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ANTI- 
BACTERIAL
SURFACEID 0717 - 12339 - 005

Lindura® –
Revoluce ve dřevě
Trvale udržitelná, robustní, voděodolná, podlaha pro každodenní zátěž. To je nová Lindura. Tyto 
vlastnosti jsou to, co dělá z této podlahy krytinu budoucnosti. K její výrobě je přitom třeba jen 1/8 
objemu dřeva potřebného k výrobě běžných vícevrstvých dřevěných krytin. Jak je to možné? Inovativní 
technologií výroby! Takzvaná WoodPowder technologie činí výrobu nejen mimořádně šetrnou vůči 
životnímu prostředí, ale zároveň produktu dodává i vysokou odolnost proti působení tlaku a průrazu. 
WoodPowder je jemná směs materiálu složená z dřevěných vláken, minerálních pojiv a dalších přísad. 
Tato směs je za působení tlaku tepla pevně spojena s užitnou vrstvou z ušlechtilého dřeva - tak vznikne 
dokonalé spojení, jehož výsledkem je extrémně odolná dřevěná krytina!
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Dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub Klasik olivově-šedý 8926 | vintage struktura, kartáčování | ultramatný lak



Úspora surovin 
- trvalá udržitelnost

Úspora energie
Tepelný odpor Lindury činí, v 
případě plovoucí pokládky na 
podklad vybavený 
teplovodním podlahovým 
topením, a to včetně 
vyrovnávací a protihlukové 
podložky MEISTER-Silence 25 
DB, pouhých 0,084 m2K/W. 
To znamená: teplo není 
krytinou absorbováno, ale 
naopak, s jen velmi nízkými 
ztrátami, jí rychle prochází do 
místnosti.

Dřevo z vzorově 
spravovaných, 
trvale 
udržitelných 
lesních zdrojů.
K výrobě Lindury je používáno 
výhradně dřevo z PEFC 
certifikovaných zdrojů.

PEFC
zertifiziert

8-krát nižší
spotřeba dřeva

Díky speciální struktuře je, 
oproti běžným vícevrstvým 
krytinám, k výrobě Lindury 
třeba jen 1/8 dřeva.



Navrženo pro 
zátěž!

Vodotěsnost
Lindura je díky impregnaci hran 
AquaStop vhodná i pro pokládku 
do vlhkých prostor!

Robustnost 
Antibakteriální povrch Lindury je 
vhodný pro použití ve všech, 
vysoce namáhaných, bytových 
prostorech i v komerčních 
prostorehc, jako jsou 
provozovny, hotelové pokoje, 
apod. Zejména povrchy lakované 
ultramatným lakem nabízejí 
vysokou odolnost proti tvrorbě 
skvrn, mikroškrábanců i otěru, a 
to i při jen velmi malém úsilí 
údržby. 

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

Běžná dřevěná
krytina

Lindura-

Tlakuvzdornost
Užitná vrstva posílená 
podkladem z materiálu 
WoodPowder odolá skutečně 
extrémnímu zatížení!

Laboratorní test: 
vtlačování ocelové koule do 
povrchu silou 4000 N

* Mikroškrábance jsou malé škrábance v lakované vrstvě, 
nezasahující do dřevěného materiálu.
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Dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub živý 8900 |  kartáčování | přírodní olej



Dřevěný protitah

Dřevěná nášlapná vrstva

Wood-Powder směs jemných dřevěných 
vláken, korundu a minerálních pojiv

HDF-nosná deska

Přírodní olej  (Weartec® Nature)
Přírodní oleje a vosky vnikají hluboko do dřeva a utváření ochranný, 
prodyšný povrch. Tato zušlechťující úprava podtrhuje fládrování a 
strukturu dřeva, přirozeně reguluje vlhkost a zajišťuje tak zdravé klima v 
místnosti.

Ultramatné lakování (Duratec Nature) 
Ultramatné lakování (Duratec Nature)
7-mi vrstvé lakování formaldehyduprostým, elastickým, UV-tvrzeným
akrylovým lakem. Díky inovativnímu technologickému postupu je
dosaženo speciálního, do hloubky působícího,  efektu. Toto hodnotné a 
vysoce odolné zušlechtění povrchu je naprosto ekologicky nezávadné a
díky speciálnímu složení i mimořádně odolné a snadno udržovatelné.

Lindura(r) | Wood powder technologie produkována pro licencí Välinge.

Spojení HighTech 
a přírody
Mimořádně dlouhá životnost dřevěných krytin MEISTER je důsledkem použití dvou věcí: hodnotných, 
pečlivě vybraných surovin a vícevrstvé struktury. To, společně s tvarově vysoce stabilními nosnými deskami 
HDF zaručuje vysokou odolnost a krásný vzhled po mnoho let. Zušlechťující úpravy povrchu, jako je 
Weartec(r)Nature a Duratec Nature podtrhují působením hodnotných olejů, vosků, popřípadě laků, 
charakter vybraných dřev a starají se o vysokou odolnost a snadnou údržbu podlahy. Dřevěné krytiny 
Lindura jsou vhodné i pro pokládku na podklady vybavené teplovodními podlahovými topnými, či 
chladícími systémy. 

AquaStop- 
impregnace hran (s 
vyjímkou HS 500)

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

* **

* lze použít i ve vlhkostně více zatěžovaných prostorách, jako jsou koupelny (neplatí pro HS 500). U povrchů olejovaných přírodním olejem je předtím nutné použít prvotní aktivaci ošetřujícím olejem, např. Dr. 
Schutz premiovým ošetřujícím olejem. Použití v ve venkovních prostorách a mokrým prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze, je vyloučené.
** Testováno s bakteriemi: Staphylococsus aureus, Escherichia coli
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Ultramatn
ý lak nebo 
přírodní 
olej - co je 
pro mě to 
pravé?
Dřevo je přírodní surovina, která je pro výrobu naší Lindury 
zušlechtěna buď, ultramatným lakováním, nebo přírodním 
olejováním. Obě řešení mají individuální výhody, daleko 
přesahující pouhý vzhled!

Tak zůstane vaše krytiny krásná i 
po letech!

Jedno, zda máte podlahu olejovanou, či 
lakovanou. Pro všechny typy krytin máme 
ty správné prostředky údržby ze sortimentu 
Dr. Schutz. 
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dřevěná krytina Lindura(r) HD 400 | Dub natur arkticky bílý 
8917 | kartáčování | ultramatný lak

dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentik kaštanově hnědý 
8911 | kartáčování | přírodní olej



 Mimořádně přirozený vzhled
 Prodyšný povrch, přirozeně regulující vlhkost  
Možnost i jen částečného doolejování
Pro použití v těžce zatěžovaných prostorách 
doporučujeme před použitím ošetření speciální 
péčí

   POZOR:
     nutná pravidelná údržba

   nutné doolejovávání v závislosti na stupni 
znečištění a podmínkách užívání, zpravidla 
jednou ročně (u více zatěžovaných prostor, jako 
např. v kuchyních, i častěji).

OLEJOVÁNÍ 
Weartec® Nature  
Weartec Nature proniká hluboko do dřeva a vytváří 
tak hodnotnou ochrannou vrstvu tvořenou z 
přírodních olejů a vosků. 

!

Ultramatné 
lakování Duratec 
Nature 
Ultramatné lakování "Duratec Nature" vyplňuje 
každý jediný pór do hloubky a činí tak povrch 
snadno udržovatelný a odolný proti vzniku 
běžných skvrn a v domácnosti se běžně 
nacházejících chemikálií. 

ultramatné lakování působí naprosto  
stejným dojmem, jako olejování
mimořádná odolnost proti vzniku skvrn
anti-fingerprint/anit-footprint efekt
vysoká odolnost proti vzniku 
mikroškrábanců a otěru
nenáročné na údržbu
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Lindura®-Holzboden HD 400
Eiche natur arcticweiß 8917 / gebürstet / ultramattlackiert

Lindura®-Holzboden HD 400
Eiche authentic kastanienbraun 8911 / gebürstet / naturgeölt
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Formáty
Dřevěné krytiny Lindura jsou 
mimořádné ve všech směrech, to 
platí i pro formát! K dispozici 
jsou hned dva neobvykle 
velkorysé formáty zámeckých 
prken i elegantní Fischgraet. Náš 
tip: formáty je možné vzájemně 
kombinovat! Parkety vedle 
zámeckých prken umožňují 
dosáhnout dechberoucích efektů

Lindura®

přehled
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dřevěná krytina Lidura HS 500 | Dub Klasik 8925 | kartáčování | ultramatný lak
dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub živý 8914 | kartáčování | ultramatný lak



 - 1 lamela (selské / zámecké prkno)
 - přírodně olejovaný, nebo ultramatně 
   lakovaný povrch
 - podélná V-spára a čelní mikrospára
 - vhodné pro použití do vlhkých 

prostor /
   24 hodin odolnost proti stojaté vodě
 - zámkový spoj: Masterclic Plus

  MEISTER záruka*
   25 let pro bytové prostory  
   5 let pro komerční prostory
   tloušťka: 11 mm
  rozměry:
   2200 x 270 mm
   2600 x 320 mm (šest přírodně   

olejovaných povrchů: 8900, 8902, 
8904, 8905, 8906, 8907)







 1-lamela (pro diagonální 
pokládku)

 ultramatně lakovaný povrch 
 celoobvodová mikrospára
 zámkový spoj: UniZip

   MEISTER záruka*
   25 let pro bytové prostory  
   5 let pro komerční prostory
   tloušťka: 11 mm
  rozměry:
  700 x 140 mm

Lindura®- HD 400

Lindura®- HS 500

DE 102009034903/WO 2011/012105

Záruku dle platných podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentic 8915 | 
kartáčování | ultramatný lak

dřevěná podlaha Lindura HS 500 | Dub Klasik bežově šedý 
8931 | kartáčování | ultramatný lak



Praskliny, 
suky, a spol.: 
Jak třídění 
ovlivňuje 
výraz 
podlahové 
plochy
V přírodě nenajdete jeden strom, jako druhý - a dokonce i v rámci jednoho 
jediného stromu naleznete dřevo rozdílného vzhledu. A tak je to i s podlahovými 
krytinami: každý jednotlivý dílece se liší strukturou, počtem suků, prasklin i 
barevností. Takzvané třídění určuje, zda podlaha bude mít spíše klidný a 
elegantní vzhled, nebo bude spíše živelná a rustikální. U kolekce Lindura 
rozlišujeme čtyři třídění. Mimochodem: Technologie Wood-powder dovoluje u 
Lindury, narozdíl od běžných vícevrstvých krytin, vyplnění i těch nejmenších 
rysů a děr po sucích.
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Běl

Jádro

Prasklina

zdravý, pevný suk

Výplně WoodPowder

Rozdíly barevnosti

Rozdíly ve struktuře

13

dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentic 8904 | kartáčování | přírodní olej



Třídění Authentic Třídění Živé

 rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci

 podíly jader a praskliny

 zdravé suky nejsou v počtu a velikosti nijak limitovány

 ojedinělý výskyt bělů

 suky a prasklinu jsou vyplněny WoodPowderem

rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci

praskliny a markantní suky

podíly jader

suky a praskliny jsou vyplněny WoodPowderem
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Třídění ClassicTřídění Natur
- vyvážená barevnost a struktura

- zdravé, pevné suky

- ojedinělé praskliny

- suky a praskliny  vyplněné 
   WoodPowderem

vyvážená barevnost a struktura

malé množství pevných suků
téměř bez prasklin

suky a malé praskliny jsou vyplněny 
WoodPowderem
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dřevěná podlaha Lindura HD 400 | Dub kaštanově hnědý 8911 | kartáčování | přírodní olej
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Lindura®- HS 500 

ultramatný lak strana 30



přírodní olej

Lindura®- HD 400
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Dub natur perleťově bílý 8910 | 
vintage-struktura, kartáčování

Dub živý krémově bílý 8908 | 
kartáčování 

Dub natur surový 8906 | 
kartáčování

Dub autentik surový 8902 | 
kartáčování

Dub natur 8907
kartáčování
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Dub živý 8900 
| kartáčování 

Dub autentic olivově šedý 8903 | 
vintage-struktura, kartáčování

Dub natur terra hnědý 8909 | 
kartáčování

Dub autentic šedobéžový 8905 | 
kartáčování

Dub autentic jílově šedý 8901 | 
kartáčování

Dub autentic 8904 | 
kartáčování

Dub autentik kaštanově hnědý 8911 | 
kartáčování
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub živý 8900 | kartáčování | přírodní olej
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub natur perleťově bílý 8910 | vintage-struktura | přírodní olej



ultramatný lak

Lindura®- HD 400
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Dub  natur polárně bílý 8920 | 
kartáčování

Dub natur arkticky bílý 8917 | 
kartáčování

Dub natur Champagne 8922 | 
kartáčování

Dub natur Alabastr 8919 | 
kartáčování 

Dub natur světlý 8918 | 
kartáčování
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Dub autentik karamelový 8916 | 
kartáčování

Dub autentic surový 8921 | 
kartáčování

Dub natur 8913 
| kartáčování

Dub živý 8914 | kartáčování Dub autentik 8915 | 
kartáčování

Dub autentik šedobéžový 8923 | 
kartáčování

Ořech americký živý 8912
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autenik surový 8921 | kartáčování | ultramatný lak Lindura®-Holzboden HD 400 / Nussbaum amerikanisch lebhaft 8912 / ultramattlackiert
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Ořech americký živý 8912 | ultramatný lak
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentik 8915 | kartáčování | ultramatný lak
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dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub klasik 8925 | kartáčování | ultramatný lak



Lindura®- HS 500
ultramatný lak
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Dub klasik arkticky bílý 8927 | 
kartáčování

Dub klasik Champagne 8930 | 
kartáčování

Dub klasik surový 8928 | 
kartáčování

Dub klasik 8925 
| kartáčování

Dub klasik Alabaster 8929 | 
kartáčování

Dub klasik olivově šedý 8926 | 
vintage-struktura | kartáčování

Ořech americký klasik 8924Dub klasik šedobéžový 8931 | 
kartáčování
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Lindura®-Holzboden HS 500 / Eiche classic greige 8931 / gebürstet / ultramattlackiert
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dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub klasik šedobéžový 8931 | kartáčování | ultramatný lak
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dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub klasik olivově šedý 8926 | vintage-struktura, kartáčování | ultramatný lak Lindura®-Holzboden HS 500 / Eiche classic pure 8928 / gebürstet / ultramattlackiert
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dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub klasik surový 8928 | kartáčování | ultramatný lak



Lindura® –  
nejen pro 
podlahu !

Lindura na 
zdi
Je to ještě podlaha, nebo už zeď? Když je 
krytina položena vertikálně, hranice se 
smývají. Jednoduchý systém kovových lišt 
a upevňovacích spon se postará o to, aby 
se dala Lindura montovat i na zeď - jako 
obkladový panel. 
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dřevěná krytina HD 400 | Dub živý 8900 | kartáčování, přírodní olej Lindura®-Holzboden HD 400 / Eiche authentic greige 8923 / gebürstet / ultramattlackiert



Lindura an 
der Wand  

Lindura  
a schody 
Schodnice z Lindury? S vhodnými 
schodovými profily - žádný problém. Profil 
typ 11 není jen pěkný, ale bezpečně 
ochrání i hranu krytiny proti nárazům. 
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dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentik šedobéžový 8923 | kartáčování | ultramatný lak



dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub natur Champagne 8922 | kartáčování | ultramatný lak

Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)
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Pro
dokonalé 
ukončení
S Meisterem máte jistotu, že vše k sobě dokonale padne! Podkladové materiály, 
obvodové lišty, i ukončovací a přechodové profily - vše získáte přímo z první 
ruky, od výrobce. Tak se z vašich podlahových krytin a přílsušenství stává 
komplexní prostorové řešení, kde vše sedí.
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Obvodové lišty v 
barvách dekoru
Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah 
a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor 
krytiny až na stěnu.

Obvodové lišty v 
bílé
Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému 
stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. 
Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s 
veškerými podlahovými krytinami MEISTER. 
Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, 
jako je antraci, ocel, nebo ve zcela černém 
provedení.

Přetíratelné lišty
Potřebujete lištu přesně v barvě zdí? V barvě 
nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném 
provedení? Je to ná Vás: upravte si tyto univerzální 
lišty přesně dle vašich představ.

Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

Obvodová lišta profil 3 PK / Eiche Nature 1084

Obvodová lišta profil 9 PK | Bílá přetíratelná lišta 2222 (individuální barevnost)
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Weiße 
Fußleisten Čirá rozmanitost: přehled 

profilů obvodových lišt

25

6

Lišta  
Profil 6

12

12

Lišta  
Profil 7

Lišta 
Profil 2 PK

Lišta  
Profil 8 PK

Lišta 
Profil 3 PK

Lišta  
Profil 5 PK

Profil PK/MK:
Nosný materiál MDF  

(PK Aqua: nosný materiál Polystyrol) 

Profil F MK:
Nosný materiál smrkové jádroLišta  

Profil 23 F MK
Lišta  
Profil 20 PK Aqua

Lišta  
Profil 22 F MK

Lišta  
Profil 21 F MK

Lišta  
Profil 12 PK 
Profil 12 F MK 

Lišta  
Profil 11 PK 
Profil 11 F MK

Lišta  
Profil 9 PK

Lišta  
Profil 13 PK

Lišta  
Profil 10 PK 
Profil 10 F MK

Lišta  
Profil 14 MK
Profil 14 F MK

Lišta  
Profil 20 PK

70

Lišta  
Profil 17

Lišta  
Profil 16 MK

Lišta  
Profil 15 MK
Profil 15 F MK

Lišta  
Profil 18 PK

Lišta  
Profil 19 PK

Fußleiste Profil 3 PK / Eiche Nature 1084
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Ucelený systém MEISTER je to, 
co se počítá: kvalitní podkladové 
materiály pro kvalitní podlahy.

Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytin má volba 
podkladového materiálu zásadní vliv. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a 
komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, 
ale i podle typu podkladu. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy 
krytin i podkladů.

Materiál | podklad Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Pěnová fólie PE-Folie

Dřevěná prkna – P – – P –

Dřevovláknité desky OSB, prvky suché 
výstavby – P – – P –

Minerální podklady (např. cementové 
stěrky, anhydridy) P P

mit PEFolie P P P
mit PEFolie P

Lité asfalty – P – – P –

Stávající krytiny (např. dlažba, kámen, 
vinyl) P P

s PE-fólií P P P
s PE-fólií P

Lindura®-Holzboden HD 400 / Eiche authentic pure 8921 / gebürstet / ultramattlackiert

42



dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentik surový 8921 | kartáčování | ultramatný lak
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Výběr, 
pokládka, 
údržba: 
Online-
služby okolo  
krytin 
Lindura
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Mrkněta na vaši 
podlahu ve vašem 
interiéru

Interérový designer:  
www.meister.com/de/service/ 
interior-designer-neu.html  
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HS 500 (stromeček) s 
UniZipem

Videopokládka  
HD 400 s Masterclic Plus

Videopokládka UniZip : https://
bit.ly/3eOddJ3

Videopokládka  Masterclic Plus :  
https://bit.ly/3sT5Rfw

Typy na údržbu

www.meister.com/de/beratung.html
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Lindura®- HD 400 / Dub natur champagner 8922  / kartáčování / ultramatný lak
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