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Meister HD 300 Lindura®

Nic není tak mocného jako nápad v pravou chvíli. S Lindurou® představuje MEISTER další celosvětově unikátní Hi-Tec ino-
vaci na bázi technologie Wood-Powder. Užitná vrstva z ušlechtilého dřeva s prasklinami, suky a póry, poskytuje nejlepší 
základ pro pevné spojení s materiálem Wood-Powder. Výsledkem jsou živá až rustikální selská prkna s fascinujícím, neví-
daným, vzhledem a pozoruhodnou odolností. 

Díky speciálnímu složení, činí tepelný odpor tohoto výrobku, včetně podložky MEISTER Silence 25 dB, pouhých 
0.084  m2K/W. Lindura® je tak mimořádně vhodná pro pokládku na podklady vybavené podlahovými topnými systémy.*

Díky použité technologii, vyvinuté pro produkt Nadura, je tato dřevěná krytina nejen extrémně odolná, ale vyznačuje 
se i naprosto unikátním vzhledem. Lindura® si stejně snadno poradí s vysokými podpatky, jakož i kopačkami, které po 
odpoledním zápase zůstanou na nohou vašich ratolestí. Navíc získává tato krytina každodenním užíváním patinu, ještě 
více podtrhující vzhled starého dřeva. Díky spojení dřevěné užitné vrstvy a podkladu Wood-Powder disponuje Lindura® 
extrémní průrazuvzdorností, odolností proti vtiskům a velmi nízkým tepelným odporem, umožňujícím její použití na pod-
klady vybavené regulovanými topnými systémy. 

Mimozemsky odolné dřevo

Meister HD 300 Lindura®



povrch

 + fůze dřevěné nášlapné vrstvy a podkladu vyrobeného technologií Wood-Powder

 + ošetření povrchu přírodním olejem Weartec Nature®

 + kartáčování

 + extrémní odolnost proti průrazu a vtiskům 

 + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9 

 + záruka MEISTER 20 let

formát

 + Dub: 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm

 + Modřín: 2600 x 320 mm

 + výška pouhých 11 mm

 + celoobvodová V-drážka, u rustikálních dekorů nepravidelná

nosná deska

 + HDF nosná deska AquaSafe 920 kg/m3± 3%

 + vysoká odolnost proti průrazům a vtiskům

 + vícevrstvý protitah

 + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,084 m2 K/W (včetně SILENCE 25 DB) 

 + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

 + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím

 + čelní zámkový spoj Masterclic Plus pro Fold-Down systémy pokládky

dřevěná užitná vrstva + Weartec®Nature (přírodní olej) 

HDF nosná deska AquaSafe

podklad Wood-Powder 

protitah Wood-Powder 

Meister HD 300 Lindura®
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Meister HD 300 Lindura®

Odolnost

díky vzájemnému “spečení” dřeva  
a Hightech materiálů

Snadná údržba

čištění a impregnace probíhá  
v jednom pracovním kroku

Velkorysost

díky ohromujícímu formátu  
zámeckých prken

Stabilita

díky extrémní 
 odolnosti HDF jádra

Zdraví

díky použití výhradně  
přírodních surovin

Ekologie

díky zodpovědnému 
přístupu k použití surovin

Úspornost

díky nízkému 
tepelnému odporu

Odolnost
Srovnávací testy v naší laboratoři jasně prokázaly: ocelová koule, na kterou působí tlak o síle 4.000 Newtonů, 
zanechá na povrchu standardní dřevěné krytiny jasně viditelný vtisk. Oproti tomu u dřevěné krytiny Lindura® 

vzniknou jen stěží vnímatelné stopy. 

Standardní dřevěná krytina Dřevěná krytina Lindura®



Bezprecedentní odolnost

Keramické a kamenné dlažby se při prudkém dopadu roztříští, nebo prasknou. 
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Meister NB 400 Nadura®

Nadura znamená nekompromisní tvrdost bez chladu – řešení pro místa plná života. Nadura se ráda přizpůsobí tempera-
mentnímu životnímu stylu: když děti přinesou na nohou domů i kus fotbalového hřiště, když omáčka nabere při vaření špatný 
směr, či vám upadne pánev, hrnec, nebo talíř – to vše Nadura přežije bez větších následků. 

Na Naduře je fascinující myšlenka spojení vlastností dvou zcela odlišných materiálů v jednom produktu. Novátorská směs 
surovin se skládá výhradně z přírodních komponent, má tvrdost kamene a zároveň je teplá a pružná jako dřevo. Výsledný 
produkt je extrémně odolný a snadno udržovatelný. Doživotní záruka a množství variant povrchů od napodobenin kamene, 
až po vzhled rezavého kovu otevírá novou dimenzi interierového uspořádání.

Nadura je synonymem pro nejvyšší odolnost, extrémní otěruvzdornost a maximální stabilitu. Krytina má odolnost 
srovnatelnou s keramickou zátěžovou dlažbou, je ovšem takřka neprorazitelná a přitom příjemně teplá na dotek.  
Použití výhradně přírodních materiálů pro nášlapnou vrstvu i nosnou desku činí z Nadury ekologický produkt číslo jedna.

Meister NB 400 Nadura®

NB 400 | pískovec 6301 |  imitace kamene



vrstva Nadura® – Wood-Powder-Technology

protitah Nadura®

voděodolná nosná deska AquaSafe 

povrch

 + homogenní užitná vrstva Nadura – Wood-Powder-Technology

 + 100 % přírodní materiál s odolností kamene a haptikou dřeva

 + naprosto bezprecedentní využití práškové technologie

 + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R10 

 + třída mechanického namáhání 23|34 DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

formát

 + velkoformátová dlažba 853 x 395 mm s celoobvodovou V-drážkou

 + výška 9,5 mm

nosná deska

 + HDF nosná deska AquaSafe 890 kg/m3±3%

 + maximální tvarová stabilita a odolnost proti průrazům

 + vícevrstvý protitah

 + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,09 m2 K/W

 + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

 + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím

 + čelní zámkový spoj Masterclic Plus pro Fold-Down systémy pokládky

Meister NB 400 Nadura®
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Meister NB 400 Nadura®

ODOLNÁ
díky modernímu Hightech-povrchu

TEPLÁ
díky specifickému složení produktu

PROTISKLUZNÁ R9 | R10
díky vyjímečné struktuře povrchu 

PRŮRAZUVZDORNÁ
díky materiálovým vlastnostem

AUTENTICKÁ
díky 3-D struktuře

EKOLOGICKÁ
díky použití dřevěných vláken  

a minerálních látek

HOMOGENNÍ NÁŠLAP
díky  materiálovým vlastnostem

NADČASOVÁ
díky elegantnímu designu

Nadura® - příjemně teplá odspodu

Nadura® se může pochlubit mimořádně teplým charakterem, podtrhujícím útulnost interiérů. Charakterem stej-
ným, jakým oplývá dřevo. Díky vysokému podílu dřevěných vláken je tělesné teplo odebíráno pomaleji než u 
keramických, či kamenných dlažeb. Díky podílu minerálních látek je Nadura odolná stejně jako keramika, či kámen.

Nadura®. Varianta tvrdé podlahové krytiny s útulným charakterem.



Královna designových krytin

Meister DD 300 Silent Touch®

Dílce designové krytiny MEISTER SilentTouch® jsou mimořádně tenké a flexibilní. Tloušťka pouhých 5 mm (6 mm 
v  provedení Silence), umožňuje montáž pod obložky, dveře, apod. Krytina je díky absenci odparu změkčovadel, 
naprosto pachově neutrální a tvarově stabilní. 

Mimořádná tvarová stabilita a vysoká odolnost proti průrazu je zajištěna nejen polymerovou užitnou vrstvou na bázi 
PUR, ale i speciální nosnou deskou AquaSafe s minimální reakcí na změny teploty, vlhkosti a sluneční záření. Tím 
je zamezeno vzniku tvarových anomálií, vzniklých reakcí jádra na vnější vlivy, jak je tomu často u krytin s termoplas-
tovým jádrem, problematických i z hlediska ekologického a zdravotního.

V produktu SilentTouch® se spojují ty nejlepší technické vlasnosti. S řemeslnou pečlivostí, citem pro design, znalost-
mi a technickými zkušenostmi, se nám podařilo vyvinout krytinu, jejíž technické, mechanické i vzhledové vlastnosti, 
jsou naprosto unikátní. Při výrobě se přitom důsledně vyhýbáme použití PVC. Krytiny z PVC, známé též pod označe-
ním “vinyl”, totiž často obsahují problematická ftalátová změkčovadla, která jsou s naším pojetím zdravého bydlení 
naprosto neslučitelná. Proto nášlap krytiny SilentTouch je tvořen výhradně ze 100 % PVC neobsahujícího, pachově 
neutrálního a tvarově stabilního materiálu.



povrch

 + polymerová nášlapná vrstva na bázi PUR

 + pachově neutrální

 + tvarově stabilní 

 + neobsahuje PVC a změkčovadla

 + je zcela zdravotně nezávadný

 + je elastický a příjemně teplý 

 + efektivně pohlcuje hluk

 + index šíření plamene Bfl

 + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9

 + třída mechanického namáhání 23|33

formát

 + selské prkno 2150 x 216 mm s celoobvodovou mikrospárou

 + výška pouhých 5 mm (6 mm v provedení SILENCE), vhodné pro renovace

nosná deska

 + speciální voděodolná nosná deska AquaSafe 

 + nereaguje na teplo a sluneční záření

 + extrémní tvarová stabilita a odolnost proti průrazům

 + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,05 m2 K/W (včetně SILENCE 25 DB)

 + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

 + celoobvodový voskovaný spoj Multiclic

 + pracuje s předpětím
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Meister DD 300 Silent Touch®

SNADNÁ POKLÁDKA
díky patentovanému zámkovému 

spoji Multiclic pracujícímu s předpětím

PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ
díky absenci odpařování  

změkčovadel

TEPLÁ NA NOHY
díky specifickému 
složení produktu

ŠETRNÁ VŮČI KLOUBŮM
díky elasticitě materiálu

TICHÁ 
díky vynikajícímu útlumu  

kročejového hluku

ANTISTATICKÁ
díky speciálním 

materiálovým vlastnostem

HOMOGENNÍ
díky bezespárové optice

polymerová nášlapná vrstva na bázi PUR

protitah

protihlukové kašírování

voděodolná nosná deska AquaSafe 



Meister DD 350 S Puretec®

Dětské hračky podléhají velmi přísným zdravotním normám. Je to tak správné, protože nám všem jde přeci pře-
devším o dobro našich dětí. Myslíme si, že by to mělo platit i pro podlahové krytiny, na nichž naše děti vyrůstají. 
Designové dílce krytiny MEISTER Puretec® proto neobsahují jakákoli škodlivá změkčovadla, a jsou ze zdravotního 
hlediska zcela nezávadné. 

Povrch Puretec® se skládá z pachově neutrálního polyesteru, materiálu neobsahujícího PVC, využívaného  
v potravinářském průmyslu. To činí z krytiny Puretec® ekologickou volbu číslo jedna, naprosto pachově neutrální, 
tvarově stabilní a zdravotně nezávadnou alternativu, ze zdravotního hlediska problematických krytin vinylových. 

U kolekce MEISTER DD 350 S je kladen nejvyšší důraz na ekologickou nezávadnost. Krytina s nášlapnou vrstvou 
z materiálu Puretec® spojuje výhody elastických designových krytin v hodnotném a krásném produktu v aktuálním 
formátu selských prken. Krytina je 100 % bez obsahu PVC a je nositelem ekologického certifkátu Modrý Anděl. Jed-
ná se tak o estetickou a zdravotně nezávadnou alternativu škodlivých a ze zdravotního hlediska závadných vinylů.

Ekologie a zdraví
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Meister DD 350 S Puretec®

SNADNÁ POKLÁDKA
díky patentovanému zámkovému 

spoji Masterclic Plus

PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ
díky absenci odpařování  

změkčovadel

TEPLÁ NA NOHY
díky specifickému složení produktu

ŠETRNÁ VŮČI KLOUBŮM
díky elasticitě materiálu

TICHÁ 
díky korkové tlumící vrstvě

ANTISTATICKÁ
díky speciálním materiálovým 

vlastnostem

0,5 mm nášlapná vrstva Puretec® na bázi PET

HDF nosná deska

protihlukové korkové kašírování

protihlukové korkové kašírování

povrch

 + nášlapná vrstva Puretec® na bázi PET

 + pachově neutrální

 + tvarově stabilní 

 + neobsahuje PVC a změkčovadla

 + je zcela zdravotně nezávadný 

 + je elastický a příjemně teplý

 + dvouvrstvé korkové protihlukové kašírování

 + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9

 + index šíření plamene Bfl

 + třída mechanického namáhání 23|32

formát

 + selské prkno 2052 x 198 mm s celoobvodovou V-drážkou

 + výška, včetně korkového protihlukového kašírování 9,5 mm

nosná deska

 + HDF nosná deska AquaSafe 890 kg/m3 ±3%

 + vysoká tvarová stabilita a odolnost proti průrazům

 + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,098 m2 K/W (včetně SILENCE 25 DB)

 + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

 + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím

 + čelní zámkový spoj Masterclic Plus pro Fold-Down systémy pokládky



Podlahy – MEISTER s.r.o. 
výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR

Prodejní centrum, Vzorkovna, Sklad:

Podlahy – MEISTER s.r.o. | IMPERA PARK HOVORČOVICE 
Hlavní 826 | 250 64 Hovorčovice

www.meister-podlahy.cz

* Veškeré podlahové krytiny MEISTER jsou vhodné pro použití na podklady vybavené teplovod-
ním podlahovým topením. Elektrické topné systémy je možné použít jen v případě, že jsou zabu-
dovány do podkladové vrstvy, potěru, betonu, a neleží tak na podkladové vrstvě ve formě fólie. 
Topné trubky, odporové dráty, se musí nalézat pod celou plochou krytiny. Při podtopení jen části 
plochy, je třeba tuto plochu oddělit dilatačními spárami. Maximální povrchová teplota nesmí pře-
sáhnout 26°C. Běžné elektrické topné fólie nejsou povoleny. Vyjímku tvoří samoregulující topné 
systémy při dodržení povrchové teploty 26°C.


