
MEANDR PARQUET

Výhradní zástupce pro Českou republiku



Společnost LUKOR s.r.o. se představuje

Společnost Lukor s.r.o. je výhradním zástupcem pro distribuci a prodej •	
unikátních parket MEANDR pro Českou republiku.

Společnost Lukor s.r.o je držitelem mezinárodního osvědčení o kvalitě •	
ČSN EN ISO 9001:2001.

Znalost tajemství výroby parket MEANDR je chráněna v 28 zemích, třemi •	
patenty ve světě a dále v 25 evropských zemích.

Parketa bez elegantního designu může být přinejlepším „dobrým“  výrob-•	
kem, který ovšem nijak nevyčnívá z řady ostatních dobrých  produktů. To 
se však rozhodně netýká parket MEANDR, které Vás v prvé řadě zaujmou 
atraktivním vzhledem a nápaditým designem.

Naše parketa sleduje trend osobitého a módního stylu, který vyžadují •	
zákazníci po celém světě, tudíž jsme schopni uspokojit všechny současné 
i budoucí náročné zákazníky.

Parkety MEANDR vynikají především jedinečným a neotřelým vzhledem, •	
který z nich činí ideální volbu jak pro rodiny, které preferují módní a orig-
inální bytový design, tak pro elegantní kanceláře, kvalitní hotely,  luxusní 
obchody, významné komerční prostory, stadiony či divadelní jeviště.

Parketa MEANDR se vyrábí v provedení masiv, třívrstvá  a vícevrstvá. •	

http://www.lukor.cz

Company Lukor s.r.o. is MEANDR parquet exclusive representative and reseller for Czech republic. •	
And we´ve already been approved by ISO 9001:2000 international quality system.

Knowledge of MEANDR parquet is protected in 28 countries, by three world patents and furher •	
25 europen countries. Product without distinguishing feature can be a “good” product at most, it 

can´t be outstanding from all good products.

With the trend that consumers from world are pursuing the personal and fashionable room style, •	
the MEANDR flooring´s innovation satisfy all current and sophisticated consumers.

The MEANDR flooring make consumer have impression of living beside the water, it is the best •	
choice for modern family who prefers fashion, elegance, beauty and luxury, and also the ideal 

choice for office, stadium, hotel, store, stage etc.



Ochrana proti ohýbání
Vynikající technologie – parkety MEANDR se na rozdíl od přímých parket • 
podstatně hůře a méně často deformují.  

Unikátní vzhled – parkety MEANDR vyvolávají dojem bydlení u vodní • 
hladiny.

DIY instalace – tajemství spočívá v jedinečném systému montáže bez • 
použití klínů, lepidel a hřebíků

Ideální volba – parkety MEANDR jsou ideální volbou pro montáž na pod-• 
lahové topení

Avoid -- arching   Avoid -- deformation.
Outstanding technology - MEANDR parquet overcomes the shortcomings that the straight floor •	
easily and often become deformed.

Special design - The impression of MEANDR parquet is living beside the water.•	

DIY installation - No need of glue and nail: Install or remove by yourself.•	

Ideal choice - It is the first choice for floor heating being used in and humid area.•	

Proč si vybrat parkety MEANDR?
Why do you choose MEANDR parquet?



Nechat vplout slunce do šera,

splnit si své tajné přání,

boty zout na břeh jezera,

vodu zlehka čeřit dlaní.

Krásné bydlení

díky unikátnímu 

designu



Parkety MEANDR se vyrábějí z více než 20 druhů dřevin v různých 
skladbách a barevných provedeních.

Vychází vstříc všem Vašim nárokům a představám.

Vaše spokojenost je náš cíl Our job is your
satisfaction

MEANDR

MEANDR parquet is produced from more than 20 kinds 
of wood in different composition and colormap. 

All for your satisfaction and imagination.

http://www.lukor.cz



MEANDR

Otevřít knihu, začít číst,

obracet něžně každý list,

představy nechat jako ve snách

připlouvat tiše ve vlnách.

Půvab zvlněných kontur



Beatiful curly shapes

Podobají se křivkám ženy

přicházející po špičkách,

roklím schouleným do ozvěny

ukryté v mužských zorničkách.

http://www.lukor.cz



Umocní pohodu Vašeho domova
Go through four seasons with good quality as efore



Luxusní a okázalé
Luxury and splendid

Technologické principy
Technology principles

Fyzikální	principy 
Parketa MEANDR v sobě kombinuje dvě osy. Kolem jedné osy se ještě parketa může různě otáčet, ale kolem dvou to již není možné, poněvadž tyto osy se 
vzájemně zajišťují a udržují tak požadovaný tvar parkety. To působí přímo proti přirozenému deformačnímu napětí dřevěných vláken a brání ohýbání a defor-
macím.

Geometrické	principy
Z liniového spoje u rovných parket jsme u  parket MEANDR přešli na plošný spoj.  Spojením dvou vrcholků a jedné prohlubně nebo jednoho vrcholku a dvou 
prohlubní jsme na povrchu parkety vytvořili tři body, které zajišťují lepší kvalitu spoje. Do tohoto typu spoje je pevně integrována i ochrana proti ohýbání a de-
formaci.

Physical principle:
MEANDR parquet is combined with two “axis”. One axis can rotate, but two cannot do 
beacuse both of them fix each other. It directly counteracts the natural deformation stress if 
the wood fiber. It can aviod arching and deformation.

Geometrical principles
Changing the “line-jointed” of the straight floor to the “surface-jointed” of the MEANDR par-
quet. Connecting two peaks and one trough or one peak and two troughs, it makes three 
points in a face. It is firmly integrated with avoid-arching and avoid-deformation.

http://www.lukor.cz



http://www.lukor.cz

Pokušení,kterému neodoláte...
Temptation,

you can´t resist...



http://www.lukor.cz

Společnost Lukor s.r.o. nabízí spolupráci při řešení standartního a nadstan-
dartního vybavení Vašich domácností, komerčních prostor, hotelů, kanceláří 
a bytových jednotek, podlahovými krytinami a interiérovými dveřmi s obklado-
vou zárubní dle specifikace klientů.

Společnost LUKOR s.r.o. zahájila svou činnost již v srpnu roku 1992. Během 
svého působení na trhu se stala pojmem v oblasti komplexních dodávek 
podlahářských prací „na klíč“, máme zkušenosti s řadami velkých projektů 
i klientských realizací. 

Kvalita výsledného produktu je garantována nejmodernější technologií 
a širokým výběrem podlahových krytin od renomovaných firem tuzemských 
i zahraničních a dále zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001.

Profil společnosti

Company Lukor s.r.o. offers a partnership in solutions of standard and up-
per snadrard facilities in housing units, commercial areas, hotels, offices with 
floor coverings and interior doors including doorframes and fittings by clients 
specification.

Company Lukor s.r.o. is beeing founded in 1992, after 15 years we are one of 
the leading companies in the branch in our country. And we´ve already been 
approved by ČSN EN ISO 9001:2001 international quality system. 



Váš prodejce:

Lukor s.r.o.
Výhradní zástupce pro Českou republiku

Showroom: Českomoravská 2255/12a,
 190 00 Paha 9
Telefon:  +420 283 083 111
Fax:  +420 283 083 560
E-mail: meandr@lukor.cz
web: http://www.lukor.cz


