MeisterHighTech. Lindura® | akční prémiová krytina

Lindura® HD 400

1149,Nová ultramatná Lindura.
Dřevě ná HighTech krytina
ve speciálním formátu.
Lindura® znamená výraznou
autenticitu. Jedinečný výrobní
postup zdůrazňuje strukturu
dřeva, póry a fládrování.
Díky podílu jemného prášku
WoodPowder je nová
Lindura mimořádně odolná
a snadno udržovatelná.
Ultramatné lakování dodává
Linduře unikátní vzhled.

Dub živý krémově bílý 8937 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2

1-lamela (selské prkno)
Ultramatně lakovaný,
hluboce kartáčovaný povrch
Podélná V-spára s čelní
mikrospárou
Zámkový spoj: Masterclic Plus
MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných
prostorech.
5 let při použití v komerčních
prostorech.
Tloušťka: 11 mm
Rozmě ry:
2200 x 205 mm

Nová
ultramatná
Lindura
skladem

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub živý 8914 |
| hluboké kartáčování | ultramatný lak

m2 v balení:
4 lamely = 1,8 m2

Dub živý surový 8936 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2

Uvedené ceny za m 2 jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz

Dub živý 8914 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
Zaváděcí cena 1149 Kč/m2 | Doporučená cena 1599 Kč/m2
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Kč/m2
bez DPH

Novinka
s unikátními
vlastnostmi
MeisterHighTech. lindura®
HD 400 Lindura ® – Duratec Plus ®
Ultramatný lak – UltraMatt
Speciální formát – 24 h odolnost proti vodě*

MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub živý surový 8936 | hluboké kartáčování | ultramatný lak
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Nová ultramatná Lindura. Dřevěná
HighTech krytina ve speciálním formátu.
2200 mm

Skladem za zaváděcí cenu.
Extrémní odolnost proti průrazu*.
Odolnost proti stojaté vodě 24 hodin**.
Nová technologie HighTech
lakování – nesrovnatelně vyšší
úrověň matnosti povrchu.
Jedinečná úprava povrchu
hrubým kartáčováním.
Snadná údžba podlahové krytiny.
Fascinující kombinace vlastností
skutečného dřeva a kamene.
Nízký tepelný odpor 0,084 m2 K/W.
Vynikající na podlahové topení.
Nízká montážní výška 11 mm.
Jediná dřevěná krytina vhodná pro všechny
oblasti použití včetně komerčních prostor!
* Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou silou
4000 N, zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.
** Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Vyjímku tvoří
použití v exteriérech a mokrých prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní
lázně , nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.

HighTech
ultra matný
povrch
Hluboce kartáčovaná Lindura je lakována ultramatným
lakem Duratec Plus® UltraMatt. Krytina je odolná
vůči stojaté vodě po dobu až 24 hodin. Montážní výška
pouhých 11 mm ji činí mimořádně vhodnou pro renovace.

šířka 205 mm

