
NADURA® | PŘEHLED KOLEKCÍ

Mnoho předností spojených  

v jednom produktu,  

to je pro značku MEISTER typické.   

A to platí i pro kolekce podlahových krytin 

Nadura®. Novinka z Meisteru nejen,  

že dobře vypadá, ale je i extrémně 

robustní a otěruvzdorná,  

dokonce víc než keramická dlažba!

Oproti dlažbě je přitom tichá při 

pochůzce a teplá na dotek. Těchto 

vlastností bylo dosaženo využitím 

inovativní nášlapné vrstvy 

z dřevěných vláken a minerálních 

látek. Dekory krytin Nadura®  

ve formátu obdélníků jsou  

záměrně nadčasové a nenásledují  

tak žádný krátkodobý trend  

– timeless flooring at it‘s best.

Nadura® NB 400 | Břidlice šedá 6333 | imitace kamene

Nadura® NB 400 | Strukturovaný beton teplá šedá 6314 | Imitace
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Nadura®  
Nová třída ve světě  
podlahových krytin!
Tvrdá jako skála. 
Hřejivá jako dřevo.

NADURA®  NB 400



NB 400  Nadura® 

Nejvyšší odolnost, extrémní 
otěruvzdornost, homogenní 
nášlapná vrstva, nadčasový 
povrch, přírodní materiál, 
3D struktura. Použití 
výhradně přírodních 
materiálů pro užitnou vrstvu 
i nosnou desku HDF. 
 

Třída mechanického  
namáhání: 23 | 34

18 druhů povrchů

Celoobvodová mikrospára

Zámkový spoj:  
Masterclic Plus

MEISTER záruka*  
Doživotní záruka na otěr při 
použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:  
Nadura® – powered  
by Wood-Powder-Technology

Tloušťka: 10,5 mm

Rozměry: 853 x 395 mm 
 
 
 
 

m2 v balení:  
5 lamel = 1,69 m2

NB 400

Podlaha Nadura®

Břidlice antracit 6332  
| imitace kamene

Rustic kamenná šeď 
6481 | imitace

Metallic Vulcano 6485  
| imitace kovu

Strukturovaný beton 
teplá šedá 6314  
| Imitace

Pískovec stříbrošedý 
6324 | imitace kamene

Siena šedá 6305  
| imitace kovu

Metallic světle šedá 
6486 | imitace kovu

Břidlice šedá 6333  
| imitace kamene

Rustic krémově šedý 
6480 | imitace

Metallic antracit 6482  
| imitace kovu

Metallic rez 6483  
| imitace kovu

Metallic šedá 6484 | 
imitace

Hickory betonově  
šedá 6223 | Imitace

Břidlice arkticky šedá 
6478 | imitace kamene

Pískovec světlý 6323  
I Imitace kamene

Pískovec šedobéžový 
6302 | imitace kamene

Pískovec světlešedý  
6313 | imitace kamene

Rustic titanově šedý 
6479 | imitace

Ke kolekci Nadura® nabízíme 

speciální lištu 8PK potaženou 

materiálem Nadura® a svrchní plochou 

opatřenou krycí fólií s dekorem 

Edelstahl-ocel. Viz strany 42-43.

 Laminát  Nadura 

Nadura® NB 400 | Kamenina rustikální šedá 6481 | imitace kamene

NADURA® | PŘEHLED KOLEKCÍ

Extrémní  
zátěž? 
S Nadurou®  
samozřejmě!
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Tato inovativní krytina je díky silné nášlapné 

vrstvě a stabilní nosné desce HDF mimořádně 

otěruvzdorná a robustní. Homogenní nášlap je 

probarven v celé tloušťce a je až třikrát silnější 

než u dosavadních vícevrstvých podlah.

Z tohoto důvodu nejsou při případném lomu 

viditelná jakákoliv bílá místa. To činí Naduru® 

ideální krytinou pro těžce namáhané obytné 

i komerční objekty, jako obchody, butiky, apod.

Na obrázku vidíte srovnání tloušťky nášlapné 

vrstvy laminátové krytiny a krytiny Nadura® 

pod elektronovým mikroskopem.

Nadura® NB 400 | Strukturovaný 

beton teplá šedá 6314 | Imitace

Uvedené ceny za m2 jsou bez DPH. *Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz
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