfort pokládky vďaka stabilnej trojvrstvovej stavbe s HDF 

nosičom.  

• Ľahko udržovateľná, hygienická a odolná voči škvrnám.  

• Vysokoodolná voči domácim chemikáliam.  

• Ťažko zápalná (Cfl-S1 DIN EN 13501).  

• Vhodná pre pokládku na teplovodné podlahové kúrenie.  

 

 

. 

https://www.parketland.sk/aquasafe-aquasafe-system/


Special pore effects - lisované povrchy poskytujú laminátovým podlahám MEISTER 

ešte viac autentičnosti - obzvlášť s povrchom 

special pore effects, pretože vylisované póry, hrče a trhliny sú zladené s obrazom na 

dekoračnej fólii. Rôzne hĺbky a stupne lesku 

zdôrazňujú rozmanitosť synchronizovanej štruktúry a poskytujú podlahe reálny 

vzhľad. 

Raw wood pore structure - elegantná povrchová śtruktúra, ktorá pripomína vzhľad 

dreva upravovaného prírodným olejom popr. bez 

povrchovej úpravy. Jemné stopy po hoblovaní podčiarkujú opticky aj na dotyk pocit 

čerstvo obrúseného dreva. 

Natural wood structure - štruktúra prírodného dreva a matný vzhľad vytvárajú 

viditeľný dojem prírodne naolejovaného pravého 

dreva. 

Wood finish matt structure - hlboko vtlačený reliéf zdôrazňuje smerovanie 

drevených vlákien a poskytuje pocit kefovaného 

(kartáčovaného) povrchu. Matný vzhľad vytvára prirodzený dojem neupraveného 

povrchu popr. olejovaného prírodným olejom. 

Pore structure - decentné, ale pôsobivé: jemná pórovitá štruktúra ponecháva 

laminátovej podlahe živý a reálny vzhľad. Svojská 

textúra dreva týmto pôsobí mnohonásobne realistickejšie. 

Stone pore structure - aby sa dosiahlo tohto špeciálneho vzhľadu, bola do povrchu 

vytlačená viditeľná a hmatateľná štruktúra 

kameňa. Na nerozoznanie od pravej podlahy z kameňa. 

 Authentic wood structure - hlboko vylisovaný reliéf pozdĺžne k smeru drevených 

vlákien sprostredkuje dojem kefovaného 

(kartáčovaného) povrchu. Výsledok: nefalšovanosť, ktorá sa dá vidieť a cítiť. 

Antistatická úprava 

 

Všetky laminátové podlahy MeisterDesign. laminate (s výnimkou LC 55) sú vybavené 

antistatickou úpravou. Táto redukuje vznik statickej elektriny na osobách na < 2 kV a chráni 

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

Diamond Pro povrch 

 

Všetky laminátové podlahy MeisterDesign. laminate (s vynimkou LC 55) majú 

špeciálny povrch Diamond Pro®, ktorý zabezpečuje zvýšenú odolnosť proti 

mikroškrabancom a oderu a poskytuje dodatočnú ochranu proti opotrebeniu 


