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Lindura –
 drevo s pevným charakterom.

Nič nie je silnejšie ako realizovaná idea. S Lindurou teraz MEISTER predstavuje 

ďaľšiu novinku, ktorá bola vyvinutá vo vlastnom závode. Technológia Wood-

Powder robí z bežnej drevenej podlahy jedinečnú Hightech drevenú podlahu. 

Vo svetovej novinke sa kombinujú drevené krycie vrstvy s materiálom Wood-

Powder a opäť svedčí o zanietení, s ktorým znova a znova vyvíjame nové 

podlahy. 

Drevené krycie vrstvy s bohatým výskytom trhlín, vypadnutých hrčí a pórov 

poskytujú najlepšie predpoklady na trvácne spojenie s prirodzeným mate-

riálom Wood-Powder. Výsledkom sú živé až rustikálne, kefované a prírodným 

olejom olejované palubovky s fascinujúcim, doteraz nepoznaným vzhľadom a  

s pozoruhodnou odolnosťou - naozaj pravý charakter.
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                 Pevný charakter. 
       Jedinečná. Nádherná! 

LINDURA® | DREVENÁ PODLAHA
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       Pravé drevo  
 do hĺbky.

Lindura zosobňuje zjavnú rustikálnosť, pretože jedinečným výrobným 

procesom sú zvýraznené hrče, trhliny a póry dreva. Každá lamela olejovaná 

prírodným olejom a s bohatou hrou farieb je tak ako pozdrav z prírody a je 

vďaka technológie Wood-Powder nielen odolná, ale z každého uhla pohľadu 

aj jedinečná.



Svetlé, strednohnedé a tmavé farebné tóny na povrchu, ktorý je 

olejovaný prírodným olejom, zvýrazňujú prirodzený charakter tejto 

podlahy.

Živá atmosféra. 
    Jemná rustikálnosť.

Soklová lišta Profil 11 PK

Uni-biela lesklá 324 (DF)
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HD 300 | Dub rustikal black washed 8412 | kefovaný | prírodný olej

 Vstup na scénu   
v najlepšej forme.
Svojím Used-Optik vzhľadom sa drevené palubovky Lindura vynikajúco 

hodia do rustikálneho ambiente a takisto dodávajú nezvyčajné akcenty do 

moderného interiéru. Vysokoodolné podlahy Lindura získavajú postupom 

času vyzrelosť a patinu a sú vhodné do priestorov so silným zaťažením.

Soklová lišta Profil 2 PK | Dub black washed Nature 1137 | olejovaná



      Dva silné 
charaktery ...



Povrch olejovaný prírodným 

olejom Weartec ®Nature

Drevená krycia vrstva

Nosná doska HDF

Wood-Powder protiťah

Wood-Powder vrstva

Viacvrstvová stavba drevenej podlahy Lindura:

          Lindura otvára 

 nové dimenzie 

       v šetrnom zaobchádzaní 

s drahocennými surovinami 

     a v odolnosti 

 drevených podláh.

     Fascinuje ma 

	 najmä	zvláštny	vzhľad,	

							ktorý	vzniká	použitím	tohoto	

výrobného procesu. 

										To	sa	nedá	popísať,	

															to	treba	skutočne	vidieť.

Johannes Schulte, ako nikto iný, formuje 

históriu MeisterWerke. Jeho láska k drevu, 

jeho vášeň k najlepšiemu riešeniu a radosť z 

dokonalej remeselnej práce plodia pravidelné 

inovatívne produkty. Za jeho tvorivým duchom 

stojí bezhraničné oduševnenie. Už dávno 

rozoznal potenciál technológie Wood-Powder 

v súvislosti s ekologickým využitím dreva a 

súčasným zlepšením jeho odolnosti. 

Kombináciou novátorskej techniky a prírodných 

surovín dochádza v Lindure k fascinujúcemu 

spojeniu. Wood-Powder je zmes materiálov 

z jemného drevovlákna a ďaľších prírodných 

prísad, čo bolo koncipované švedskou firmou 

Välinge. MeisterWerke, ako prvá firma na 

svete, vyvinula výrobnú technológiu na sériovú 

výrobu, aby mohla ponúkať novátorskú podlahu 

založenú na báze Wood-Powder. 

Johannes Schulte, 

konateľ MeisterWerke Schulte GmbH

»

»
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    Myšlienka, ktorá imponuje – 
silnými argumentami.
    Trvalá krása.

Hightech 
  sa stretáva s prírodou.

Lindura označuje novú podlahu v sortimente drevených podláh, ktorá je 

založená na technológii Wood-Powder. Drevená krycia vrstva, Wood-Powder 

vrstva, nosná HDF doska a Wood-Powder protiťah sú pevne spolu »stavené« za 

vysokého tlaku a teploty. Tak vznikne drevená podlaha, ktorá je veľmi odolná, 

príjemne teplá na nohy, znášajúca zaťaž a ľahko udržiavateľná. Živé a rustikálne 

krycie drevené vrstvy z duba a smrekovca poskytujú Lindure obzvlášť prírodný 

charakter.



... na jeden pohľad.



Výborne! 
 Kvalita MEISTER.

Záruka MEISTER

My sme natoľko presvedčení o kvalite našej drevenej podlahy Lindura, že poskytujeme 

20 ročnú záruku. Dostanete podlahu MEISTER, ktorá Vás bude veľa rokov nadchýňať 

svojím hodnotným vzhľadom, vysokou odolnosťou a ľahkou údržbou. 

Záruka MEISTER v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke www.meister.com.

Lindura

Technológia Wood-Powder vyrábaná v licencii Välinge.

Modrý anjel

Ako výsledok nášho zodpovedného výberu materiálov a moderných technologických 

procesov majú všetky podlahy MEISTER označenie Modrý anjel – prvá a najznámejšia 

značka sveta pre ekologické výrobky a služby. Dáva Vám to istotu rozhodnúť sa pre 

ekologické podlahy s nízkymi emisiami.

Všeobecné povolenie stavebného dozoru

Udelené Deutches Institut fuer Bautechnik.

CE-označenie

MEISTER Lindura drevené podlahy zodpovedajú všetkým základným  

európskym bezpečnostným a zdravotným normám.

MADE IN GERMANY

Pevne zakorenený, pod tým si nepredstavujeme len označenie pôvodu.  

»Made in Germany« pre nás znamená aj požiadavka najvyššej kvality.  

Konať s tým v súlade je pre nás každodenná výzva. 

Real Wood

Skutočne pravé: s našimi drevenými podlahami Lindura si do domu prinesiete 

autenticitu povrchu z prírodného dreva.
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Inovatívne výrobky a systémové riešenia sú 

vždy výsledkom tímovej práce v MeisterWerke. Link na MeisterWerken:  
www.meisterwerke.com

    Vitajte v  
MeisterWerken.

Už veľa rokov s vášňou vyvíjame a vyrábame produkty pre priestory plné života. V našom  

firemnom sídle, v Ruethen - Meiste, v peknom Sauerlande, je naším každodeným cieľom,  

tieto produkty zdokonaľovať a tým zaistiť pre našich zákazníkov čo najvyšší úžitok.

Naše nadšenie pre inovácie nájdete vo všetkom: v našom širokom sortimente, v našom podniku a v 

spôsobe, akým spolupracujeme. Sme vždy partnerskí a féroví, ale aj cieľavedomí a spoľahliví. Naše 

podnikové motto: majstrovské dielo každý deň! 

Ako rodinný podnik myslíme aj na budúce generácie. Preto je pre nás samozrejmosťou rešpekt 

k prírode a k prírodným zdrojom. Veľký dôraz pri výbere našich materiálov kladieme na ochranu 

životného prostredia a krátke transportné trasy. Nezávadnosť našich použitých materiálov  

potvrdzujú nezávislé kontrolné inštitúty. Tak rok za rokom vznikajú výrobky, ktoré spájajú 

najvyššiu kvalitu, najlepší komfort a dobrý pocit. To všetko pre Vaše priestory plné života.

Starostlivý výber materiálov a dekórov 

zaručuje tie najlepšie výsledky.

Naše výrobky podliehajú početným kvalitatívnym 

kontrolám na svojej ceste stať sa perfektným  

interiérovým designérskym predmetom.

LINDURA® | KVALITA
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 Lindura – 
pre všetky 
 životné situácie.

Štandartná parketa Lindura drevená podlaha MEISTER

Robustná
Lindura má rada výzvy a pokojne znesie vysoké opätky na oslave 

ako aj kopačky zanechané na nohách po hre. Navyše: každodenným 

užívaním získa podlaha časom patinu, ktorá zvýrazňuje jej vzhľad 

použitej palubovky.

Odolná
Porovnávací test v našom laboratóriu jasne ukázal: kovová guľka 

pri tlaku 4.000 newtonov zanechá na štandartnej parkete jasne 

viditeľný odtlačok. Pri drevenej podlahe Lindura pritom vznikne 

sotva badateľná stopa.



Zdravá pre život

Drevená podlaha Lindura je prírodný 

produkt. Všetky spracovávané suroviny 

sú starostlivo vyberané a pravidelne 

testované v našich laboratóriach. Položená 

podlaha pôsobí regulačne na vlhkosť a 

zabezpečuje zdravú životnú klímu. Vďaka 

jednoduchému čisteniu a údržbe je zvlášť 

hygienická. Takto poskytuje táto drevená 

hightech podlaha ekologické a zdravé 

bývanie.

Ľahko ošetrovateľná

Pravidelné čistenie drevenej podlahy Lindura 

je pomocou čistiacich prostriedkov od 

MEISTER neskutočne jednoduché: treba len 

zriediť vhodný čistiaci prostriedok na bežné 

čistenie parkiet MEISTER s povrchom olejo-

vaným prírodným olejom. Drevená podlaha 

je týmto jedným pracovným postupom 

zároveň vyčistená i ošetrená. Následné 

ošetrenia na oživenie vzhľadu povr-

chu olejovaného prírodným olejom 

Weartec® Nature sú odporúčané 

na zachovanie hodnoty a pri 

prvých znakoch opotrebenia. 

Tie sa prevedú jednoducho 

najskôr intenzívnym čistením 

a potom zregenerovaním 

(doolejovaním) s určenými 

ošetrovacími prostried-

kami. 

Šetriaca energie

Odpor priepustnosti tepla drevenej podlahy 

Lindura je vďaka špeciáĺnej stavbe výrobku 

obzvlášť nízky, len 0,084 m²K/W s podložkou 

MEISTER-Silence 25 DB. Podlahová krytina 

nad poterom teplovodného podlahového 

kúrenia nemôže prekročiť ani pri plávajúcej 

pokládke hodnotu 0,15 m²K/W stanovenú 

predpisom*, aby sa teplo dostatočne rýchlo 

prenieslo k povrchu.

*  Spolkový zväz podlahových kúrení a chladení e.V.

 Lindura – 
drevená palubovka pre zdravé  
   bývanie a ľahké ošetrovanie.



Zvláštna črta: 
 rustikálne! 

Triedenie ponúka rustikálny vzhľad so zaujímavou 

hrou farieb a štruktúr. Zdravé markantné hrče nie 

sú limitované ani veľkosťou ani výskytom. Prírodný 

a pôvodný charakter podlahy je zvýraznený 

väčšími hrčami a rôzne hrubými trhlinami, ktoré 

sú vylepšené Wood-Powder technológiou.

Prvý dojem: 
      živé! 

V tomto triedení vedome ponúkame povrchy so 

silnou hrou farieb a štruktúry, ktoré zvýrazňujú 

prirodzený charakter dreva. Zdravé markantné 

hrče a jadrové časti patria k celkovému živému 

vzhľadu. Vypadnuté hrče a trhliny sú vylepšené 

Wood-Powder technológiou.

    Vhodná na renovácie! 
 Lindura vo formáte 
zámockej palubovky.
Presvedčivé argumenty v prospech drevenej palubovky Lindura:

|   vysoko hodnotné, starostlivo vyberané materiály, 

|  jednoduchá pokládka,

|  ľahká starostlivosť,

|  jedinečný vzhľad a

|  neobyčajná odolnosť.

Lindura formáty

Drevenú podlahu Lindura je možné dostať v dvoch atraktívnych palubovkových 

formátoch, ktoré sú vďaka svojej nepatrnej výške 11 mm vhodné aj pre renovácie.

Lindura triedenie

Vďaka použitej Wood-Powder technológii dostalo vyplnenie trhlín, 

vypadnutých hrčí a pórov úplne nový, jemný autentický vzhľad, ktorý 

nebolo možné dosiahnuť doterajšou technikou vypĺňania pomocou 

špachtle.

2200 mm

2600 mm

HD 300 
 
Šírka 270 mm

 
 
Šírka 320 mm
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Skrz naskrz inteligentná  
kvalita so systémom.

Pokládka jednoduchá, rýchla a bezpečná - to platí pre naše drevené palubovky 

Lindura. Príslovečný komfort pokládky zaisťujú moderné zámkové spoje, ktoré 

sú prispôsobené súčasným zvláštnostiam podláh a rozmerom lamiel, ako napr. 

patentovaný čelný zámkový spoj Masterclic Plus, ktorý bol u nás vyvinutý a 

osvedčený spoj Uniclic na pozdĺžnych stranách. Vďaka spoju Masterclic Plus sú 

komfortne pokladané aj pozoruhodné, nad 2 metre dlhé palubovky Lindura.

Masterclic Plus

Patentovaný systém pre rýchly a trvalo uzamknutý spoj. Zámkový spoj bez lepenia. 

Zámkový spoj Masterclic Plus pracuje nasledovne:

1

3

2

4

Podlaha sa čelnou stranou položí 

tesne k vedľa ležiacej lamele.

Až po položení nasledovného radu sa

pierko (čelného spoja) aktivuje.

Po položení ešte nie je čelný spoj

uzamknutý.

Tým sa vytvorí bezpečný a tvarovo

stály spoj.

Link na Masterclic Plus:
www.meister.com/fs/de/wissenswertes/innovation/klickverbindungen/
masterclic-plus.html

Masterclic Plus 
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70

Na dokonalé ukončenie –  
 detaily, ktoré naozaj sedia.

Pre drevené palubovky Lindura nájdete optimálne dekoračné ukončenia v programe príslušenstvo 

MEISTER. Zladené k povrchom drevenej palubovky Lindura sú príslušné dýhované lišty v troch rôznych 

profiloch. Moderné hranaté lišty vo viacerých dekóroch a klasický hamburský profil je možné kombinovať 

ku každej podlahe a vhodne doladiť celkový vzhľad.

Soklová lišta profil 1 MK (42 mm) Soklová lišta profil 2 PK (50 mm) Soklová lišta profil 3 PK (60 mm)

Soklová lišta profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)Soklová lišta profil 9 PK (80 mm), profil 8 PK (50 mm)

Soklová lišta profil 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm) Soklová lišta profil 17 (70 mm)

LINDURA® | ZÁMKOVÝ SPOJ | PRÍSLUŠENSTVO



|  

* Záruka MEISTER v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke www.meister.com

Väčšie znázornenia povrchov nájdete na www.meister.com

Dub rustikálny  
cognac 8415  
kefovaný

Smrek červený živý 
pure 8419 | kefovaný

Dub rustikálny biela 
káva 8414 | kefovaný

Smrek červený živý 
8418 | kefovaný

Dub rustikálny pure 
8413 | kefovaný

Dub živý 8417 
kefovaný

Dub rustikálny black 
washed 8412 
kefovaný

Dub živý hlinitošedý 
svetlý 8416
kefovaný 

Dub rustikálny 8410
kefovaný

Dub rustikálny 
hlinitošedý 8411
kefovaný

|  Palubovky

|  6 rustikálnych povrchov olejovaných 

prírodným olejom s nepravidelným 

pozdĺžnym V-spojom a čelnou 

mikrofázou

|  4 živé povrchy olejované prírodným  

olejom s V-spojom po celom obvode

| Zámkový spoj: Masterclic Plus

|  Záruka MEISTER*  

20 rokov v bytových priestoroch

| Hrúbka: 11 mm

| Rozmery:  

Dub: 2600 × 320 mm | 2200 × 270 mm 

Smrek červený: 2600 × 320 mm

HD 300
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Pekná a inteligentná? 
  Aj to je možné!
Človek by mohol stratiť prehľad pri toľkých dobrých vlastnostiach drevenej palubovky 

Lindura. Ale nestratí. Jednoduchú orientáciu poskytujú piktogramy, ktorými sme označili 

každú vlastnosť.

Odolná

vďaka staveniu dreva a hightech materiálu

Ľahko udržiavateľná

čistenie a ochranná impregnácia jedným úkonom

Impozantná 

vďaka imponujúcemu formátu zámockých lamiel

Stabilná 

vďaka extrémne odolnej nosnej vrstve HDF

Zdravá na bývanie

vďaka použitiu prírodných materiálov

Šetriaca energie

vďaka nízkemu odporu priepustnosti tepla

Ekologická

vďaka zodpovednému použitiu surovín



MEISTER − eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH 

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste

Telefon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2014 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farebné odchýlky a odchýlky v štruktúre v dôsledku tlačiarenskej reprodukcie sú možné, 
omyly a zmeny vyhradené. 
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Už viac ako 80 rokov sa s veľkým zanietením zaoberáme inováciami našich produktov, 

praktickými systémovými riešeniami a atraktívnym designom.Stále viac rozvíjame seba, 

našu spoločnosť a našu ponuku. Pretože vieme: vždy očakávate len to najlepšie. 

A to je to, čo Vám chceme poskytnúť.

MEISTEr sa hlási k sídlu.

Myslíme medzinárodne, ale zostávame nemeckým podnikom - 640 zamestnancov 

dennodenne garantuje prémiovú kvalitu »Made in Germany«.

MEISTER je vodcom v inováciach.

Inteligentné myšlienky z nás robia ťažný motor v obore - čo dokazuje viac ako 

200 patentov a chránených úžitkových vzorov.

MEISTER je zodpovedný k životnému prostrediu.

Správame sa šetrne v každej oblasti - svedomitý výber produktov chráni zdroje a klímu.

MEISTER podporuje špecializovaný predaj.

Zameriavame sa na spoľahlivé partnerstvo so špecializovanými predajcami a remeselníkmi - 

náš systém »100 PRO EXPERT« garantuje prvotriedne výrobky, kompetentné poradenstvo a 

odbornú montáž.

Každý deň
 majstrovské dielo.

SK


