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Vlastnosti výrobku:

Jednoduchá a rýchla pokládka bez lepenia.

Odolnosť na tlak je tri krát väčšia ako pri tradičnej parketovej podlahe.

Ťažko zapáliteľná (Bfl-S1 DIN EN 13501)

Uzavreté póty zabraňujú znečisteniu a uľahčujú čistenie.

Vhodná pre  pokládku na teplovodné podlahové kúrenie.

palubovkový 
vzor 

  Masterclic Plus 

MEISTER záruka v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke 25 rokov v bytových priestoroch, 5 rokov v nebytových priestoroch

s pozdĺžnym V-spojom a mikrofázou na čelnej strane

Lindura drevená palubovková podlaha MEISTER - 
technické informácie

Je vhodná do všetkých bytových priestorov ako aj do nebytových priestorov s normálnym zaťažením ako sú kancelárie, čakárne, butiky atď. 

HD 400

Stavba HD 400:

1. povrch - Duratec (7 krát lakovaný povrch UV 

Výsledkom ztavenia drevených krycích vrstiev s Wood-Powder vrstvou - až do najmenšieho póru dreva - je úplne nový odolný povrchový materiál. 

2200 x 270 x 11 
mm (ultra matný 

lak)

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:

Authentic: toto triedenie poskytuje autentický vzhľad veľmi podobný rustikálnemu triedeniu. Hra farieb a štruktúr, ako aj príležitostná beľ a zdravé 
hrče,ktoré nemajú obmedzený priemer ani frekvenciu, vytvárajú autentický a prirodzený vzhľad. Hrče a praskliny sa dokonale vyplnia technológiou 

Wood Powder. Hlboké kefovanie vytvára úplne nový povrchový dojem a tak dotvára celkový prirodzený a autentický dojem.

Lively: v tomto triedení zámerne 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. Otvorené hrče a očká a 

praskliny sú - presne ako pri triedení „natural“ - dokonale vyplnené pomocou technológie Wood Powder.

3. Wood-Powder vrstva

4. Nosná doska HDF, impregnácia hrán 
AquaStop

5. Wood-Powder protiťah s drevenou krycou 
vrstvou

Natural: pre „natural“ triedenie vyberáme povrchy s vyváženou hrou farieb. Zdravé pevne zarastené hrče a občasné praskliny sú súčasťou 
celkového prírodzeného vzhľadu podlahy. Technológia Wood Powder zaisťuje dokonale vyplnené trhliny a praskliny. 

tvrdeným väzkoplastickým akrylovým lakom, 
neobsahujúcim formaldehyd. Tento lak nie je 
ekologicky škodlivý, mimoriadne odolný vďaka 
svojmu špeciálnemu zloženiu a ľahko 
udržiavateľný).
2. drevená krycia vrstva

*Vhodná do vlhkých priestorov ako napr. kúpeľňa.  Z využívania sú vylúčené vonkajšie priestory a mokré priestory ako 
sú napr.: sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele ako aj miestnosti s podlahovým odtokom.
**Testované baktérie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Lindura drevená palubovková 
podlaha

HD 400 / ultra matný lak

Šírka 270 mm obj.číslo cena/m2 bez 
DPH

cena/m2 s DPH číslo lišty

Dub Authentic caramel oak  8916, kefovaný authentic 6330 22 8916 27 58,25 € 69,90 € 1104

Dub Authentic greige oak  8923, kefovaný authentic 6330 22 8923 27 58,25 € 69,90 € 1269

Dub Authentic oak  8915, kefovaný authentic 6330 22 8915 27 58,25 € 69,90 € 1084

Dub Natural alabaster oak 8919, kefovaný natural 6330 22 8919 27 64,92 € 77,90 € 1176Dub Natural alabaster oak  8919, kefovaný , 77,90 €

Dub Natural light oak  8918, kefovaný natural 6330 22 8918 27 64,92 € 77,90 € 1087

Dub Natural oak  8913, kefovaný natural 6330 22 8913 27 64,92 € 77,90 € 1084

Dub Oak lively  8914, kefovaný lively 6330 22 8914 27 62,42 € 74,90 € 1084

Dub Pure authentic oak  8921, kefovaný authentic 6330 22 8921 27 58,25 € 69,90 € 1094

MEISTER záruka v súlade so záručnými podmienkami MeisterWerke
25 rokov v bytových priestoroch, 5 rokov v 

nebytových priestoroch
Povrch lakovaný ultra matným lakom  Duratec 

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 2,376 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

Bratislava, 01.07.2022 www.parketland.sk

s pozdĺžnym V-spojom a mikrofázou na čelnej strane

*Vhodná do vlhkých priestorov ako napr. kúpeľňa.  Z využívania sú vylúčené vonkajšie priestory a mokré priestory ako 
sú napr.: sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele ako aj miestnosti s podlahovým odtokom.
**Testované baktérie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



profil 3 PK
20x60

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

Soklové lišty pre 
podlahy LINDURA

20x60
€/bm bez DPH €/bm s DPH

5,42 € 6,50 €
Dub Oak Nature  1084 1030 23 1084

Dub White oak  Nature  1087 1030 23 1087

Dub Light oak  1094 1030 23 1094

Dub Pure oak nature  1104 1030 23 1104

Dub Alabaster oak  1176 1030 23 1176

Dub Greige oak  1269 1030 23 1269

Nosič MDF E1

Dĺžka 1 ks v cm 238
balenie: 1 bal. 4 ks

upevnenie 9010 00 001
bez DPH s DPH

11,06 € 13,28 €
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, 01.07.2022

p g j j p y y ( p )
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.

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


