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MEISTER PREMIUM classic bílý 20 kg
(omítka a nosná vrstva v jednom)

Kód: 501097

Cena: 1 571 Kč

Kód: 503097

Cena: 4 336 Kč

• Barevný odstín: bílá*
• Zušlechtěná minerální suchá malta
na silikátové bázi se zrny bílého mramoru.
• Kamna můžete omítnout během jednoho dne.
• Lze ji ihned plstit latexovým plstěným kotoučem.
• Základní a strukturální omítka v jednom.
• Také pro dekorativní úpravu povrchu
kamen a stěn.
Spotřeba:
cca 1,0-2,0 kg/m2 podle tloušťky nánosu

Decostone ﬁne bílý 20 kg (jemný)
• Barevný odstín: bílá*
• Kreativní technika omítání pro vysoce kvalitní
a přirozeně vypadající povrchy v interiéru.
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• Jemný, vyhlazený až mírně strukturovaný
a matný až hedvábně matný povrch.
• Tónování pomocí sáčků s barvami.
Spotřeba:
cca 1,0-2,0 kg/m2 podle tloušťky nánosu

Sáčky s barvou
Kód

Název

Cena / ks

502197/001

Barevný pigment pro Decostone 20 kg, Beton-šedý 1, TP III

1 815 Kč

502197/002

Barevný pigment pro Decostone 20 kg, Beton-šedý 2, TP II

1 815 Kč

502197/003

Barevný pigment pro Decostone 20 kg, Břidlice 10, TP IV

2 794 Kč

503197/001

Barevný pigment pro Decostone 10 kg, Beton - šedý 1, TP III

1 309 Kč

503197/002

Barevný pigment pro Decostone 10 kg, Beton - šedý 2, TP II

1 309 Kč

503197/003

Barevný pigment pro Decostone 10 kg, Břidlice 10, TP IV

2 282 Kč

Minerální glazura „Eﬀecto“,
1 l kanystr - Onyx

Kód: 504070/0003

Cena: 3 394 Kč

Minerální glazura „Eﬀecto“,
1 l kanystr - Perldiamant

Kód: 504070/0002

Cena: 3 394 Kč

Minerální glazura „Eﬀecto“,
1 l kanystr - Perlgold

Kód: 504070/0001

Cena: 3 394 Kč

Minerální glazura „Eﬀecto“,
1 l kanystr - Hämatit

Kód: 504070/0004

Cena: 3 394 Kč

Kód: 504941

Cena: 2 155 Kč

MEISTER - kamnářská zdrsňující penetrace,
vědro 4 kg
• Barevný odstín: bílá
• Základní nátěr pro vyrovnání nerovnoměrné
nasákavosti, zejména na různých podkladech,
např. šamotu, cihlách Ytong apod.
• Pro zlepšení přilnavosti na hladké podklady,
např. na betonové bloky, litinové
a krbové stavební desky, zejména
THERMAX Kaminbauplatten SN 500.
• Žárovzdornost do 180 °C, otevřený difuzi, bez
konzervačních látek a téměř nezapáchající.
Spotřeba:
cca 300 g/m2 u jednorázového nátěru
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MEISTER - kamnářská silikátová penetrace,
1 l kanystr

Kód: 504942

Cena: 911 Kč

Kód: 506091

Cena: 5 219 Kč

Kód: 505000

Cena: 437 Kč

Kód: 946034

Cena: 842 Kč

• Ideální základní nátěr, dříve než MEISTER
Decostone nanesete na MEISTER PREMIUM
classic, sníží savost podkladu a prodlouží dobu
zpracování pro MEISTER Decostone.
• Ke zpevnění podkladu u minerálních
křehkých, broušených omítek a minerálních
barevných nátěrů.
• Žárovzdornost do 140 °C.
• Otevřený difuzi, bez konzervačních
látek a téměř nezapáchající.
Spotřeba:
asi 200 g/m2 u jednorázového nátěru
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SET Cosmato - na uzavření povrchu
+ extra matný lak
• PU Grundierung
1 litr kanystr
na uzavření povrchu pro zamezení
nasákavosti povrchu
• PU-Versiegelung Ultra
900 ml (PU lahev) + 90 ml (plechovka)
je dvou-složková směs na zmatnění
povrchu a jeho celkové zpevnění,
oděruvzdornost a omyvatelnost.

MESITER - pancéřovaný roh 8×12/260 cm
• Pro čistou a nárazuvzdornou tvorbu hran.
• Proﬁl na ochranu hran z hrubé a vysoce
alkalicky odolné síťoviny ze skleněných vláken.

MEISTER Maserboy 15×5 cm
- tvorba dřevěného povrchu
• Ve spojení s MEISTER Decostone ﬁne lze
vytvořit povrchy s designem dřeva, i plochy
podobné betonu s deskovým bedněním
z neošetřeného dřeva. Přirozený vzhled.
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MEISTER spec. „koště“
- na tvrorbu strukturované omítky

Kód: 946026

Cena: 2 692 Kč

Kód: 981400

Cena: 955 Kč

Kód: 946038

Cena: 3 602 Kč

Kód: 337010

Cena: 7 190 Kč

Zkušební balíček - 3 kg Decostone classic bílý
+ sáček pigmentu typ Beton 1

Kód: 502297

Cena: 1 590 Kč

Zkušební balíček - 2 kg Decostone ﬁne bílý
+ sáček pigmentu typ Beton 1

Kód: 503297

Cena: 1 590 Kč

• Tahy koštětem - tradiční omítací technika
zažívá svou renesanci. Díky MEISTER Decostone
ﬁne můžete speciálním koštětem vytvořit jemné
povrchy s novým designem.
• Zajímavé designové možnosti i v kombinaci
s MEISTER Minerallasur eﬀecto jako
povrchovou úpravou.
MEISTER latexový plstěný „molitan“
• Vyhlazovací kotouč s nalepeným
latexovým povrchem
• Velmi vhodné k vytváření jemně
zrnitých povrchů.
• Doporučeno k plstění MEISTER PREMIUM classic

MEISTER PAVAN - nereznový stahovák
s oblými rohy 200×80×65 mm
• Kvalitní benátské hladítko lichoběžníkového
tvaru s ﬂexibilní nerezovou ocelí a zaoblenými
rohy. Čepele jsou ostré jako břitva. Doporučeno
k hlazení povrchu u MEISTER Decostone.

Fólie pro betonový design
• Fólie k imitaci pohledového betonu se spárami.
• Speciální pro použití s MEISTER Decostone ﬁne.
• Formát: 1,00×1,40 m
• Fólie je pro jednorázové použití.
• Balení 10 kusů

www.krby-turbo.cz
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• Velikost: 280×140 mm
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Reliéfní tapeta RETRO 1 - role
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Reliéfní tapeta RETRO 2 - role

Kód: 337001

Kód: 337002

Cena: 3 103 Kč

Cena: 3 103 Kč

šířka: 52 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 16 cm

Reliéfní tapeta RETRO 3 - role

Reliéfní tapeta FLORAL 1 - role
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šířka: 52 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 13 cm

Kód: 337003

Kód: 337005

Cena: 3 103 Kč

Cena: 3 103 Kč

šířka: 52 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 32 cm

šířka: 52 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 64/32 cm

Reliéfní tapeta FLORAL 2 - role

Reliéfní tapeta SCHILF - role

Kód: 337007

Kód: 337004

Cena: 3 103 Kč

Cena: 3 103 Kč

šířka: 53 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 32 cm

šířka: 53 cm, délka 10,05 m
návaznost vzoru: 32 cm

Reliéfní tapeta HOLZIMITAT - role
Kód: 337008
Cena: 3 103 Kč

šířka: 53 cm, délka 10,05 m
bez návaznosti vzoru
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Kreativní techniky
Varianty
Z kombinací kreativních technik vyplývají zajímavé efekty s noblesním
charakterem. Různorodost designu je velká. Od matných povrchů nebo
matných s mírným leskem, půvabných, vzdušných až po kovový lesk.

Ať už se jedná o živoucí nebo pokojný vzhled, barevné nebo jednobarevné provedení, rozmanitosti designu se meze nekladou. Všechny
výrobky mají minerální strukturu a jsou ideální pro biologii staveb.

Decostotne ﬁne bílý + betonová šedá 2

Decostotne ﬁne bílý + břidlice 10

Bílá

Decostotne beton šedá 1
s Mineral efektem diamant-perlový

Decostotne beton šedá 1
s Mineral efektem Hematit, perleťové zlato a onyx

Decostotne beton šedá 1
s Mineral efektem Hematit a perleťové zlato

Decostotne bílá
s Mineral efektem diamant-perlový

Decostotne beton šedá 1
s Mineral efektem Hematit a diamant-perlový
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Decostotne ﬁne bílý + betonová šedá 1

Následovně jsou zobrazeny některé možné povrchové designy. Případné barevné odchylky od původních barevných vzorků jsou způsobeny technologií tisku a neopravňují k pozdější reklamaci.
Doporučujeme odebrat vzorky předem, protože vzhled velmi závisí na „rukopisu“ příslušného zpracovatele.
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