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Přírodní severský charakter
Daleko nahoře na severu v manufaktuře MELDORFER® ve Šlesvicku-Holštýnsku 

vznikají tradiční manuální prací už 40 let kvalitní obkladové pásky. 
Svým jedinečným optickým vzhledem, který vychází z přírodních vzorů, 

dodávají budovám individualitu a charakter. 
Tyto obkladové pásky jsou nanejvýš odolné a spolehlivě vzdorují mimořádnému namáhání 

větrem a povětrnostními vlivy. Toto vše znamená značka ORIGINÁL MELDORFER®. 
Znamená kvalitu a odolnost proti povětrnostním vlivům 
i moderní a hospodárný způsob kreativní úpravy fasád.

ORIGINÁL MELDORFER®



ČIstÁ Příroda:

obkladové PÁsky 
orIGInÁl MeldorFer® 

se sklÁdaJí Z Přírodních PískŮ, 
drceného kaMene, 

MInerÁlních PlnIv a PoJIv.
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ManUFaktUra
Technologie a tradice v perfektním propojení – to je charakteristika výroby 

v manufaktuře MELDORFER® ve Šlesvicku-Holštýnsku. 
Kromě využití nejmodernější strojní techniky je výroba zásadním způsobem postavena 

na řemeslné zručnosti, zkušenostech a citu pro ruční práci, neboť povrchové plochy 
získávají své zdůraznění tradiční manuální prací. 

Vysoké požadavky norem a výrobních postupů garantují stálou 
a neměnnou kvalitu obkladových pásků.

MADE IN GERMANY
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výroba na MírU
tradiční nebo moderní
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Výroba obkladových pásků znamená 
hlavně individuální přístup. 

Obkladové pásky se vyrábějí v sídle manufaktury 
ve Šlesvicku-Holštýnsku 

manuálním způsobem už 40 let. 
Trvalá kvalita zvláště lehkého materiálu 

je výsledkem vysokého standardu ve vývoji a v produkci.

orIGInÁl MeldorFer®

Kvalita z manuální výroby

Každý obkladový pásek je pravý unikát a vznikal  
v uplynulých zhruba 40 letech v manufaktuře v Nindorfu  
u St. Peter-Ordingu. Veškeré povrchové plochy vznika-
jí vždy individuálně a podle návrhu v kvalitě manuální  
výroby. To je krédem značky Originál Meldorfer®.  
Obkladové pásky o tloušťce pouhých 4 až 6 mm, jejichž 
zpracování je v porovnání s plnými cihlami nebo kera-
mickými pásky mimořádně snadné a hospodárné, vy-
tvářejí velmi vysoké standardy, co se týče tvaru a funkce.  
A mají stejnou trvanlivost a dlouhou životnost jako plné  
cihly a keramické pásky. 

To vše je umožněno intenzivním výzkumem a vývojem, 
dlouholetými zkušenostmi a vyzkoušeným složením. 
Zatímco výroba výchozí suroviny probíhá strojově, získávají 
povrchové plochy svůj individuální charakter vždy tradiční 
manuální prací. Obkladové pásky se skládají z více než 90 
procent z přírodních písků, drceného kamene, kvalitních 
minerálních plniv a pojiv. Výsledkem je zvláště robustní 
nárazuvzdorný materiál, který lze snadno čistit a který 
otevírá pro architekty, projektanty a stavebníky téměř 
neomezené možnosti úprav fasád a interiérů.
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PerFektnĚ sladĚnÁ technIka
Řešení v systému

Obkladové pásky Originál Meldorfer® lze zpracovávat 
téměř na veškeré podkladové materiály a díky jejich velmi 
nízké hmotnosti a velmi malé tloušťce obložené vrstvy  
v porovnání s masivními plnými cihlami a keramickými 
pásky probíhá pokládání také značně rychleji a úsporněji. 
Obkladové pásky se hodí na použití na fasádní tepelně 
izolační systémy, na zavěšené fasádní systémy WHF  
s provětrávací mezerou, na monolitické stavby, kombi-
nované fasády a na interiérové plochy. Obkladové pásky 
Originál Meldorfer® se mohou pokládat na izolační sys-
témy z polystyrenu. Na rozdíl od klasických systémů  
s tvrdými obklady se u podkladového materiálu, vhodného 
k lepení obkladových pásků, může vypustit dodatečné 

upevňování pomocí hmoždinek a podíl lepené plo-
chy izolačního systému vychází jen na 40 procent. Rov-
něž nejsou nutné dilatační spáry u jednotlivých polí 
fasády. Lepení a spárování se provádí jedním pracovním 
postupem pouze jedním materiálem. Nejlepších hod-
not dosahují povrchové plochy co se týče trvanlivosti  
a odolnosti. Obkladové pásky jsou odolné proti mrazu, 
stabilní při UV záření a snášejí mechanické namáhání. 
Jako obklad na vnější i vnitřní stěny se obkladové pásky  
Originál Meldorfer® po technické i ekonomické stránce 
osvědčují jako skutečně univerzálně vhodné a po tvůrčí 
stránce nenechají žádná přání nesplněná.

Obkladové pásky Originál Meldorfer® 
lze pokládat na tepelně izolační systémy. 

Zároveň se hodí na monolitické stavební konstrukce.

•  přírodní materiál z písků, drceného kamene, plniv a pojiv

•  větší úspora času a nákladů při zpracování než u klasických obkladových systémů z tvrdých materiálů

• extrémně vysoká odolnost a dlouhá životnost – srovnatelná s keramickými pásky

•  tenká vrstva materiálu (cca 8 mm včetně lepidla)

•  velmi nízká hmotnost (cca 5 kg na 1 m2)

•  mnohostranné použití na kombinované tepelně izolační systémy, montované fasády i na monolitické stavební konstrukce 
a do interiérů

•  povrchové plochy jsou mechanicky odolné a mrazuvzdorné

•  rozmanité možnosti úprav od klasického keramického vzhledu až po individuální umělecké tvůrčí návrhy

•  obkladové pásky lze zpracovávat na tepelně izolační systémy s polystyrenem
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sYstÉM
systémy ETICS, montované fasády, monolitické systémy s lepenými 
obkladovými pásky nebo úpravy v interiérech

PovrchovÉ PLochY hladké nebo strukturované, vše pokryto pískem

ForMÁtY
rozmanité možnosti úprav pokládáním do vazby (divoká vazba, křížová vazby, 
vazba s vazáky), multiformátové obkladové pásky, podélné formáty, možnost dalších 
individuálních formátů

sPÁrovací hMotY materiál lze individuálně tónovat

tePeLnÁ IZoLace izolační desky z polystyrenu

reakce na oheŇ Eurotřída B

IZOLACE
desky z polystyrenu

POVRCH FASÁDY
Originál Meldorfer®

ARMOVÁNÍ
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Urban classIc
Drsný, původní, charakteristický a přímý – takový je sever.

A v neposlední řadě spojený s materiálem, který charakterizuje architekturu vesnic 
a měst v mnoha zemích na pobřeží Severního a Baltského moře 

snad jako žádný jiný: se zdivem z režných cihel.. 
Jeho robustní krása je v dnešní době požadována více než kdy dříve 

a je v moderní verzi interpretována produktovou řadou 
MELDORFER® URBAN CLASSIC.

TRADIČNÍ OPTICKÝ VZHLED REžNéHO ZDIVA
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klasIcké barvy a tvary
Pro každý detail fasády

Obkladové pásky Originál Meldorfer® otevírají architek-
tům, projektantům, stavebníkům a investorům enorm-
ně velké spektrum individuálních a hospodárných úprav  
a zdůraznění různých povrchových ploch. Zvláště na úpra-
vy fasád v přírodním optickém vzhledu režného zdiva po-
skytují obkladové pásky odedávna rozmanitá a zároveň 
hospodárná řešení pro fasádní izolační systémy, montova-
né fasády i pro monolitické stavební konstrukce. Architek-
ti a projektanti dostávají v produktové řadě Urban Classic 
možnost výběru mezi četnými klasickými barvami, formá-
ty a strukturami i zvláštními individuálními návrhy. Téměř 
každý formát režného zdiva lze vyrobit jako obkladové 
pásky Meldorfer, obkladové pásky umožňují zhotovení  

kompletních stavebních prvků předem a téměř každý  
barevný odstín lze vyrobit tak, že bude věrný originálu. 
Obkladové pásky Originál Meldorfer® v tradičním optic-
kém vzhledu režného zdiva tak garantují v každém případě 
přírodní vzhled. Přitom se mohou pokládat bez přeruše-
ní vazby a bez dilatačních spár jednotlivých polí. Zároveň 
umožňují efektní hru barev a prakticky je nelze odlišit od 
konvenčního režného zdiva. A toto platí pro veškeré detaily 
fasády, neboť optický vzhled pohledového zdiva se stává 
perfektním za použití rohových obkladových pásků, které 
zaoblují celkový harmonický obraz a optimálně zvýrazňují 
charakter masivních obkladových pásků z kamene.

UŠlechtIlé a ZeMIté
tradiční optický vzhled režného zdiva

Obytný dům ve Pforzheimu 
Architektonické spektrum při úpravách na fasádních 
izolačních systémech vyznačuje pluralita a kreativita. 

Fasády s obkladovými pásky Originál Meldorfer® 
tak dodávají moderní architektuře nové vzrušující důrazy.
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haMbUrG-barMbek
obytný komplex hiddingaweg

Stylová modernizace 
Jedna z největších architektonických výzev do budoucnosti 

spočívá v ekonomicky a ekologicky nepomíjející 
modernizaci budov. Vzorová modernizace typických 

vícepatrových staveb s fasádou z režného zdiva 
z 50. let minulého století v městské části 

Hamburku Barmbek je v mnoha detailech závazná. 
Novou úpravou obytného komplexu Hiddingaweg 

demonstroval bytový podnik SAGA GWG 
působivým způsobem, co je v dnešní době zvládnutelné 

a co má smysl – a co je navíc úhledné a představuje 
vysokou kvalitu bydlení. 

Vzhled fasád je nezaměnitelný – elegantní kombinace 
jemně strukturovaných omítek 

s obkladovými pásky Originál Meldorfer®, vyrobenými 
individuálně se specifickou patinou.



16 ORIGINÁL MELDORFER®

ZÁsadní ProMĚna
pomocí obkladových pásků ORIGINÁL MELDORFER®

Při sanaci a modernizaci hotelu TRYP-Hotel ve Wolfsbur-
gu byl v hledáčku vývoj nové koncepce úprav fasád. Cílem 
bylo viditelné vyjádření nároků na kvalitu hotelu ve vnějším 
vzhledu budovy. Majitelé a provozovatelé favorizovali pro 
fasádní plochu 1 800 m2 kvalitní řešení pomocí individuál-
ně vyrobených obkladových pásků v šedém antracitovém  

odstínu s hnědým melírem. Tyto obkladové pásky propůj-
čují fasádě výrazný a ušlechtilý charakter. V zájmu živoucí-
ho vzhledu byly obkladové pásky položeny v divoké vazbě 
s nepravidelně střídanými odstupy a pokud možno s co 
nejmenší šířkou spár.

ZvlÁŠtní ForMÁt
130 × 300 mm
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tryP-hotel
Wolfsburg

Fasáda hotelu TRYP-Hotel ve Wolfsburgu byla provedena obkladovými pásky Meldorfer® ve zvláštním formátu o rozměrech 130 × 300 mm v šedém antracitovém odstínu s hnědým melírem.



BARVY A MATERIÁLY Z PŘÍRODY:

tyPIckýM ZnakeM Pro výrobky 
orIGInÁl MeldorFer® Je JeJIch 
trvalý MInerÁlní charakter.
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PovrchovÉ PLochY | orIGInÁL MeLdorFer® UrBan cLassIc

Altweiß
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
písková bílá

Juist
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Sylt
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Antik
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Friesland
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Mecklenburg
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Hamburg
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Dithmarschen
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Rotbunt
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Chiffre-Nr. 3309/1
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
antracit

Oldenburg
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Westerwald
240 × 71 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Stockholm
400 × 40 mm
Barevný odstín spár: 
písková bílá

Oslo
400 × 40 mm
Barevný odstín spár: 
cementová šedá

Kopenhagen
400 × 40 mm
Barevný odstín spár: 
antracit

Amman
300 × 135 mm
Barevný odstín spár: 
písková bílá

Pískovec
Formát: smíšený
Barevný odstín spár: 
písková bílá

Chiffre-Nr. 3644/4
240 × 52 mm
Barevný odstín spár: 
plné vyspárování 
cementová šedá

Nadčasové, elegantní 
a odolné proti povětrnostním vlivům
Na úpravy fasád s požadavkem dlouhé život-
nosti v optickém vzhledu klasického režného 
zdiva, které jsou žádány zvláště v severním Ně-
mecku, poskytuje už i standardní sortiment ob-
kladových pásků Originál Meldorfer® rozmanitá 
a nanejvýš hospodárná řešení.
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nový desIGn
Nezaměnitelné krajiny za trvalého střídání přílivu a odlivu i ročních období. 

Vždy znovu překvapují neobvyklými tvary, barvami a strukturami 
a otevírají plně nové perspektivy. 

Nové tvary, barvy a struktury – to jsou obkladové pásky
MELDORFER® NEW DESIGN.

NOVé POHLEDY A PERSPEKTIVY
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orIGInÁl JInak
Rozmanitost v systému

Obkladové pásky Originál Meldorfer® poskytují rozmanitá vy-
nikající technická a hospodárná řešení úprav fasád – a to nejen  
v tradičním optickém vzhledu režného zdiva. Enormní výhoda 
tohoto materiálu spočívá v jeho schopnosti proměn a v jeho 
minimální hmotnosti jen 5 kg na 1 m2. K tomu se přidává řeme-
slný um zkušených specialistů, kteří materiál libovolně tvarují, 
pozměňují a vytvářejí struktury. Vedle klasických vzorů a ploch 
režného zdiva se takto mohou realizovat úplně nové větší for-
máty, podélné tvary a proměnlivé vzory spár přesně podle  

individuálních návrhů architektů, projektantů a stavebníků. 
Nové perspektivy a možnosti přinášejí obkladové pásky 
Meldorfer® produktové řady New Design. Rozsáhlý pro-
gram doplňují charakteristické povrchové plochy v optic-
kém vzhledu dřeva, přírodního kamene, kovových obkladů 
betonu. Úpravu povrchu a rozhodující finální úpravu získá-
vají obkladové pásky i v tomto případě díky využití tradiční 
manuální práce.

orIGInÁl MeldorFer®

Moderní interpretace

Obytná zástavba Bunter Garten
v Mönchengladbachu

Architektonicky výrazné jsou 
kombinované fasády městských domů 

v blízkosti velkého městského parku
 ve vnitřním městě Mönchengladbach. 

Vedle světlých omítkových ploch dodávají 
obkladové pásky budovám individualitu a charakter.
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Materiál schopný proměn
Obkladové pásky Originál Meldorfer® poskytují rozmanitá 

atraktivní řešení, která jsou zdůrazněna na principu 
základních textur stahováním, tmelením, česáním 

nebo hlazením a barevnými úpravami.

Individuální řešení
Větší formáty, podélné tvary a variabilní vzory spárování 
se mohou realizovat přesně podle návrhů architektů, projektantů a stavebníků.

Barevný odstín spár: antracit | Formát: 400 × 40 mm
Chiffre-Nr.: 3058/5

Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 740 × 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1

Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 740 × 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1



PatchWork
rozmanité barvy a formáty
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Formát: 240 × 71 mm | Chiffre-Nr.: 2887/3 bezspárový
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vĚrný orIGInÁlní 
vZhled
optický vzhled přírodního kamene, 
betonu a dřeva

Charakteristický vzhled
Povrchové plochy v optickém vzhledu dřeva, přírodního kamene 
a betonu doplňují rozsáhlý program produktové řady New Design.

Masivní a lehké
Povrchová plocha, upravená obkladovými pásky, 

působí masivním dojmem 
a přesto je lehká.

Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 300 × 135 mm | Chiffre-Nr.: 4014/2
Barevný odstín spár: cementová šedá

Formát: 300 × 135 mm | Chiffre-Nr.: 4073/1

Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 300 × 135 mm | Chiffre-Nr.: 3380/4
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starÁ Přístavní obytnÁ ZÁstavba
Bydlení s výhledem do dálek

Přístavní čtvrť města Brémy náleží k největším developer-
ským částem města Brémy. Dalším milníkem je projekt 
Marcuskaje. Soubor budov, vytvořený podle plánů ateliéru 
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, poskytuje 250 bytů, 
z toho 150 s podporou z veřejných prostředků. V soubo-
ru jsou zaintegrovány čtyři střídavě šesti až sedmipatrové 
budovy, které jsou ve volném uspořádání seskupeny ko-
lem vnitřního travnatého dvora. Výrazné jsou bílé a šedo-
béžové fasády v optickém vzhledu režného zdiva s volně  

vyčnívajícími balkóny a stavební otvory s elegantními de-
taily. Veškeré jednotky byly provedeny jako bezbariérové 
ve standardu KfW-70. Při vytváření fasády s rozdílnými vzo-
ry spárování byly použity obkladové pásky Originál Mel-
dorfer®. Tyto obkladové pásky o tloušťce pouze 4 až 6 mm  
s sebou přinesly hospodárnou alternativu původní skladby 
fasády s keramickými plnými cihlami a mohou se nalepovat 
na fasádní izolační systém za velké úspory času a nákladů.

Architekt Hans Jürgen Hilmes
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Brémy

» v přístavní čtvrti města Brémy 
vznikly atraktivní a cenově 
dostupné byty, které zároveň 
splňují vysoké estetické 
a energetické standardy. «
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Na úpravy fasád obytného 
souboru Marcuskaje byly v souladu 

s návrhem projektantů cíleně použity 
individuálně zhotovované obkladové pásky s rozdílnými 

vzory spárování a rozdílnými formáty. 
Obklad je svou tloušťkou 

pouhých 4 až 6 mm extrémně plochý 
a přesto robustní. Obkladové pásky byly 

díky své nízké hmotnosti
 lepeny přímo na podkladový materiál

obytný soUbor 
MarcUskaJe
brémy
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Free style (volný styl)
Nekonečná dálka, absolutní volnost. Touha jít až na hranici, 

vyhledávat nové výzvy a objevovat netušené možnosti 
– to je charakteristika obkladových pásků MELDORFER® FREE STYLE. 

Při úpravách fasád a interiérů se nabízí nové prostory pro kreativitu 
a pro neobvyklá řešení ve vztahu k jednotlivým prvkům, 

k materiálu, barvám, tvarům a struktuře.

NIC NENÍ NEMOžNé
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vŠe Je IndIvIdUÁlní
Využívání nových prostorů působnosti

Tvůrčí volnost chápeme jako měřítko, které plynule po-
změňujeme svou společnou prací s architekty, projektanty  
a stavebníky. Svůj úkol podniku s bohatými tradicemi  
a dlouholetými zkušenostmi, který nabízí své výrobky, vidí-
me v tom, abychom trvale rozšiřovali enormní tvůrčí spek-
trum obkladových pásků a abychom se vydávali nekon-

venčními cestami a mohli tak realizovat i neobvyklá řešení. 
Neboť faktem je toto: Obkladové pásky Originál Meldorfer® 
jako téměř žádný jiný materiál skýtají možnost realizace di-
ferencovaných a napínavých návrhů do venkovních i vnitř-
ních prostorů v trvale vysoké kvalitě. Po tvůrčí stránce ne-
zůstávají téměř žádná přání nesplněna.

nÁvrh klíČ
Grafický, technický, metalický
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Produktová řada obkladových pásků Meldorfer® Free Style otevírá úplně nové možnosti zdůraznění povrchových ploch novými formáty, barvami, strukturami a vzory spárování. 
Příklady designových řešení zleva doprava: Seamless Patterns (bezešvý vzor) 03 (organické, homogenní, přírodní, decentně strukturované, univerzální); Quadratwelle (čtvercová vlna) 
(individuální, virtuózní, signifikantní, amorfní, strukturované); Schlüssel (klíč) (grafické, technické, metalické, Cool Pastel (báječné pastelové), strukturované).

Je možné zhotovit nejrůznější formáty a kombinace formátů, 
které se sestaví podle zadání projektanta na základě forem  
a mřížek pro daný tvar. Spektrum sahá od speciálních reliéfů 
přes organické a amorfní tvary, polygony a elipsy až po 
komplexní umělecká tvůrčí řešení pro fasády i místnosti. 
Obkladové pásky Meldorfer® Free Style představují nabídku, 
která nestanoví žádné hranice, ale zcela naopak inspiruje ke 
stále novým nápadům.

Manuální práce s dokonalostí
Surovou minerální hmotu lze zformovat 

téměř do jakéhokoli libovolného tvaru.
Tomu odpovídá rozmanitost tvůrčího

spektra využití obkladových pásků, ze kterého lze 
rozsáhlým způsobem čerpat v oblasti 

obkladových pásků Free Style s ohledem na kreativní 
umělecké návrhy úprav.



nÁvrh tetrIs
kreativní barvy, formáty a vzory spárování

32 ORIGINÁL MELDORFER®
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Neomezené možnosti
Obkladové pásky Originál Meldorfer® poskytují 

rozmanitá atraktivní řešení ve formě 
organických a amorfních prvků, polygonů a elipsových tvarů 

až po komplexní umělecké formy úprav.

Nové tvůrčí prostory
Řada Meldorfer® Free Style znamená mimořádná řešení, co se týče barev, tvarů a struktury. Po tvůrčí stránce 
nenechává tento formovatelný materiál s mnohostranným využitím téměř žádná přání nesplněná.

Barevný odstín spár: cementová šedá | Chiffre-Nr.: 3992/3

Barevný odstín spár: antracit | Chiffre-Nr.: 4110/1

Barevný odstín spár: cementová šedá | Chiffre-Nr.: 4166/1



FrankenberGer hÖFe 
(Frankenberské dvory)
aachen (cáchy)
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Moderní doba 
ZakladatelŮ

Reliéfové struktury s obkladovými pásky
ORIGINÁL MELDORFER®

Ve městě Cáchy byl podle plánů ateliéru Kadawittfeldarchitektur pro 
komplex Frankenberger Höfe (Frankenberské dvory) zřízen obytný sou-
bor uvnitř města, který aktualizuje strukturu sousední čtvrti z dob zakla-
datelů podle moderních měřítek. Projektanti věnovali velkou pozornost 
úpravě fasád. Aby bylo možné dosáhnout moderní interpretace okol-
ních budov staré zástavby, byly vytvořeny části se zvýšeným přízemím,  
s různými podezdívkami, vertikálními okny, arkýři, římsami, francouzský-
mi balkóny a rozdílnými výškami stropů a střešních hřebenů. Povrchové 
plochy diferencovali projektanti řemeslně nákladnými částmi, struktu-
rovanými nástřikem koštětem, a částmi z jemných omítek, frézovanými 
bosážními vzory i panelovými prvky. Jako zvláštní efekt byly obkladové 
pásky Originál Meldorfer® položeny v určité 3D struktuře jako reliéf, aby 
se vyznačily různé typy podezdívek na fasádě v přízemí. Vznikly diferen-
cované fasádní vzory, které se svou individualitou a složením z menších 
částí zřetelně odlišují od ostatních projektů novostaveb.

Reliéf z obkladových pásků
Za účelem vytvoření strukturovaných povrchových 

ploch fasády byly obkladové pásky Originál 
Meldorfer® použity jako omítkové tvárnice 

a na dílčích částech byla zrealizována výrazná 
reliéfová struktura. Projektanti dále zvýraznili 

fasády frézovanými bosážními strukturami, profily 
u okenních rámů, římsovými profily i plochami 

z jemných omítek a z omítek v optickém vzhledu 
česaných struktur a struktur, stříkaných koštětem.
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PéČe o stavební PaMÁtky
Většina budov, ve kterých budeme v dalších desetiletích žít a pracovat, 

byla vybudována už dávno – jedná se o cenné stavby, z části památkově chráněné. 
Jejich zachování a energetická modernizace je jednou z největších architektonických 

výzev budoucnosti. Rozmanitá řešení pro stylové úpravy historických fasád, 
které budou věrné originálu, představují obkladové pásky ORIGINÁL MELDORFER®.

ZACHOVÁVÁNÍ HODNOT STAVEB
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s lÁskoU k detaIlU
Zachovávání hodnot staveb

Obkladové pásky Originál Meldorfer® otevírají stavební-
kům, architektům, městským projektantům a pracovníkům 
památkové péče velké množství možností. Lze zacho-
vat celý ráz města, aniž by bylo nutné vzdát se původní-
ho stavebního charakteru. Jednotlivé fasády se mohou 
nově upravovat stylově a efektně. Vlastní optický vzhled 
historického režného zdiva, které se již nevyrábí, lze po-
mocí obkladových pásků Meldorfer rekonstruovat věrně 
jako originál. Ať se jedná o rodinný dům, obytné budovy, 
průmyslovou budovu nebo stavební památku: Obkladové  

pásky Originál Meldorfer® jsou i při modernizaci a zacho-
vávání starých staveb pravým všestranným materiálem. 
Poskytují vytříbené řešení pro každý stavební detail. Po-
hledové zdivo s věrným charakterem originálu v optickém 
vzhledu režného zdiva je možné provádět bez přerušení 
vazby a bez dilatačních spár jednotlivých polí. Speciální ro-
hové obkladové pásky zajišťují po optické stránce dojem 
na rozích a hranách. Pomocí tohoto systému lze bezpečně  
realizovat i zaoblení.

PéČe o stavební PaMÁtky
pomocí obkladových pásků orIGInÁl MeldorFer®
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PrŮMyslové bUdovy
továrna WMF – prodejní oddělení

Přitom je snadné dosáhnout atraktivního vzhledu režného zdiva 
v nejčistším slova smyslu i při modernizaci starých staveb. Neboť 
při hmotnosti obkladových pásků zhruba 5 kg na 1 m2 je statické 
zatížení obkladovými pásky skutečně minimální. Obkladové pásky 
Originál Meldorfer® se svou minimální tloušťkou vrstvy se mohou 
bez doplňkového upevnění lepit buď přímo na materiál stěny, nebo 
jako finální vrstva přímo na armovanou izolační desku fasádního 
izolačního systému. Materiál je robustní, odolný proti úderům a 
snadno se čistí. Dlouhé intervaly provádění údržby snižují následné 
náklady. To je velké plus s ohledem na hospodárnost, se kterou se 
počítá i při sanaci historických staveb.

Pro každý stavební detail 
Speciální rohové obkladové pásky ztvárňují 
optický dojem masivního kamene na rozích 

a hranách. V tomto systému lze bezpečně 
zrealizovat i různá zaoblení.

Stará průmyslová budova
Jako vydařená symbióza starého s novým 
se prezentuje budova WMF/ Württembergische 
Metallwarenfabrik (Württemberská továrna na kovové zboží) 
ve švábském Geislingenu an der Steige. 
Obklopená výrobními budovami, vybudovanými z cihel na 
počátku 19. století, poskytuje takzvaná „Fischhalle 
(rybářská hala)“ v dnešní době místo prodejnímu oddělení 
továrny WMF. Aby bylo možné zintenzivnit propojení mezi 
výrobou a prodejem, byla fasáda haly upravena 
do vhodného optického designu cihel pomocí obkladových 
pásků Originál Meldorfer®.
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InterIéry
Prostory, které poskytují ochranu soukromí, které vyzařují teplo a mají svůj zcela vlastní 
nezaměnitelný styl – takové prostory lze perfektně utvářet pomocí obkladových pásků 

ORIGINÁL MELDORFER®.
Interiérovým architektům i stavitelům veletržních a obchodních areálů 

je k dispozici velké množství přesvědčivých možností na úpravy prostorů. 
Barvy, tvary a struktury – od seversky chladných až po teplejší středomořské koncepce. 

Rozmanité úpravy pomocí obkladových pásků jsou v programu i při úpravách vnitřních místností 
a představují opravdovou alternativu ke klasickým textilním obkladům stěn a k omítkám.

PROSTĚ JINAK



MUltItalenty
pro fasády i místnosti
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MístnostI s charaktereM
Klasické nebo kreativní

Obkladové pásky Originál Meldorfer® lze zpracovávat 
snadno a maximálně hospodárně téměř na jakýkoli pod-
kladový materiál. Proto se ideálně hodí i na náročné úpra-
vy interiérů. Ať už se jedná o foyery, přijímací haly, výstav-
ní prostory nebo soukromé obytné místnosti s individuální 
atmosférou – díky enormní rozmanitosti a jedinečnému 
optickému vzhledu se obkladové pásky v interiérech stá-
vají ušlechtilou a vysoce zajímavou alternativou ke kla-
sickým textilním obkladům stěn a k omítkovým plochám. 
Zvláště rustikální optický vzhled režného zdiva, který je 
trendem i v interiérech, lze nanejvýš hospodárně zrea-
lizovat pomocí obkladových pásků Meldorfer. Zvláštní 

výhodou se i zde jeví jejich poměrně nízká hmotnost jen 
zhruba 5 kg na 1 m2. Obkladové pásky Originál Meldor-
fer® lze tak systematicky bezpečně zpracovávat i na stě-
ny z lehčených materiálů. Různé barevné odstíny, formáty  
a vzory spárování, vyjadřující různé nálady, umožňují rea-
lizaci nejrůznějších koncepcí místností. Robustní, odolný  
a snadno čistitelný materiál s dlouhou trvanlivostí takto 
sbírá plusové body i v interiérech v důsledku prodlouže-
ných intervalů provádění údržby. Povrchové plochy odolá-
vají i trvalým vysokým mechanickým namáháním v silně 
frekventovaných místnostech a zachovávají si po velmi 
dlouhou dobu svůj bezvadný vzhled.

Návrhy stěn v gastronomii
Pomocí obkladových pásků lze docílit masivní a rustikální optický vzhled kamene 
s maximální hospodárností. Obkladové pásky se lepí jednoduše na materiál stěny. 
Lze je zpracovávat systematicky i na stěny z lehčených materiálů. 
Obkladové pásky Originál Meldorfer® tak otevírají rozmanité perspektivy pro úpravy 
místností s identitou a charakterem.

Řešení s atraktivními detaily
Pult ve veletržním stánku společnosti DAW SE byl úpraven pomocí 
obkladových pásků. Robustní povrchové plochy se hodí zvláště pro 
aplikační prostory, ve kterých lze očekávat vysoké mechanické namáhání.



www.original-meldorfer.com

Český Caparol s.r.o. | Litvínovice 32 | 370 01 České Budějovice
 

Logistické centrum Kozomín | Kozomín 501 | 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084 | Fax.: +420 315 754 080 | Zákaznická linka 844 111 840

 

www.caparol.cz 0
1/

2
0

19


