
Prírodný severský charakter





PRÍRODNÝ SEVERSKÝ CHARAKTER
Ďaleko hore na severe v manufaktúre MELDORFER v Šlezvicku-Holštajnsku 
vznikajú tradičnou manuálnou prácou už 40 rokov kvalitné obkladové pásky. 
Svojim jedinečným optickým vzhľadom, ktorý vychádza z prírodných vzorov, 

dodávajú budovám individualitu a charakter. 
Tieto obkladové pásky sú nanajvýš odolné a spoľahlivo vzdorujú mimoriadnemu namáhaniu 

vetrom a poveternostným vplyvom. Toto všetko predstavuje značka ORIGINÁL MELDORFER®. 
Znamená kvalitu a odolnosť proti poveternostným vplyvom, 

ako aj moderný a hospodárny spôsob kreatívnej úpravy fasád.

ORIGINÁL MELDORFER®



ČISTÁ PRÍRODA:

ObklADOvé PÁSky 
ORIGINÁl MElDORFER® 

SÚ ZlOŽENé Z PRÍRODNéHO PIESkU, 
DRvENéHO kAMEŇA, 

MINERÁlNyCH PlNÍv A SPOJÍv.
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MANUFAkTURA
Technológie a tradície v perfektnom prepojení – to je charakteristika výroby 

v manufaktúre MELDORFER® v Šlezvicku-Holštajnsku. 
Okrem využitia najmodernejšej strojovej techniky je výroba zásadným spôsobom postavená 
na remeselných zručnostiach, skúsenostiach a cite pre ručnú prácu, lebo povrchové plochy 

získavajú svoje zdôraznenie tradičnou manuálnou prácou. 
Vysoké požiadavky noriem a výrobných postupov garantujú stálu 

a nemennú kvalitu obkladových pásikov.

MADE IN GERMANY

7ORIGINÁL MELDORFER®



vÝRObA NA MIERU
Tradičná alebo moderná
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Výroba obkladových pásikov znamená 
hlavne individuálny prístup. 

Obkladové pásiky sa vyrábajú v sídle manufaktúry 
v Šlezvicku-Holštajnsku manuálnym spôsobom už 40 rokov. 

Trvalá kvalita obzvlášť ľahkého materiálu 
je výsledkom vysokého štandardu vo vývoji a v produkcii.

ORIGINÁl MElDORFER®

Kvalita z manuálnej výroby

Každý obkladový pásik je pravý unikát a vznikal uplynulých 
približne 40 rokov v  manufaktúre v  Nindorfu pri St. 
Peter-Ording. Všetky povrchové plochy vznikajú vždy 
individuálne a podľa návrhu kvalitnej manuálnej výroby. 
To je krédom značky Originál Meldorfer®. Obkladové 
pásiky s hrúbkou len 4 až 6 mm, ktorých spracovanie je 
v porovnaní s plnými tehlami alebo keramickými pásikmi 
mimoriadne jednoduché a hospodárne, vytvárajú veľmi 
vysoké štandardy, čo sa týka tvaru a funkcie. Majú  rovnakú 
trvanlivosť a dlhú životnosť ako plné tehly a keramické 
pásky.

Toto všetko je umožnené vďaka intenzívnym výskumom 
a vývojom, dlhoročným skúsenostiam a vyskúšaným 
zložením. Kým výroba východiskovej suroviny prebieha 
strojovo, povrchová plocha získava svoj individuálny 
charakter vždy tradičnou manuálnou prácou. Obkladové 
pásiky sa skladajú z viac ako 90 percent z prírodných 
pieskov, drveného kameňa, kvalitných minerálnych plnív 
a spojív. Výsledkom je mimoriadne robustný nárazu 
vzdorný materiál, ktorý sa dá ľahko čistiť, a  ktorý otvára 
pre architektov, projektantov a stavebníkov takmer 
neobmedzené možnosti úprav fasád a interiérov.
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PERFEkTNE ZlADENÁ TECHNIkA
Riešenie v systéme

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® je možné spraco-
vávať takmer na všetky podkladové materiály, a vďaka 
ich veľmi nízkej hmotnosti a veľmi malej hrúbke obloženej 
vrstvy v porovnaní s masívnymi plnými tehlami a keramic-
kými páskami, prebieha pokladanie tiež pomerne rých-
lejšie a úspornejšie. Obkladové pásiky sú vhodné k pou-
žitiu na fasádne tepelno izolačné systémy, na zavesené 
fasádne systémy WHF s odvetranou medzerou, na mono-
litické stavby, kombinované fasády a na interiérové   plochy. 
Obkladové pásiky Originál Meldorfer® sa môžu pokladať na 
izolačné systémy z polystyrénu. Na rozdiel od klasických 
systémov s tvrdými obkladmi sa u podkladového mate-
riálu, vhodného na lepenie obkladových pásikov, môže 

vypustiť dodatočné upevňovanie pomocou hmoždiniek a 
podiel lepenej plochy izolačného systému vychádza len na 
40 percent. Taktiež nie sú nutné dilatačné škáry pri jednot-
livých poliach fasády. Lepenie a škárovanie sa vykonáva 
jedným pracovným postupom a jedným materiálom. Naj-
lepšie hodnoty dosahujú povrchové plochy v rámci trvanli-
vosti a odolnosti. Obkladové pásky sú odolné proti mrazu, 
stabilné pri UV žiarení a znášajú mechanické namáhanie. 
Ako obklad na vonkajšie i vnútorné steny sa obkladové 
pásiky Originál Meldorfer® po technickej aj ekonomickej 
stránke osvedčujú ako skutočne univerzálne vhodné, a po 
tvorivej stránke nenechajú žiadne priania nesplnené.

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® 
je možné pokladať na tepelnoizolačné systémy. 

Zároveň sa hodia na monolitické stavebné konštrukcie.

•  prírodný materiál z pieskov, drveného kameňa, plnív a spojív

•  väčšia úspora času a nákladov pri spracovaní ako pri klasických obkladových systémoch z tvrdých materiálov

•  extrémne vysoká odolnosť a dlhá životnosť – porovnateľná s keramickými páskami

•  tenká vrstva materiálu (cca 8 mm vrátane lepidla)

•  veľmi nízka hmotnosť (cca 5 kg na 1 m2)

•  mnohostranné použitie na kombinované tepelnoizolačné systémy, montované fasády, ako aj na monolitické stavebné 
konštrukcie a do interiérov

•  povrchové plochy sú mechanicky odolné a mrazuvzdorné

•  rozmanité možnosti úprav od klasického keramického vzhľadu až po individuálne umelecké tvorivé návrhy

•  obkladové pásky možno spracovávať na tepelnoizolačné systémy s polystyrénom
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sYstÉM
systémy ETICS, montované fasády, monolitické systémy s lepenými obkladovými 
páskami alebo úpravy v interiéroch

PovrchovÉ PLochY hladké alebo štruktúrované, všetko pokryté pieskom

ForMÁtY
rozmanité možnosti úprav pokladaním do väzieb (divoká väzba, krížová väzba, väzba 
s väzákmi), multiformátové obkladové pásiky, pozdĺžne formáty, možnosť ďalších 
individuálnych formátov

ŠkÁrovacIe hMotY materiál možno individuálne tónovať

tePeLnÁ IZoLÁcIa izolačné dosky z polystyrénu

REAKCIA NA OHEŇ Eurotrieda B

IZOLÁCIA
dosky z polystyrénu

POVRCH FASÁDY
Originál Meldorfer®

ARMOVANIE
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URbAN ClASSIC
Drsný, pôvodný, charakteristický a priamy – taký je sever. 

V neposlednom rade spojený s materiálom, ktorý charakterizuje architektúru dedín 
a miest v mnohých krajinách na pobreží Severného a Baltského mora 

snáď ako žiadny iný: s murivom z rezných tehál. 
Jeho robustná krása sa v dnešnej dobe vyžaduje viac ako kedykoľvek predtým 

a je v modernej verzii interpretovaná produktovou radou 
MELDORFER® URBAN CLASSIC.

TRADIČNÝ OPTICKÝ VZHĽAD REŽNÉHO MURIVA
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klASICké FARby A TvARy
Pre každý detail fasády

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® otvárajú architek-
tom, projektantom, stavebníkom a investorom enormne 
veľké spektrum individuálnych hospodárnych úprav a zdô-
raznenie rôznych povrchových plôch. Obzvlášť na úpravy 
fasád v prírodnom optickom vzhľade režného muriva, po-
skytujú obkladové pásiky oddávna rozmanité a  zároveň 
hospodárne riešenia pre fasádne izolačné systémy, mon-
tované fasády, ako aj pre monolitické stavebné konštruk-
cie. Architekti a projektanti dostávajú v produktovej rade 
Urban Classic možnosť výberu medzi početnými klasický-
mi farbami, formátmi a  štruktúrami, ako i zvláštnymi indi-
viduálnymi návrhmi. Takmer každý formát režného muriva 
možno vyrobiť ako obkladové pásky Meldorfer, obkladové 

pásiky umožňujú zhotovenie kompletných stavebných prv-
kov vopred, a takmer každý farebný odtieň je možné vyro-
biť tak, že bude verný originálu. Obkladové pásiky Originál 
Meldorfer® v tradičnom optickom vzhľade režného muriva 
tak garantujú v každom prípade prírodný vzhľad. Pritom 
sa môžu pokladať bez prerušenia väzby a bez dilatačných 
škár jednotlivých polí. Zároveň umožňujú efektnú hru fa-
rieb a prakticky ich nemožno odlíšiť od konvenčného rež-
ného muriva. Toto platí pre všetky detaily fasády, nakoľko 
optický vzhľad pohľadového muriva sa stáva perfektným 
za použitia rohových obkladových pásikov, ktoré zaobľujú 
celkový harmonický obraz a optimálne zvýrazňujú charak-
ter masívnych obkladových pásikov z kameňa.

UŠĽACHTIlé A ZEMITé
Tradičný optický vzhľad režného muriva

Obytný dom v Pforzheime
Architektonické spektrum pri úpravách na fasádnych 
izolačných systémoch vyznačuje pluralita a kreativita. 

Fasády s obkladovými páskami Originál Meldorfer® 
tak dodávajú modernej architektúre nové vzrušujúce dôrazy.
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HAMbURG-bARMbEk
Obytný komplex Hiddingaweg

Štýlová modernizácia 
Jedna z najväčších architektonických výziev do budúcnosti 

spočíva v ekonomickej a ekologickej nesmrteľnosti 
modernizácie budov. Vzorová modernizácia typických 

viacposchodových stavieb, s fasádou z režného muriva 
z 50. rokov minulého storočia v mestskej časti 

Hamburgu Barmbek, je v mnohých detailoch záväzná. 
Novú úpravu obytného komplexu Hiddingaweg 

demonštroval bytový podnik SAGA GWG 
pôsobivým spôsobom, čo je v dnešnej dobe zvládnuteľné, 

čo má zmysel, a čo je navyše úhľadné 
a predstavuje vysokú kvalitu bývania. 

Vzhľad fasád je nezameniteľný – elegantná kombinácia 
jemne štruktúrovaných omietok s obkladovými páskami 

Originál Meldorfer®, vyrobenými 
individuálne so špecifickou patinou.
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ZÁSADNÁ PREMENA
pomocou obkladových pásikov ORIGINÁL MELDORFER®

Pri sanácii a modernizácii hotela TRYP-Hotel vo Wolfs-
burgu bol v hľadáčiku vývoj novej koncepcie úprav fasád. 
Cieľom bolo viditeľné vyjadrenie nárokov na kvalitu hotela 
vo vonkajšom vzhľade budovy. Majitelia a prevádzkovatelia 
favorizovali na fasádnu plochu 1 800 m2 kvalitné riešenia 
pomocou individuálne vyrobených obkladových pásikov  

v sivom antracitovom odtieni s hnedým melírom. Tieto ob-
kladové pásiky prepožičiavajú fasáde výrazný a ušľachtilý 
charakter. V záujme žijúceho vzhľadu boli obkladové pá-
siky položené v divokej väzbe s nepravidelne striedavými 
odstupmi, a pokiaľ možno, s čo najmenšou šírkou škár.

ZvlÁŠTNy FORMÁT
130 × 300 mm
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TRyP-HOTEl
Wolfsburg

Fasáda hotela TRYP-Hotel vo Wolfsburgu bola realizovaná obkladovými páskami Meldorfer® vo zvláštnom formáte s rozmermi 130 × 300 mm v sivom antracitovom odtieni s hnedým melírom.



FARBY A MATERIÁLY Z PRÍRODY:

TyPICkÝM ZNAkOM PRE vÝRObky 
ORIGINÁl MElDORFER® JE ICH 

TRvAlÝ MINERÁlNy CHARAkTER.
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PovrchovÉ PLochY | orIGInÁL MeLdorFer® UrBan cLassIc

Altweiß
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
piesková biela

Juist
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Sylt
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Antik
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Friesland
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Mecklenburg
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Hamburg
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Dithmarschen
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Rotbunt
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Chiffre-Nr. 3309/1
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
antracit

Oldenburg
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Westerwald
240 × 71 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Stockholm
400 × 40 mm
Farebný odtieň škár:
piesková biela

Oslo
400 × 40 mm
Farebný odtieň škár:
cementová sivá

Kopenhagen
400 × 40 mm
Farebný odtieň škár:
antracit

Amman
300 × 135 mm
Farebný odtieň škár:
piesková biela

Pískovec
Formát: smíšený
Farebný odtieň škár:
piesková biela

Chiffre-Nr. 3644/4
240 × 52 mm
Farebný odtieň škár:
plné vyškárovanie
cementová sivá

Nadčasové, elegantné 
a odolné proti poveternostným vplyvom
Na úpravy fasád s požiadavkou dlhej životnosti 
v optickom vzhľade klasického režného muriva, 
ktoré  sú žiadané najmä v severnom Nemecku, 
poskytuje už aj štandardný sortiment obkla-
dových pásikov  Originál Meldorfer® rozmanité 
a nanajvýš hospodárne riešenia.
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NOvÝ DESIGN
Nezameniteľné krajiny za stáleho striedania prílivu a odlivu i ročných období. 

Vždy znovu prekvapujú neobvyklými tvarmi, farbami a štruktúrami 
a otvárajú plne nové perspektívy. 

Nové tvary, farby a  štruktúry – to sú obkladové pásiky 
MELDORFER® NEW DESIGN.

NOVÉ POHĽADY A PERSPEKTÍVY
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ORIGINÁl INAk
Rozmanitosť v systéme

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® poskytujú rozmanité 
vynikajúce technické a hospodárne  riešenia úprav fasád  
– a to nielen v tradičnom optickom vzhľade režného muri-
va. Enormná výhoda tohto materiálu spočíva v jeho schop-
nosti premien a v  jeho minimálnej hmotnosti len 5 kg na 
1 m2. K tomu sa pridáva remeselný um skúsených špecia-
listov, ktorí materiál ľubovoľne tvarujú, menia, dopĺňajú  
a vytvárajú štruktúry. Popri klasických vzoroch a  plôch 
režného muriva sa takto môžu realizovať úplne nové  

väčšie formáty, pozdĺžne tvary a premenlivé vzory škár  
presne podľa individuálnych návrhov architektov, projek-
tantov a stavebníkov. Nové perspektívy a možnosti priná-
šajú obkladové pásiky Meldorfer® produktového radu New 
Design. Rozsiahly program dopĺňajú charakteristické povr-
chové plochy v optickom vzhľade dreva, prírodného kame-
ňa, kovových obkladov betónu. Úpravu povrchu a rozhodu-
júcu finálnu úpravu získavajú obkladové pásiky aj v tomto 
prípade vďaka využitiu tradičnej manuálnej práce.

ORIGINÁl MElDORFER®

Moderná interpretácia

Obytná zástavba Bunter Garten 
v Mönchengladbach

Architektonicky výrazné sú 
kombinované fasády mestských domov 

v blízkosti veľkého mestského parku 
vo vnútornom meste Mönchengladbach.

 Vedľa svetlých omietkových plôch dodávajú 
obkladové pásiky budovám individualitu a charakter.
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Materiál schopný premien
Obkladové pásiky Originál Meldorfer® poskytujú rozmanité 

atraktívne riešenia, ktoré sú zdôraznené na princípe 
základných textúr sťahovaním, tmelením, česaním 

alebo hladením a farebnými úpravami.

Individuálne riešenie
Väčšie formáty, pozdĺžne tvary a variabilné vzory škárovania 
sa môžu realizovať presne podľa návrhov architektov, projektantov a stavebníkov.

Farebný odtieň škár: antracit | Formát: 400 × 40 mm
Chiffre-Nr.: 3058/5

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Formát: 740 × 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Formát: 740 × 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1



PATCHWORk
Rozmanité farby a formáty
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Formát: 240 × 71 mm | Chiffre-Nr.: 2887/3 bezšpárový
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vERNÝ ORIGINÁlNy 
vZHĽAD
Optický vzhľad prírodného kameňa, 
betónu a dreva.

Charakteristický vzhľad
Povrchové plochy v optickom vzhľade dreva, prírodného kameňa 
a betónu dopĺňajú rozsiahly program produktovej rady New Design.

Masívne a ľahké
Povrchová plocha, upravená obkladovými pásikmi, 

pôsobí masívnym dojmom, 
ale aj napriek tomu je ľahká.

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Formát: 300 × 135 mm | Chiffre-Nr.: 4014/2
Farebný odtieň škár: cementová sivá

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

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Formát: 300 × 135 mm | Chiffre-Nr.: 3380/4
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STARÁ PRÍSTAvNÁ ObyTNÁ ZÁSTAvbA
Bývanie s výhľadom do diaľok

Prístavná štvrť mesta Brémy patrí k najväčším developer-
ským častiam mesta Brémy. Ďalším míľnikom je projekt 
Marcuskaje. Súbor budov, vytvorený podľa plánov ateliéru 
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, poskytuje 250 bytov, 
z ktorých 150 bytov je s podporou z verejných prostried-
kov. V súbore sú zaintegrované štyri striedavo šesť až se-
demposchodové budovy, ktoré sú vo voľnom usporiadaní 
zoskupené okolo vnútorného trávnatého dvora. Výrazné sú 
biele a sivo – béžové fasády v optickom vzhľade režného 

muriva s voľne vyčnievajúcimi balkónmi a stavebné otvo-
ry s elegantnými detailmi. Všetky jednotky boli vykonané 
ako bezbariérové v štandarde KfW-70. Pri vytváraní fasády 
s rozdielnymi vzormi škárovania boli použité obkladové pá-
siky Originál Meldorfer®. Tieto obkladové pásiky s hrúbkou 
iba 4 až 6 mm so sebou priniesli hospodárnu alternatívu pô-
vodnej skladby fasády s keramickými plnými tehlami, ktoré 
sa môžu nalepovať na fasádny izolačný systém a  ušetria 
čas i náklady.

Architekt Hans Jürgen Hilmes
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Brémy

» v prístavnej štvrti mesta Brémy 
vznikli atraktívne a cenovo 
dostupné byty, ktoré zároveň 
spĺňajú vysoké estetické 
a energetické štandardy. «
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Na úpravy fasád obytného súboru 
Marcuskaje boli v súlade 

s návrhom projektantov cielene použité 
individuálne zhotovované obkladové pásiky s rozdielnymi 

vzormi škárovania a rozdielnymi formátmi. 
Obklad je svojou hrúbkou len 4 až 6 mm 

extrémne plochý a napriek tomu robustný. 
Obkladové pásiky boli vďaka svojej nízkej hmotnosti 

lepené priamo na podkladový materiál.

ObyTNÝ SÚbOR 
MARCUSkAJE
brémy
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FREE STylE (voľný štýl)
Nekonečná diaľka, absolútna voľnosť. Túžba ísť až za hranicu, 

vyhľadávať nové výzvy a objavovať netušené možnosti 
– to je charakteristika obkladových pásikov MELDORFER® FREE STYLE. 
Pri úpravách fasád a interiérov sa ponúkajú nové priestory pre kreativitu 

a pre neobvyklé riešenia vo vzťahu k jednotlivým prvkom, 
materiálom, farbám, tvarom a štruktúre.

NIČ NIE JE NEMOŽNÉ
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vŠETkO JE INDIvIDUÁlNE
Využívanie nových priestorov pôsobností

Tvorivú voľnosť chápeme ako meradlo, ktoré sa plynule 
mení spoločnou prácou s architektmi, projektantmi a sta-
vebníkmi. Svoju úlohu podniku s bohatými tradíciami a dlho-
ročnými skúsenosťami, ktorý ponúka svoje výrobky, vidíme 
v tom, aby sme trvalo rozširovali enormné tvorivé spektrum 
obkladových pásikov, a aby sme sa vydávali nekonvenčnými  

cestami, a mohli tak realizovať aj neobvyklé riešenia. Lebo 
faktom je toto: Obkladové pásiky Originál Meldorfer®, ako 
takmer žiadny iný materiál, poskytujú možnosť realizácie 
diferencovaných a napínavých návrhov do vonkajších i vnú-
torných priestorov v trvalo vysokej kvalite. Po tvorivej strán-
ke nezostávajú takmer žiadne želania nesplnené.

NÁvRH kĽÚČ
Grafický, technický, metalický
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Produktový rad obkladových pásikov Meldorfer® Free Style otvára úplne nové možnosti zdôraznenia povrchových plôch novými formátmi, farbami, štruktúrami a vzormi škárovania. 
Príklady dizajnových riešení zľava doprava: Seamless Patterns (bezšvový vzor) 03 (organické, homogénne, prírodné, decentne štruktúrované, univerzálne); Quadratwelle (štvorcová vlna)
(Individuálne, virtuózne, signifikantné, amorfné, štruktúrované); Schlüssel (kľúč) (grafické, technické, metalické, Cool Pastel (svieže pastelové), štruktúrované).

Je reálne zhotoviť najrôznejšie formáty a kombinácie formá-
tov, ktoré sa zostavia podľa zadania projektanta, na základe  
foriem a mriežok pre daný tvar. Spektrum siaha od špe- 
ciálnych reliéfov cez organické a amorfné tvary, polygóny 
a elipsy, až po komplexné umelecké tvorivé riešenia pre fa-
sády i miestnosti. Obkladové pásiky Meldorfer® Free Style 
predstavujú ponuku, ktorá nestanovuje žiadne hranice, ale 
naopak, úplne inšpiruje ku stále novým nápadom.

Manuálna práca s dokonalosťou
Surovú minerálnu hmotu je možné sformovať 

takmer do akéhokoľvek ľubovoľného tvaru. 
Tomu zodpovedá rozmanitosť tvorivého 

spektra využitia obkladových pásikov, 
z ktorého je možné rozsiahlym spôsobom čerpať v oblasti

 obkladových pásikov Free Style s ohľadom na kreatívne 
umelecké návrhy úprav.



NÁvRH TETRIS
kreatívne farby, formáty a vzory škárovania
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Neobmedzené možnosti
Obkladové pásiky Originál Meldorfer® poskytujú 

rozmanité atraktívne riešenie vo forme 
organických a amorfných prvkov, polygónov a elipsových tvarov, 

až po komplexné umelecké formy úprav.

Nové tvorivé priestory
Rad Meldorfer® Free Style značí mimoriadne riešenie, čo sa týka farieb, tvarov a štruktúry. Po tvorivej stránke 
nenecháva tento formovateľný materiál s mnohostranným využitím takmer žiadne priania nesplnené.

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Chiffre-Nr.: 3992/3

Farebný odtieň škár: antracit | Chiffre-Nr.: 4110/1

Farebný odtieň škár: cementová sivá | Chiffre-Nr.: 4166/1



FRANkENbERGER HÖFE 
(FRANkENbERSké DvORy)
Aachen (Cáchy)
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MODERNÁ DObA 
ZAklADATEĽOv

Reliéfové štruktúry s obkladovými páskami
ORIGINÁL MELDORFER®

V meste Aachen bol podľa plánov ateliéru Kadawittfeldarchitektur pre 
komplex Frankenberger Höfe (Frankenberské dvory) zriadený obytný 
súbor vo vnútri mesta, ktorý aktualizuje štruktúru susednej štvrti podľa 
moderných meradiel z čias zakladateľov. Projektanti venovali veľkú po-
zornosť úprave fasád. Aby bolo možné dosiahnuť modernú interpretáciu 
okolitých budov starej zástavby, boli vytvorené časti so zvýšeným príze-
mím, s rôznymi podmurovkami, vertikálnymi oknami, arkiermi, rímsami, 
francúzskymi balkónmi a rozdielnymi výškami stropov a strešných hre-
beňov. Povrchové plochy diferencovali projektanti remeselne nákladný-
mi časťami, štruktúrovanými nástrekmi metlou, časťami z jemných omie-
tok, frézovanými bosážnymi vzormi i panelovými prvkami. Ako zvláštny 
efekt boli obkladové pásky Originál Meldorfer® položené v určitej 3D 
štruktúre ako reliéf, aby sa vyznačili rôzne typy podmuroviek na fasáde 
na prízemí. Vznikli diferencované fasádne vzory, ktoré sa svojou indivi-
dualitou a zložením z menších častí zreteľne odlišujú od ostatných pro-
jektov novostavieb.

Reliéf z obkladových pásikov
Za účelom vytvorenia štruktúrovaných povrchových 

plôch fasády boli obkladové pásiky Originál 
Meldorfer® použité ako omietkové tvárnice, 

a na čiastkových častiach bola zrealizovaná výrazná 
reliéfová štruktúra. Projektanti ďalej zvýraznili 

fasády frézovanými bosážnymi štruktúrami, profily 
pri okenných rámoch, rímsové profily aj plochy 

z jemných omietok a z omietok v optickom vzhľade 
česaných štruktúr a štruktúr striekaných metlou.
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STAROSTlIvOSŤ 
O STAvEbNé PAMIATky

Väčšina budov, v ktorých budeme v ďalších desaťročiach žiť a pracovať, 
bola vybudovaná už dávno – jedná sa o cenné stavby, z časti pamiatkovo chránených. 

Ich zachovanie a energetická modernizácia je jednou z najväčších 
architektonických výziev budúcnosti. Rozmanité riešenia pre štýlové úpravy 

historických fasád, ktoré budú verné originálu, 
predstavujú obkladové pásiky ORIGINÁL MELDORFER®.

ZACHOVANIE HODNOSTI STAVIEB
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S lÁSkOU k DETAIlU
Zachovanie hodnosti stavieb

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® otvárajú stavební-
kom, architektom, mestským projektantom a  pracovní-
kom pamiatkovej starostlivosti veľké množstvo možností. 
Je dosiahnuteľné zachovať celý ráz mesta, bez toho, aby 
bolo nutné vzdať sa pôvodného stavebného charakte-
ru. Jednotlivé fasády sa môžu novo upravovať štýlovo  
a efektne. Vlastný optický vzhľad historického režného mu-
riva, ktoré sa už nevyrába, možno pomocou obkladových 
pásikov Meldorfer rekonštruovať verne ako originál. Či ide  
o rodinný dom, obytné budovy, priemyselné budovy alebo 

stavebné pamiatky: Obkladové pásky Originál Meldorfer® 
sú aj pri modernizácii a zachovávaní starých stavieb pravým 
všestranným materiálom. Poskytujú vycibrené riešenie pre 
každý stavebný detail. Pohľadové murivo s verným cha-
rakterom originálu v  optickom vzhľade režného muriva je 
možné vykonávať bez prerušenia väzby a bez dilatačných 
škár jednotlivých polí. Špeciálne rohové obkladové pásiky 
zaisťujú po optickej  stránke dojem na rohoch a hranách. 
Pomocou tohto systému je možné bezpečne realizovať aj 
zaoblenie.

STAROSTlIvOSŤ O STAvEbNé PAMIATky
pomocou obkladových pásikov ORIGINÁl MElDORFER®
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PRIEMySElNé bUDOvy
továreň WMF – predajné oddelenie

Pritom je ľahké dosiahnuť atraktívny vzhľad režného muriva  
v najčistejšom slova zmysle aj pri modernizácii starých stavieb. Pri 
hmotnosti obkladových pásikov približne 5 kg na 1 m2 je statické 
zaťaženie obkladovými páskami skutočne minimálne. Obkladové 
pásiky Originál Meldorfer® so svojou minimálnou hrúbkou vrstvy 
sa môžu bez doplnkového upevnenie lepiť buď priamo na materiál 
steny, alebo ako finálna vrstva priamo na armovanú izolačnú dosku 
fasádneho izolačného systému. Materiál je robustný, odolný proti 
úderom a ľahko sa čistí. Dlhé intervaly vykonávania údržby znižujú 
následné náklady. To je veľké plus vzhľadom na hospodárnosť,  
s ktorou sa počíta aj pri sanácii historických stavieb.

Pre každý stavebný detail 
Špeciálne rohové obkladové pásiky stvárňujú 
optický dojem masívneho kameňa na rohoch 

a hranách. V tomto systéme možno bezpečne 
zrealizovať aj rôzne zaoblenie.

Stará priemyselná budova
Ako vydarená symbióza starého s novým 
sa prezentuje budova WMF / Württembergische 
Metallwarenfabrik (Württemberská továreň na kovový tovar) 
vo Švábsku Geislingen an der Steige. 
Obklopená výrobnými budovami, vybudovanými z tehál 
na začiatku 19. storočia, poskytuje takzvaná „Fischhalle 
(Rybárska hala)“ v dnešnej dobe miesto predajnému oddeleniu 
továrne WMF. Aby bolo možné zintenzívniť prepojenie medzi 
výrobou a predajom, bola fasáda haly upravená 
do vhodného optického dizajnu tehál pomocou obkladových 
pásikov Originál Meldorfer®.
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INTERIéRy
Priestory, ktoré poskytujú ochranu súkromia, ktoré vyžarujú teplo a majú svoj úplne vlastný 

nezameniteľný štýl – také priestory možno perfektne utvárať pomocou obkladových pásikov 
ORIGINÁL MELDORFER®. 

Interiérovým architektom i staviteľom veľtržných a obchodných areálov
 je k dispozícii veľké množstvo presvedčivých možností na úpravy priestorov. 

Farby, tvary a štruktúry – od Seversky chladných až po teplejšie stredomorskej koncepcie. 
Rozmanité úpravy pomocou obkladových pásikov sú v programe aj pri úpravách vnútorných miestností, 

a predstavujú skutočnú alternatívu ku klasickým textilným obkladom stien a k omietkam. 

PROSTE INAK



MUlTITAlENTy
pre fasády a miestnosti
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MIESTNOTI S CHARAkTEROM
Klasické alebo kreatívne

Obkladové pásiky Originál Meldorfer® je možné spracová-
vať ľahko a maximálne hospodárne takmer na akomkoľvek 
podkladovom materiály. Preto sa ideálne hodí aj na nároč-
né úpravy interiérov. Či už sa jedná o foyer, prijímacie haly, 
výstavné priestory alebo súkromné obytné miestnosti 
s individuálnou atmosférou – vďaka enormnej rozmanitos-
ti a  jedinečnému optickému vzhľadu sa obkladové pásiky  
v interiéroch stávajú ušľachtilou a vysoko zaujímavou alter-
natívou ku klasickým textilným obkladom stien a k omiet-
kovým plochám. Zvlášť rustikálny optický vzhľad režného 
muriva, ktorý je trendom aj v interiéroch, možno nanajvýš 
hospodárne zrealizovať pomocou obkladových pásikov 
Meldorfer. Nevšednou výhodou sa aj tu javí ich pomerne 

nízka hmotnosť len zhruba 5 kg na 1 m2. Obkladové pási-
ky Originál Meldorfer® možno tak systematicky bezpeč-
ne spracovávať aj na steny z ľahčených materiálov. Rôzne 
farebné odtiene, formáty a vzory škárovania, vyjadrujúce 
rôzne nálady, umožňujú realizáciu najrôznejších koncep-
cií miestností. Robustný, odolný a ľahko čistiteľný materiál  
s dlhou trvanlivosťou takto zbiera plusové body aj v inte-
riéroch v dôsledku predĺžených intervalov vykonávania 
údržby. Povrchové plochy odolávajú aj trvalému vysoké-
mu mechanickému namáhaniu v  silne frekventovaných 
miestnostiach a zachovávajú si po veľmi dlhú dobu svoj 
bezchybný vzhľad. 

Návrhy stien v gastronómii
Pomocou obkladových pásikov možno docieliť masívny a rustikálny optický vzhľad kameňa 
s maximálnou hospodárnosťou. Obkladové pásiky sa lepia jednoducho na materiál steny. 
Možno ich spracovávať systematicky aj na steny z ľahčených materiálov. 
Obkladové pásiky Originál Meldorfer® tak otvárajú rozmanité perspektívy pre úpravy 
miestností s identitou a charakterom.

Riešenie s atraktívnymi detailmi
Pult vo veľtržnom stánku spoločnosti DAW SE bol upravený pomocou 
obkladových pásikov. Robustná povrchová plocha sa hodí zvlášť pre 
aplikačné priestory, v ktorých možno očakávať vysoké mechanické namáhanie.



www.original-meldorfer.com
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