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Solidna, łatwa w pielęgnacji i modna, a przede wszystkim ponadczasowa 
- dzięki naszym podłogom laminowanym znajdziesz idealnego partnera do 
swojego wnętrza. Podłogi laminowane to najlepiej sprzedające się twarde 
pokrycia podłogowe od wielu lat. Nie mają sobie równych pod względem 
trwałości i  łatwości konserwacji. Nadal rozwijane są zarówno pod względem 
technicznym jak i wizualnym. Wszechstronne, nieskomplikowane podłogi, 
które wymagają niewiele uwagi, a dzięki nim zachowujesz piękną  
i odporną podłogę na wiele lat - to gwarantowana satysfakcja.

Podłoga laminowana:
Przyjemna i łatwa  
w utrzymaniu

ID 1119 - 12339 - 008

Warstwa przeciwprężna

Antystatyczny  
papier dekoracyjny

Powierzchnia ochronna
Diamond Pro®

Impregnacja krawędzi AquaStop

Warstwa
środkowa HDF

*

* Może być instalowana w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki. To nie dotyczy przestrzeni zewnętrznych,  
   mokrych pomieszczeń takich jak: sauny, kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia z odpływem podłogowym.

Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb brązowy 6036 | efekt drewna 
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System AquaSafe
Podłogi laminowane Meister są odporne na wodę dzięki 
kompleksowemu, ochronnemu systemowi AquaSafe, składającemu 
się z trzech skutecznych elementów chroniących podłogę przed 
przenikającą wilgocią:

Ochrona powierzchni
Powierzchnia melaninowa jest całkowicie wodoodporna.

Impregnacja krawędzi AquaStop i szczelność połączeń
Wraz z impregnacją krawędzi AquaStop, specjalnie  
opracowana i opatentowana geometria profilu zamka, który  
działa z naprężeniem wstępnym, gwarantuje, że profil jest 
szczelnie zamknięty na stałe. 

Płyta bazowa przeciwobrzękowa 
Skuteczna przeciwobrzękowa płyta bazowa może w dużym 
stopniu zapobiegać obrzękom w przypadku kontaktu z wodą  
(4 godziny ochrony przy stagnacji wilgotności). 

Wykończenie antystatyczne

Wszystkie podłogi laminowane MEISTER mają również 
antystatyczne wykończenie. To minimalizuje rozwój 
elektryczności statycznej na ludzi do <2 kV, a tym 
samym chroni przed dużym rozładowaniem metalowych 
przedmiotów, np. po dotknięciu klamki drzwi.

Odporność na plamy
Plamy na podłogach laminowanych MEISTER spowodowane 
przez wodoodporne pisaki, lakier do paznokci, kredki woskowe, 
kredę, olej, ocet, farby i lakiery należą teraz do przeszłości. 
Chcesz wiedzieć dlaczego? Ponieważ zabrudzenia na 
małą skalę mogą być łatwo usunięte za pomocą acetonu, 
rozcieńczalnika lub alkoholu. To sprawia, że laminat jest 
wyjątkowy, ponieważ ten rodzaj czyszczenia może uszkodzić 
każdy inny rodzaj twardej podłogi! Laminat to także ciepło  
i odporność, podobnie jak w przypadku blatów kuchennych 
wykonanych z materiału kompozytowego HPL. 

Natura jest mistrzem formy i koloru. 
Nasze wymagania w stosunku do podłóg 
laminowanych MEISTER są na najwyższym 
poziomie. Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, 
gdy nie możemy dostrzec na pierwszy 
rzut oka różnicy między powierzchniami 
laminowanymi, a prawdziwym drewnem. 
Specjalnie dostosowane struktury do 
indywidualnych powierzchni zapewniają 
najwyższy z możliwych stopień naturalnej 
reprodukcji. Nasze podłogi laminowane  
są nie tylko przekonujące pod względem 
wyglądu, ale ich zalety techniczne są tym,  
co sprawia, że specjalne wrażenia użytkowe 
podłogi są idealne. 

Podłoga 
laminowana:
Wszechstronny 
sukces

Powierzchnia  Diamond Pro® 

Specjalna powierzchnia Diamond Pro® zapewnia 
szczególną odporność na mikrozarysowania i ścieranie 
oraz oferuje dodatkową ochronę przed zużyciem.

Odporność koloru 

Piękny wygląd podłóg laminowanych MEISTER jest również 
absolutnie trwały: Podłoga laminowana jest jedną z podłóg  
o największej różnorodności kolorystycznej. Osiąga najwyższy 
poziom (klasa 8) niebieskiej skali wełny do oceny trwałości 
kolorów. Oznacza to, że w przeciwieństwie do prawdziwego 
drewna lub podłogi winylowej, jej kolory pozostają piękne 
przez lata, nawet przy ekspozycji na słońce - idealna do 
pomieszczeń z dużymi oknami lub świetlikami. 

Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb jasny 286 | efekt drewna
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Długie deski łączą w sobie wytrzymałość podłogi laminowanej 
i autentyczny wygląd prawdziwych desek drewnianych. Ponad 
dwumetrowe deski prezentują idealny wystrój pomieszczenia.  
Dzięki szczegółom takim jak wzdłużna V-fuga  wygląd podłogi jest  
tak naturalny, że trudno ja odróżnić od naturalnej podłogi drewnianej. 

Podłoga laminowana 
Długa deska:
Spotkanie przestrzeni  
z techniczną perfekcją
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Dąb średni 6131 | efekt drewna

Dąb biały arktyczny 6503 | efekt drewna

Dąb naturalny 287 | efekt drewna

Dąb jasny 286 | efekt drewnaDąb szary 6132 | efekt drewna

Dąb brązowy 6036 | efekt drewna

Melango LD 300 | 20

| 1-lamelowa (długa deska)

| Klasa użyteczności 23 I 32

| V-fuga na długich krawędziach

| Odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych

  4 godziny wodoodporności

| Powierzchnia Diamond Pro

| Powierzchnia antystatyczna

| System łączenia: Masterclick Plus

| Gwarancja Meister*

  25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych

  5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 9 mm

| Rzeczywiste wymiary: 2052 x 208 mm

Produkt chroniony patentem: DE 102006001 155 | RU 237 2208

Melango LD 300 | 20

* Gwarancja zgodna z gwarancją MeisterWerke na stronie www.meister.pl

Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb średni 6131 | efekt drewna
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Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb naturalny 287 I efekt drewna
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Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb biały arktyczny 6503 Podłoga laminowana Melango LD 300 | 20 | Dąb szary 6132 I efekt drewna
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Wysokiej jakości podłogi laminowane sprawiają dobre wrażenie 
w każdej przestrzeni. Kolekcja Talamo to doskonale dobrane 
dekory do formatu wąskich desek. W naturalny sposób imitują 
drewno, szczególnie dzięki eleganckiej strukturze. Dzięki tej kolekcji 
uzyskujemy fantastyczny efekt przestronnego wnętrza.

Podłoga laminowana Talamo 
Wąski format:
ekspresyjne deski, 
niewielkie i eleganckie
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Dąb Nova 6413

Dąb Marcepan 6268

Dąb czysty Relax 6863 

Talamo LS 300

 | 1-lamelowa (wąski format deski)

 | Klasa użyteczności 23 I 32

 | V-fuga na wszystkich krawędziach

 | Odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych 

    4 godziny wodoodporności

 | Powierzchnia Diamond Pro

 | Powierzchnia antystatyczna

 | System łączenia: Masterclick Plus

 | Gwarancja Meister* 

    25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych 

    5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

 | Grubość: 8 mm

 | Rzeczywiste wymiary: 1287 x 140 mm

Talamo LS 300

* Gwarancja zgodna z gwarancją MeisterWerke na stronie www.meister.pl

Podłoga laminowana Talamo LS 300 | Dąb Marcepan 6268
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Podłoga laminowana Talamo LS 300 | Dąb Nova 6413Podłoga laminowana Talamo LS 300 | Dąb czysty Relax 6863



 

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.


