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Nowoczesne podłogi, czy prawdziwe naturalne materiały? 
Podłoga drewniana Lindura jest fascynującą kombinacją. Sekret 
tkwi w naszej innowacyjnej technologii “wood powder”, która 
zmienia prostą drewnianą podłogę w bardzo nowoczesną. 
Proszek drzewny jest mieszanką materiałów zawierającą drobne 
włókna drzewne, minerały i inne naturalne dodatki. Jest on 
połączony z warstwą prawdziwego drewna, warstwą środkową 
HDF oraz warstwą podkładową w wysokiej temperaturze i pod 
wysokim ciśnieniem. Tworzy to deski odporne na nacisk, ciepłe 
dla stóp, trwałe i łatwe w utrzymaniu. 

Pod względem wizualnym podłogi drewniane Lindura są klasą 
samą w sobie.  Podłogi o rustykalnej gradacji i autentycznych 
wyrazistych powierzchniach mają nieco używany wygląd. 
Posiadają bogatą gamę kolorów i  naturalnie olejowaną 
powierzchnię. Każda deska jest pozdrowieniem od natury i jest  
wyjątkowa w każdej perspektywie. Dla tych, którzy preferują 
wygląd mniej rustykalny dostępne są deski z subtelną gradacją 
pokryte matowym lakierem, co sprawia idealnie harmonijne 
wrażenie.

Niezależnie od powierzchni wszystkie warianty podłogi Lindura 
posiadają jedną wspólną cechę: wyjątkowy format w segmencie 
podłóg drewnianych - do pomieszczeń pełnych charakteru  
i wolnej przestrzeni.

Duży format
Imponująca
Trwała
Nowa podłoga 

drewniana Lindura robi 

wrażenie we wszystkich 

pomieszczeniach - 

prawdziwy dowód 

wspaniałego drewna.
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Podłoga drewniana Lindura I HD 400 I Dąb rustykalny 8410 I szczotkowany I naturalnie olejowany
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Spotkanie natury  
z nową technologią

Dwie rzeczy zapewniają podłogom MEISTER ich niezwykle  
długą żywotność: starannie dobrane wysokiej jakości materiały 
i inteligentna konstrukcja wielowarstwowa. Łączymy to ze 
stabilnie zwymiarowaną środkową warstwą HDF, w celu 
zagwarantowania odporności podłogi, która pozostaje piękna 
przez wiele długich lat.  Wykończenia powierzchni Weartec® 
Nature i Duratec podkreślają charakter danego drewna 
przy użyciu wysokiej jakości olejków, wosków lub lakierów 
i zapewniają trwałe, łatwe w utrzymaniu podłogi. Podłogi 
drewniane Lindura są odpowiednie do instalowania na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym. 
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Warstwa przeciwprężna
z naturalnego proszku drzewnego

Warstwa wierzchnia z naturalnego drewna

Warstwa proszku drzewnego

Warstwa środkowa HDF

Powierzchnia naturalnie olejowana (Weartec® Nature) 
Naturalne oleje i woski wnikają w strukturę drewna tworząc ochronną, 
oddychającą powierzchnię. Ten rodzaj wykończenia podkreśla gradację 
i strukturę podłogi oraz reguluje wilgotność zapewniając zdrowy klimat 
w pomieszczeniu.

Powierzchnia lakierowana matowo (Duratec) 
7-krotne uszczelnienie bez formaldehydów, wiskoplastyczne oraz utwardzany 
UV ekologiczny lakier akrylowy, którego skład sprawia, że jest wyjątkowo 
trwały i łatwy w utrzymaniu.

Lindura® | Technologia proszku drzewnego produkowana na licencji Valinge.

CARB 2  
COMPLIANT

US EPA 
TSCA

TITLE VI 
COMPLIANT
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Wytrzymała
Test porównawczy w naszym laboratorium 
wyraźnie pokazuje: Metalowa kula z naciskiem 
4000 Niutonów pozostawia wyraźnie widoczne 
wgniecenie w standardowej podłodze drewnianej. 
W podłodze drewnianej Lindura wgniecenie jest 
prawie niewidoczne.

Podłoga drewniana Lindura łączy w sobie najlepsze 
cechy: przestronne formaty, atrakcyjny wygląd w wielu 
różnych wariantach i przede wszystkim doskonałą 
technologię. Ostatecznie, Lindura jest szczytem 
nowoczesności wśród podłóg drewnianych - to jest 
widoczne w wielu aspektach.

Standardowa podłoga drewniana Podłoga drewniana Lindura

Autentyczny charakter.
Wyjątkowa wytrzymałość.

Zdrowe życie 

Lindura jest produktem naturalnym. Wszystkie 
użyte materiały są starannie dobierane  
i poddawane regularnym testom w naszym 
labolatorium. Zainstalowana podłoga reguluje 
wilgotność, a efektem jest zdrowy klimat  
w pomieszczeniu. Jest łatwa w czyszczeniu  
i konserwacji, co czyni ją szczególnie higieniczną. 
W rezultacie ta zaawansowana technologicznie 
podłoga drewniana jest przyjazna dla środowiska 
i zdrowego życia.
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Oszczędność energii
Dzięki specjalnej strukturze produktu, termiczny opór 
cieplny Lindury jest szczególnie niski ok. 0,084 m2 K/W  
w połaczeniu z podkładem MEISTER-Silence 25 DB.  
W przypadku instalacji pływającej na wodnym ogrzewaniu 
podłogowym również nie powinno przekraczać limitu 0,15 
m2 K / W określonego w przepisach* w celu szybkiego 
przenikania dostarczanego ciepła do powierzchni.

* German Federal Association of Surface Heating and Surface Cooling e. V.

Łatwa w utrzymaniu 

Połączenie wierzchniej warstwy prawdziwego drewna 
z proszkiem drzewnym zamyka większość porów 
drewna, dzięki czemu przyczepność brudu jest 
znacznie mniejsza, a pielęgnacja staje się łatwiejsza.

Gotowa na wyzwania
 
Warstwa wierzchnia prawdziwego drewna jest 
wzmocniona przez proszek drzewny, co oznacza, 
że obciążenia nie stanowią żadnego problemu dla 
podłogi drewnianej Lindura. Faktem jest, że Lindura 
kocha wyzwania i nawet wysokie obcasy w czasie 
imprezy nie są dla niej zagrożeniem.
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Regularne czyszczenie 

Normalne odkurzanie lub zamiatanie jest wystarczające do codziennego usuwania 
brudu. Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji należy używać płynu Dr. Schutz 
Wood Care lub Dr. Schutz Parquet and Cork Floor Cleaner rozcieńczonych z wodą 
w stosunku 1:200. Niestrzępiącą się ściereczkę zanurzamy w roztworze i dobrze 
wyciskamy jak w przypadku czyszczenia po pracach budowlanych.

Pierwsze czyszczenie po instalacji
Po zainstalowaniu podłogi należy ją dokładnie wyczyścić po pracach budowlanych 
przed pierwszym użyciem. Kurz i brud muszą być dokładnie usunięte, aby podłoga 
była gotowa do użycia.

Do czyszczenia podłóg Lindura naturalnie olejowanych należy stosować rozcieńczony 
z wodą płyn Dr. Schutz Wood Care w stosunku 1:200. Do czyszczenia Lindury 
lakierowanej używamy płynu Dr. Schutz Parquet and Cork Floor Cleaner.

Podłoga powinna być wytarta na mokro nie strzępiącą się szmatką zanurzoną w 
roztworze i dobrze wyciśniętą. W przypadku powierzchni komercyjnych i obszarów  
o dużym natężeniu tj. otwarte przestrzenie kuchenne lub z bezpośrednim dostępem 
na zewnątrz rekomendujemy pokrycie podłogi odpowiednim olejem pielęgnacyjnym 
do podłóg naturalnie olejowanych.

Odświeżanie i ponowne olejowanie  
(ok. 1 raz w roku)

Aby Twoja naturalnie olejowana podłoga  drewniana Lindura przez długi czas 
wyglądała pięknie, zalecamy odświeżanie jej za pomocą Dr. Schutz H2Oil, gdy 
tylko pojawią się pierwsze oznaki zużycia. Jeśli podłoga ma normalny poziom 
zabrudzenia, wyczyść ją przed użyciem Dr Schutz Wood Care (1: 200);  dla 
większych obszarów najlepiej użyć maszynę do szlifowania. Zapytaj o to 
sprzedawcę ! Po całkowitym wyschnięciu podłogi nanieść mopem bardzo cienką, 
równomierną i nierozcieńczoną warstwę środka Dr. Schutz H2Oil .
Przed użyciem należy pozostawić podłogę do wyschnięcia na co najmniej 12 
godzin. Dla bardzo uczęszczanych obszarów zalecamy regularne nakładanie 
odpowiedniego oleju pielęgnacyjnego.

Aby zachować jakość lakierowanych i matowych powierzchni lakierowanych,
zalecamy użycie Dr. Schutz Wood & Cork Floor Polish mat.

Perfekcyjna pielęgnacja Lindury

Czy słyszałeś, że podłogi drewniane są trudne w czyszczeniu i wymagają 
intensywnej konserwacji? To tylko częściowa prawda: Dzięki naszym produktom 
dostosowanym do podłóg Lindura czyszczenie i konserwacja są niezwykle łatwe - 
dzięki czemu możesz cieszyć się swoją podłogą przez długie lata!
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Tradycyjny proces szlifowania parkietu nie jest możliwy w przypadku 
podłóg Lindura ze względu na wyjątkowo twardą powierzchnię utwardzoną 
proszkiem drzewnym. Ale Lindura może być również odnawiana jeśli to 
konieczne. Powierzchnia naturalnie olejowana może być łatwo odnowiona 
(patrz punkt 3 na poprzedniej stronie “Odświeżanie i ponowne olejowanie”). 
Dla mniejszych uszkodzeń i zużytych miejsc można zastosować miejscowe 
smarowanie.

Lindura pokryta matowym lakierem jest bardzo łatwa w renowacji. Bona 
Recoat System sprawi, że renowacja starzejących się podłóg będzie szybka 
i niekosztowna. Ten system nie wymaga czasochłonnego usuwania całości 
powierzchni aż do surowego drewna; szlifowana jest tylko górna warstwa 
lakieru i ponownie uszczelniona. Usunięte zostają pozostałości produktów 
czyszczących, ślady butów, delikatne zadrapania. Podłoga jest gotowa do 
użycia następnego dnia.

Renowacja  z systemem Bona Recoat:
1.  Dokładnie wyczyść podłogę
2.  Przeszlifuj podłogę za pomocą Bona Diamond System
3.  Odkurz / zetrzyj trociny
4.  Nałóż Bona Traffic HD za pomocą wałka

Więcej informacji na temat renowacji podłogi Lindura z matowym lakierem 
znajdziesz na stronie: youtube.com/MeisterWerkeTV

Bona Recoat System 
Bez potrzeby szlifowania:  
Nocna renowacja podłogi
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Podłoga drewniana Lindura jest dostępna w dwóch 
wyjątkowo atrakcyjnych formatach: 2200 x 270 mm 
i 2600 x 320 mm (lakier matowy tylko 2200 x 270 
mm). Obydwa formaty posiadają niską wysokość 
montażową 11 mm. Mogą również współpracować 
ze sobą na jednej przestrzeni. Mieszanka formatów 
tworzy różnorodność i sprawia, że podłoga wygląda 
jeszcze bardziej ekscytująco.

Atrakcyjny duży 
format podłogi.
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Drewno jest cennym, naturalnym zasobem, który przekształcamy w coś wyjątkowego 
z całkowitym szacunkiem i delikatnością. Nasze powierzchnie są wykańczane wysokiej 
jakości olejami i lakierami podkreślając charakter drewna jednocześnie zapewniając mu 
trwałość i ochronę.

Lakier matowy  
czy naturalny olej?  
Oto jest pytanie!

Podłoga drewniana Lindura z lakierem matowym

Lakier matowy naprawdę podkreśla charakter drewna. Drewno otrzymuje ciepły, 
naturalny wygląd. Lindura uszczelniona przyjaznym dla środowiska lakierem Duratec 
jest wyjątkowo trwała i łatwa w utrzymaniu. Ten szczególnie trwały i odporny na 
ścieranie lakier sprawia, że podłoga drewniana Lindura w przeciwieństwie do parkietu 
nie wymaga szlifowania.

1

Podłoga drewniana Lindura naturalnie olejowana 
 
Naturalne oleje i woski są podstawą naszych naturalnie olejowanych podłóg Lindura. 
Weartec® Nature wnika w drewno i tworzy ochronną, oddychającą powierzchnię. Tego 
rodzaju wykończenie tworzy naturalny wygląd z subtelnym blaskiem, podkreśla gradację 
i strukturę, ma również działanie regulujące wilgotność co zapewnia zdrowy klimat 
życia. Podłogi Lindura z powierzchnią Weartec® Nature są tak przygotowane, aby były 
gotowe do użytku tuż po instalacji. Należy je potraktować olejem pielęgnacyjnym tylko 
wtedy, gdy są zlokalizowane w obszarach komercyjnych lub intensywnie użytkowanych 
np.kuchnie czy korytarze. Naturalnie olejowana powierzchnia wymaga regularnego 
polerowania w celu utrzymania naturalnego połysku i zapewnienia wyjątkowej 
wytrzymałości. W razie potrzeby może być częściowo odnawiana.
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Co tak naprawdę oznacza “gradacja”?

Rustykalna Autentyczna

12

Ta klasyfikacja zapewnia rustykalny wygląd  
z ciekawą grą kolorów i struktur. Odosobnione 
elementy bieli i zdrowe charakterystyczne sęki 
nie mają ograniczonej średnicy ani częstotliwości. 
Naturalny i surowy charakter podłogi jest 
podkreślony przez wieksze sęki i różne stopnie 
pęknięć, które są indywidualnie wypełnione  
przy użyciu technologii proszku drzewnego.

Ta gradacja tworzy autentyczny wygląd zbliżony 
do rustykalnego. Różnorodność odcieni i struktur, 
izolowane elementy bieli i zdrowe sęki nie mają 
ograniczonej średnicy i częstotliwości tworząc 
autentyczny, naturalny wygląd. Sęki i pęknięcia 
są wypełnione za pomocą proszku drzewnego. 
Głębokie szczotkowanie tworzy całkowicie nową 
powierzchnię i dopełnia ogólny wygląd.



NaturalnaŻywa

W naturze żadne drzewo nie jest podobne do drugiego, 
a nawet jedno drzewo może mieć zróżnicowany 
wygląd drewna. Tak samo jest w przypadku podłogi 
drewnianej Lindura:

Każda deska charakteryzuje się swoją budową, 
różnorodnością odcieni, obróbką powierzchni  
i wykończenia, co w rezultacie daje różnorodny wygląd 
podłogi i kształtuje ogólne wrażenie w pomieszczeniu.
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W tej klasyfikacji celowo oferujemy powierzchnie  
z mocną grą kolorów i struktur, które  
podkreślają naturalny charakter drewna. Zdrowe, 
charakterystyczne sęki są częścią ogólnego żywego 
obrazu. Podobnie jak w klasyfikacji naturalnej, sęki 
i pęknięcia są idealnie wypełnione przy użyciu 
technologii proszku drzewnego.

Dla gradacji „naturalnej” wybraliśmy powierzchnie 
ze zrównoważoną różnorodnością odcieni. Zdrowe 
mocno wrastające sęki i sporadyczne pęknięcia są 
częścią naturalnego wyglądu podłogi. Technologia 
proszku drzewnego zapewnia idealne wypełnienie 
sęków i pęknięć.
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| 1-lamelowa (deska)
|  Powierzchnia naturalnie olejowana  

i lakierowana matowo
|  Wzdłużna V-fuga i micro fuga na 
krótkich krawędziach - w naturalnej, 
żywej  
i autentycznej gradacji

|  Nieregularny wzór, wzdłużna V-fuga  
i micro fuga na krótkich krawędziach -  
w gradacji rustykalnej

| System łączenia: Masterclick Plus
|  Gwarancja Meister*  
20 lat  w pomieszczeniach 
mieszkalnych

  5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 11 mm 
|  Rzeczywiste wymiary:
  2600 x 320 mm I 2200 x 270 mm
  (powierzchnie naturalnie olejowane)
  2200 x 270 mm
  (powierzchnie lakierowane matowo)

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji na stronie www.meister.pl

Lindura® podłoga drewniana I HD 400

Naturalnie olejowana

Powierzchnie

Dąb naturalny 8745 | szczotkowany

Strona 17

Dąb autentyczny greige 8744 | szczotkowany 

Strona 16

Dąb żywy biały 8741 | szczotkowany 

Strona 18

Dąb rustykalny 8410 | szczotkowany

Strona 3
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Lakier matowy:

Page 40

Dąb jasny naturalny 8732 | szczotkowany

Strona 21

Dąb naturalny Alabastrowy 8734 | szczotkowany

Strona 20

Orzech amerykański żywy | 8523

Strona 19

Dąb naturalny 8736 | szczotkowany

Strona 23

Dąb naturalny jasno brązowy 8731 | szczotkowany

Strona 22



Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb autentyczny greige 8744 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny 8745 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Orzech amerykański żywy 8523 | szczotkowana | lakier matowyPodłoga drewnaina Lindura | HD 400 | Dąb żywy biały 8741 | szaczotkowana | naturalnie olejowana
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Orzech amerykański żywy 8523 | szczotkowana | lakier matowyPodłoga drewnaina Lindura | HD 400 | Dąb żywy biały 8741 | szaczotkowana | naturalnie olejowana
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny alabastrowy 8734 | szczotkowana | lakier matowy Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny jasny 8732 | szczotkowana | lakier matowy

20



Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny jasny 8732 | szczotkowana | lakier matowy
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny jasno brązowy 8731 | szczotkowana | lakier matowy Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny 8736 | szczotkowana | lakier matowy
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Podłoga drewniana Lindura | HD 400 | Dąb naturalny 8736 | szczotkowana | lakier matowy
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Białe listwy 
przypodłogowe
- dopasowane  
do każdego stylu

Otwartość do adaptacji każdego stylu i możliwość 
dopasowania listew do każdego koloru podłogi bez 
większych starań. Duży wybór różnych kształtów 
listew otwiera możliwości tworzenia zarówno
klasycznych jak i nowoczesnych akcentów
w zależności od indywidualnych gustów.

Listwa przypodłogowa 19 PK I Biały połysk 324 (folia dekoracyjna)

Listwa przypodłogowa 8 PK I Biały połysk 324 (folia dekoracyjna)
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Kolorowe i z charakterem
- listwy przypodłogowe
do malowania.

Harmonijny wygląd
- z dopasowaną listwą
przypodłogową.

W tym samym kolorze co ściana? Dopasowane
do koloru Twoich mebli? A może zupełnie coś innego?
Zaprojektuj listwy przypodłogowe według życzenia!
Pokryte specjalną folią listwy są idealnie 
przygotowane do wdrożenia Twoich pomysłów. 
Pozwól swojej wyobraźni zaszaleć!

Oczekujesz harmoni we własnych czterech kątach?
Z listwą dopasowaną do koloru Twojej podłogi
łatwo osiągniesz swój cel. Zbalansowana interakcja 
podłogi z listwą przypodłogową uzupełnia kontynuację 
wystroju wnętrza. To tworzy prawdziwą harmonię.

Listwa przypodłogowa 8 PK I Biała do malowania 2222 (kolor indywidualny)

Listwa przypodłogowa 3 PK I Dąb brązowo złoty 1165
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Bez dobrego podkładu nie ma dobrej 
podłogi. Materiał podkładowy ma znaczący
wpływ na trwałość podłogi i jest ważnym 
składnikiem tego, jak cały system 
funkcjonuje użytkując podłogę dzień po 
dniu. Nawet najwyższej jakości podłoga 
może ulec uszkodzeniu po zastosowaniu 
podkładu niskiej jakości. Dzięki podkładom 
wysokiej jakości unikamy uszkodzenia 
poprzez optymalną stabilność ciśnienia, 
podczas gdy nadmiernie miękki podkład
może mieć znacząco negatywny wpływ. 
Przy wyborze materiału podkładowego, 
zarówno podłoże jak i podłoga, którą 
należy zainstalować, są ważne. 

Obszerna oferta podkładów MEISTER 
zapewnia rozwiązanie dla każdego rodzaju 
podłoża: betonowego, z drewnianych 
desek, płyty gipsowo-kartonowej  
lub istniejącej podłogi takiej jak płytki  
czy kamień.

Liczy się kompletny system
Podkład dla podłogi wysokiej jakości

Podłoże I Podkład Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Folia piankowa Folia PE

Deski drewniane – P – – P –

Płyty drewnopochodne, płyty OSB,

elementy suchej zabudowy
– P – – P –

Podłoża mineralne  

(np. cementowe, anhydrytowe)
P

P
z folią PE

P P
P

z folią PE
P

Podłoże jastrychowe – P – – P –

Istniejące podłoże (płytki ceramiczne, 

naturalny kamień, plastik)
P

P
z folią PE

P P
P

z folią PE
P
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MEISTER
materiały podkładowe:
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Dzięki specjalnej mieszance mineralnej 
PUR, MEISTER-Silence 25 DB,  
MEISTER-Silence 20 lub MEISTER-Silence 
15 DB to idealny podkład izolacyjny dla 
efektywnego pomieszczenia i redukcji 
odgłosu kroków. Wysoki ciężar właściwy 
tych produktów ma pozytywny wpływ 
na właściwości dźwiękochłonne. 
W przypadku Silence 25 DB i 15 DB 
paroizolacja jest już zintegrowana, co 
oznacza, że ułożenie dodatkowej folii PE 
na podłożach mineralnych nie jest już 
konieczne. Dotyczy to również MEISTER 
Twin Control. Ten podkład izolacyjny jest 
odporny na wilgoć, elastyczny, posiada  
wytłaczaną piankę poliuretanową oraz 
zintegrowany pasek samoprzylepny  
na całej długości. Przy długości rolki 25 m  
jest szybki i łatwy do układania  
i posiada doskonałą redukcję hałasów. 
Folia piankowa MEISTER jest podkładem 
izolacyjnym o większej gęstości niż wiele 

innych dostępnych na rynku; w połączeniu 
z  folią MEISTER PE zapewnia optymalną 
ochronę przed wilgocią.

Wszystkie materiały podkładowe  
MEISTER można instalować na ogrzewaniu 
podłogowym. Są zgodne z wymogami 
technicznymi dostarczonymi przez 
europejskich producentów podłóg 
laminowanych (EPLF) na podstawie  
CEN/TS 16354. Produkty Silence spełniają 
również wymagania parametrów 
technicznych wydanych przez 
Multilayer Modular Flooring Association 
(MMFA) » Materiały podkładowe pod 
wielowarstwowe modułowe wykładziny 
podłogowe (MMF) - standardy testowe  
i wskaźniki wydajności dla klasy 1  
(z rdzeniem HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB - ze zintegrowaną barierą   

    przeciwwilgociową | 3 mm

2. MEISTER-Silence 20 | 2.5 mm 

3. MEISTER Silence 15 DB - ze zintegrowaną barierą  

    przeciwwilgociową | 2 mm

4.  MEISTER Twin Control - ze zintegrowaną barierą 

przeciwwilgociową i paskiem samoprzylepnym | 2 mm

5. MEISTER folia piankowa | 2 mm



 

MEISTER − a trademark of MeisterWerke Schulte GmbH   
www.meister.pl

Kolory i tekstury w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych w zależności  
od warunków drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.


