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Lindura drevená palubovková podlaha MEISTER - technické informácie
Vlastnosti výrobku:

Jednoduchá a rýchla pokládka bez lepenia.
Jedinečný vzhľad.
Príjemne teplá na nohy.
Ľahko udržiavateľná, obzvlášť odolná.
Vhodná pre  pokládku na teplovodné podlahové kúrenie.
Ťažko zapáliteľná (Bfl-S1 DIN EN 13501)

2600 x 320 x 11 mm Masterclic Plus
rustikálne  povrchy olejované prírodným olejom s 

nepravidelným pozdĺžnym V-spojom a mikrofázou na 
čelnej strane

2200 x 270 x 11 mm palubovka živé  povrchy olejované prírodným olejom s pozdĺžnym V-
spojom a mikrofázou na čelnej strane

Lindura je označenie nového výrobku v sortimente drevených podláh MEISTER. Stavba drevenej podlahy Lindura je založená na Wood-Powder 
technológii. Wood-Powder je zmes materiálu z jemného drevovlákna a ďaľších prírodných prísad, ktorý bol koncipovaný švédskou firmou Vällinge.  
Drevená krycia vrstva, Wood-Powder vrstva, nosná doska HDF a Wood-Powder protiťah sú pevne spolu stavené za vysokého tlaku a teploty. Tak 
vznikne drevená podlaha, ktorá je odolná, príjemne teplá na nohy, ľahko udržiavateľná. 
Dubové alebo smrekovcové drevené krycie vrstvy v rustikálnom a živom prevedení prepožičiavajú  Lindure obzvlášť prirodzený vzhľad. Vyplnenie trhlín , 
vypadnutých hrčí  a pórov Wood-Powder technológiou poskytuje úplne nový a ušľachtilý výzor a autenticitu, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickou 
špachtľovou technikou vypĺňania. 

Svojím Used-Optik vzhľadom sa Lindura zaraďuje do rustikálneho ambiente a vkladá nezvyčajné akcenty do moderného interiéru. Lindura získava 
postupom času vyzrelosť a patinu. Je vhodná do všetkých bytových priestorov ako aj do nebytových priestorov s normálnym zaťažením ako sú 
kancelárie, čakárne, butiky atď. Nevhodné pre pokládku vo vlhkých priestoroch (kúpeľňa, sauna a pod.) 

HD 300

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). Z uvedeného dôvodu 
môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, 

avšak základné zásady triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

Triedenie Lindura:

Živé - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktoré zdôrazňujú prírodný pôvod a prirodzený charakter dreva. 
Zdravé hrče, vlásočnicové povrchové trhliny, podiel tmavého jadra alebo bele patria k celkovo „živému“ vzhľadu. V tomto triedení sa môžu vyskytovať 

otvorené drobné hrčky a očká, vypadnuté väčšie hrče sú odborne vyspravené. 

Rustikal - v tomto triedení vedome ponúkame rustikálny vzhľad so zaujímavou hrou farieb a štruktúr. Zdravé hrče, vypadnuté hrče, trhliny nie sú 
limitované veľkosťou a počtom. Charakter podlahy je zvýraznený týmito markantami, ktoré ssú vyspravené technológiou Wood-Powder.

2. drevená krycia vrstva

3. Wood-Powder vrstva

4. Nosná doska HDF

5. Wood-Powder protiťah

Stavba HD 300:

1. povrch - olejovaný prírodným olejom 
Weartec®Nature alebo 7x lakovaný 
matným lakom Duratec Plus
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Lindura drevená palubovková 
podlaha

HD 300/prírodný olej

Šírka 320 mm obj.číslo cena/m2 bez 
DPH

cena/m2 s DPH číslo lišty

DUB black washed 8412, kefovaný rustikálne 6311 26 8412 32 52,90 € 63,48 € 1137

DUB biela káva 8414, kefovaný rustikálne 6311 26 8414 32 52,90 € 63,48 € 1164

DUB hlinitošedý 8411, kefovaný rustikálne 6311 26 8411 32 52,90 € 63,48 € 1131

SMREKOVEC  8418, kefovaný * živé 6311 26 8418 32 46,73 € 56,07 € 1055

DUB hlinitošedý svetlý 8416, kefovaný živé 6311 26 8416 32 52,90 € 63,48 € 1117

DUB 8410, kefovaný rustikálne 6311 26 8410 32 50,25 € 60,30 € 1162

DUB 8417, kefovaný živé 6311 26 8417 32 50,25 € 60,30 € 1162

SMREKOVEC  pure 8419, kefovaný * živé 6311 26 8419 32 49,37 € 59,25 € 1126

DUB pure 8413, kefovaný rustikálne 6311 26 8413 32 52,90 € 63,48 € 1163

DUB white washed 8427, kefovaný živé 6311 26 8427 32 52,90 € 63,48 € 1068

Šírka 270 mm obj.číslo cena/m2 bez 
DPH

cena/m2 s DPH číslo lišty

DUB black washed 8412 rustikálne 6311 22 8412 27 50,25 € 60,30 € 1137

DUB biela káva 8414, kefovaný rustikálne 6311 22 8414 27 50,25 € 60,30 € 1164

DUB hlinitošedý 8411, kefovaný rustikálne 6311 22 8411 27 50,25 € 60,30 € 1131

SMREKOVEC  8418, kefovaný * živé 6311 22 8418 27 44,07 € 52,88 € 1055

DUB hlinitošedý svetlý 8416, kefovaný živé 6311 22 8416 27 50,25 € 60,30 € 1117

DUB 8410, kefovaný rustikálne 6311 22 8410 27 47,61 € 57,13 € 1162

DUB 8417, kefovaný živé 6311 22 8417 27 47,61 € 57,13 € 1162

SMREKOVEC  pure 8419, kefovaný* živé 6311 22 8419 27 46,73 € 56,07 € 1126

DUB pure 8413, kefovaný rustikálne 6311 22 8413 27 50,25 € 60,30 € 1163

DUB white washed 8427, kefovaný živé 6311 22 8427 27 50,25 € 60,30 € 1068
MEISTER záruka v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke 20 rokov v bytových priestoroch

Povrch olejovaný prírodným olejom Weartec ®Nature
pri rustikálnom triedení na pozdĺžnej strane nepravidelný V-spoj, na čele mikrofáza

pri živom triedení na pozdĺžnej strane  V-spoj, na čele mikrofáza
Zámkový spoj Masterclic Plus
Hrúbka v mm 11

2600 x 320
2200 x 270

Balenie: 
 širka 320 mm, dĺžka 260 cm: 1 bal. = 3 ks = cca 2,50 m2 = cca 25 kg , 1 pal. = 30 bal. = cca 74,88 m2 = cca 780 kg
 širka 270 mm, dĺžka 220 cm: 1 bal. = 4 ks = cca 2,38 m2 = cca 24 kg , 1 pal. = 30 bal. = cca 71,28 m2 = cca 750 kg

* dodacia lehota na vyžiadanie
Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). Z uvedeného dôvodu 
môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, 

avšak základné zásady triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy:
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rozmery v mm (krycí rozmer)



Lindura drevená palubovková 
podlaha

HD 300/matný lak

Šírka 270 mm obj.číslo cena/m2 bez 
DPH

cena/m2 s DPH číslo lišty

DUB alabaster 8530, kefovaný natur 6317 22 8530 27 52,02 € 62,42 € 1176

DUB arktický biely 8516, kefovaný natur 6317 22 8516 27 52,02 € 62,42 € 1168

DUB karamel 8518, kefovaný natur 6317 22 8518 27 52,02 € 62,42 € 1169

DUB krémový 8525, kefovaný natur 6317 22 8525 27 52,02 € 62,42 € 1173

DUB medový 8519, kefovaný natur 6317 22 8519 27 52,02 € 62,42 € 1170

DUB svetlý 8521, kefovaný natur 6317 22 8521 27 52,02 € 62,42 € 1171

DUB 8520, kefovaný rustikálne 6317 22 8520 27 48,49 € 58,19 € 1162

MEISTER záruka v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke 20 rokov v bytových priestoroch
Povrch lakovaný matným lakom  Duratec Plus

pri rustikálnom triedení na pozdĺžnej strane nepravidelný V-spoj, na čele mikrofáza
pri živom triedení na pozdĺžnej strane  V-spoj, na čele mikrofáza

Zámkový spoj Masterclic Plus
Hrúbka v mm 11
rozmery v mm (krycí rozmer) 2200 x 270
Balenie: 

 širka 270 mm, dĺžka 220 cm: 1 bal. = 4 ks = cca 2,38 m2 = cca 24 kg , 1 pal. = 30 bal. = cca 71,28 m2 = cca 750 kg

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). Z uvedeného 
dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi vystavenými vzorkami 

a dodaným tovarom, avšak základné zásady triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy:
 BOR s.r.o., 02/4564 23 04, 02/4564 23 07, 0903 447 228, parkety@bor.sk
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Soklové lišty pre podlahy LINDURA

profil 2 PK profil 3 PK
22x50 20x60

€/bm bez DPH €/bm s DPH €/bm bez DPH €/bm s DPH
3,79 4,55 3,89 4,67

SMREKOVEC 1055 1081 25 1055 1083 25 1055
DUB biely 1068 1081 25 1068 1083 25 1068
DUB hlinitošedý svetlý 1117 1081 25 1117 1083 25 1117
SMREKOVEC pure nature 1126 1081 25 1126 1083 25 1126

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách 
a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). 

Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe 
dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi 

vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, avšak základné zásady 
triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.

p
DUB hlinitošedý 1131 1081 25 1131 1083 25 1131
DUB blackwashed nature 1137 1081 25 1137 1083 25 1137
DUB Lindura 1162 1081 25 1162 1083 25 1162
DUB pure Lindura 1163 1081 25 1163 1083 25 1163
DUB biela káva Lindura 1164 1081 25 1164 1083 25 1164
DUB arktický biely 1168 1081 25 1168 1083 25 1168
DUB karamel 1169 1081 25 1169 1083 25 1169
DUB medový 1170 1081 25 1170 1083 25 1170
DUB svetlý 1171 1081 25 1171 1083 25 1171
DUB krémový 1173 1081 25 1173 1083 25 1173
DUB alabaster 1176 1081 25 1176 1083 25 1176
Nosič MDF E1
Povrch prírodná dýha
Dĺžka 1 ks v cm
balenie: 1 bal. 4 ks 4 ks
upevnenie 9010 00 001 9010 00 001

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

8,78 10,54 8,78 10,54
Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy:
 BOR s.r.o., 02/4564 23 04, 02/4564 23 07, 0903 447 228, parkety@bor.sk
Bratislava, 01.01.2017 wwww.parketland.sk

cena €/bal. (1 bal.=50ks pre 20 bm lišty)




