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MeisterParquet. longlife PD 400 | PS 500 | Dąb żywy delikatnie dymiony 8811 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy kremowa biel bielony 8541 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife:  
Łatwa w utrzymaniu 
podłoga drewniana  
do nowoczesnych wnętrz
Całkowicie naturalny, cudownie ciepły, bardzo trwały i niezwykle atrakcyjny - taki 
właśnie jest nasz parkiet. Ten klasyk wśród podłóg wprowadza poprzez drewno 
atmosferę do każdego pomieszczenia. Parkiet MEISTER jest szczególnie łatwy  
w utrzymaniu i w dużej mierze niewrażliwy na nacisk w porównaniu z tradycyjnym, 
jednowarstwowym parkietem. Możesz być pewien, że będziesz się cieszyć swoim 
parkietem przez długie lata!

Parkiet taki jak kiedyś to drogie, ciężkie deski z litego drewna lub filigranowe klepki 
starannie ułożone i mocno przyklejone do podłoża. Ładne? Oczywiście!  
Ale również dość niepraktyczne. W dzisiejszych czasach parkiet może wyglądać 
zupełnie inaczej. Teraz wiemy że, drewno jest cennym surowcem, z którym trzeba się 
obchodzić odpowiedzialnie i w sposób oszczędzający zasoby. Właśnie dlatego podłogi 
parkietowe MEISTER nie składają się z litego drewna, ale z trzech warstw: stabilnej 
warstwy środkowej HDF (HDF = High Density Fibreboard) z warstwą podkładową  
z prostego drewna świerkowego i warstwą wierzchnią z  drewna na powierzchni.

Ta struktura ma wiele zalet: parkiet wielowarstwowy MEISTER w przeciwieństwie  
do litego parkietu zapewnia znacznie większą stabilność wymiarową, co oznacza,  
że   zachowuje swój kształt nawet pod wpływem ciepła lub zmiany wilgotności. 
Także wiele się zmieniło pod względem instalacji: dzięki nowoczesnym systemom 
zatrzaskowym MeisterParquet. longlife można również zainstalować jako podłogę 
pływającą - więc nie trzeba jej już przyklejać do podłoża. Oznacza to, że podłoga może 
być instalowana w dużych otwartych przestrzeniach mieszkalnych do 100 m² bez 
potrzeby stosowania profili dylatacyjnych. Do regularnej konserwacji wystarcza częste 
odkurzanie, i jeśli to konieczne, wilgotne mycie odpowiednim środkiem do pielęgnacji. 
Jak widać, nowoczesny parkiet wielowarstwowy jest nieskomplikowany - od montażu 
po konserwację. MeisterParquet. długie życie jest znacznie łatwiejsze niż myślisz.
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Stabilny
MeisterParquet. longlife jest wyjątkowo trwały i sprężysty. Zapewnia to, wyjątkowo stabilna,  
wysokiej jakości środkowa warstwa HDF. Stabilizuje ona powierzchnię i w dużej mierze 
czyni go niewrażliwym na nacisk. Reaguje znacznie lepiej na obciążenia mechaniczne  
pod naciskiem niż parkiet ze standardową świerkową warstwą środkową.

MeisterParquet nazywa się „longlife”, ponieważ wiemy, że 
pozostaje piękny na długie lata! Powodem tego są wyrafinowane 
technologie zainwestowane w podłogę. Dlatego dajemy  
gwarancję trwałości (= 35 lat)!

Standardowy parkiet z warstwą środkową świerkową  
(powierzchnia dębowa 3,6 mm)

MeisterParquet. longlife z warstwą środkową HDF 
(powierzchnia dębowa 2,5 mm )

Co sprawia że  
MeisterParquet. longlife  
jest wyjątkowy?

Cichy
Nasz parkiet redukuje hałas powstający na podstawie bardzo prostej zasady: większa 
masa wytwarza mniej wibracji. Dzięki zastosowaniu środkowej warstwy HDF zwiększa 
się ciężar właściwy deski o ok. 50 procent. Rezultat: mniej wibracji, mniej hałasu w 
pomieszczeniu - więcej ciszy.

|  Około. 50% większa 
gęstość

| HDF-warstwa środkowa
  (około 890 kg | m3)

|  Warstwa środkowa 
świerkowa  
( ok.540 kg/m3 )
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Łatwy w instalacji
MeisterParquet. longlife jest łatwy, szybki i bezpieczny w instalacji.  Nasze innowacyjne 
systemy zamków zapewniają łatwą instalację, maksymalnie precyzyjne dopasowanie  
i trwałe blokady połączeń. To także dotyczy tak zwanych instalacji pływających,  
w których podłoga nie jest klejona do podłoża. Wskazówki i metody montażu można 
znaleźć na www.meister.pl

Ekologiczny
MeisterParquet. longlife aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska. Perfekcyjne 
połączenie warstwy ścieralnej z drewna o grubości 2,5 mm i specjalnej warstwy 
środkowej HDF oznacza, że do produkcji parkietu Meister potrzeba tylko około jednej 
dziesiątej drewna, cennego zasobu, w porównaniu do podłogi z litego drewna. Pomimo 
zużycia cieńszej warstwy parkietu, powierzchnia może być wielokrotnie szlifowana.

Zdrowy dla życia
MeisterParquet. longlife jest produktem naturalnym. Ma działanie regulujące wilgotność 
i zapewnia zdrowy klimat życia. Dzięki temu podłogi te są wyjątkowo higieniczne, łatwe 
do czyszczenia i konserwacji. Możesz być pewien, że wszystkie przetworzone surowce 
są starannie selekcjonowane i poddawane regularnym testom w naszych laboratoriach.

Energooszczędny
 
Parkiet na ogrzewanie podłogowe? Z parkietem MeisterParquet. longlife to nie problem, 
transport ciepła z wodnego ogrzewania podłogowego na powierzchnię jest bardzo 
szybki i bez dużych strat energii. Dlaczego? W przeciwieństwie do standardowych 
desek świerkowych, nie ma prawie wcale kieszeni powietrznych w środkowej warstwie 
HDF o wysokiej gęstości, które mogą mieć wpływ na straty ciepła. W rezultacie ciepło  
z ogrzewania podłogowego szybko trafia tam, gdzie powinno do twojej przestrzeni 
życiowej. To nie tylko gwarantuje wysoki poziom komfortu życia, ale także optymalizuje
koszty ogrzewania.

0 0.05 0.1 0.15 0.2

max. 0.15 m² K/W
Rekomendacja Niemieckiego Stowarzyszenia 
Ogrzewania/Chłodzenia powierzchni

MeisterParquet. longlife
z MEISTER Silence 25 DB (0,12 m² K/W)
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Dwie rzeczy zapewniają podłogom MEISTER ich niesamowicie długą żywotność: 
wysoka jakość, precyzyjnie dobrane materiały i inteligentna struktura wielowarstwowa. 
Zastosowana przez nas stabilna środkowa warstwa HDF  gwarantuje twardą podłogę, 
która pozostaje piękna przez wiele lat. Powierzchnie Weartec® Nature i Duratec Plus 
podkreślają charakter wykończenia danego drewna za pomocą wysokiej jakości olejów, 
wosków lub lakierów i zapewniają trwałe, łatwe do czyszczenia podłogi. Parkiety 
MEISTER są odpowiednie do układania na powierzchniach z kontrolowanym wodnym 
ogrzewaniem podłogowym.

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 Plus) 
7-krotne uszczelnienie bez formaldehydów, wiskoplastyczne 
oraz utwardzany UV ekologiczny lakier akrylowy, którego skład 
sprawia, że jest wyjątkowo trwały i łatwy w utrzymaniu

Warstwa wierzchnia  
z naturalnego drewna 2.5 mm

Warstwa środkowa
Specjalnie klejona warstwa środkowa 
HDF dla prostej instalacji, wymiarowej 
stabilności i odporności na nacisk.

Warstwa przeciwprężna
Wykonana ze świerku Nordyckiego  

dla optymalnej wytrzymałości.

Except for Smoked oak
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb witalny greige czysty 8809 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy kremowo biały 8454 | szczotkowana | matowy lakier
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| 1-lamelowa deska

| Powierzchnia naturalnie olejowana lub matowy lakier

| Wzdłużna V-fuga

| System łączenia: Masterclick Plus

| Gwarancja MEISTER Longlife w pomieszczeniach mieszkalnych*

| Ok. 2.5 mm wierzchniej warstwy drewna

| Grubość: 13 mm

| Rzeczywiste wymiary: 2200 × 180 mm

MeisterParquet. longlife  
PD 400

Elegancki i przestronny:
Kolekcje desek

MeisterParquet. longlife PD 400

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

PD 400 | naturalnie olejowana

Dąb harmonijny 8807 | szczotkowany

Dąb witalny gładki 8806 | szczotkowanyDąb harmonijny gładki 8805 | szczotkowany

Dąb witalny 8808 | szczotkowany
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Dąb witalny parzony 8813 | szczotkowany

Dąb witalny delikatnie dymiony 8811 | szczotkowany

Dąb witalny greige czysty 8809 | szczotkowany

Dąb harmonijny delikatnie dymiony 8810  
| szczotkowany
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb witalny gładki 8806 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb harmonijny gładki 8805 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb witalny delikatnie dymiony 8811 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb witalny greige czysty 8809 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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Dąb żywy dymiony 8031 | szczotkowany Dąb żywy jasno szary 8548

Dąb żywy kremowo biały 8454   Dąb żywy kremowa biel bielony 8541 | szczotkowany 

MeisterParquet. longlife  

PD 400 | matowy lakier
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Dąb żywy 8028 | szczotkowany Dąb harmonijny 8027 | szczotkowany 

Dąb żywy kremowy bielony 8545Dąb żywy perłowy 8544

2121



MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb harmonijny 8027 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy 8028 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy jasno szary 8548 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy kremowy bielony 8545 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy dymiony 8031 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 400 | Dąb żywy perłowy 8544 | szczotkowana | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb harmonijny dymiony 8052 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife  
PS 500

Spotkanie klasyki ze współczesnością:
Kolekcja jodełki

MeisterParquet. longlife PS 500

| 1-lamelowa (parkiet w stylu jodełki)

| Powierzchnia naturalnie olejowana lub matowy lakier

| Czterostronna mikrofuga

| System łączenia: UniZip

| Gwarancja MEISTER Longlife w pomieszczeniach mieszkalnych*

| Ok. 2.5 mm wierzchniej warstwy drewna

| Grubość: 13 mm

| Rzeczywiste wymiary: 710 × 142 mm

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

29



MeisterParquet. longlife  

PS 500 | naturalnie olejowana

Dąb żywy delikatnie dymiony 8811 | szczotkowany

Dąb witalny parzony 8813 | szczotkowany

Dąb witalny greige czysty 8809 | szczotkowany

Dąb harmonijny 8807 | szczotkowany

Dąb harmonijny gładki 8805 | szczotkowany

Dąb witalny 8808 | szczotkowany
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb żywy delikatnie dymiony 8811 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb witalny greige czysty 8809 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb harmonijny gładki 8805 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife  

PS 500 | matowy lakier

Dąb witalny 8377 | szczotkowany

Dąb harmonijny dymiony 8052 | szczotkowany

Dąb harmonijny 8027 | szczotkowany

Dąb harmonijny kremowo biały bielony 8815  
| szczotkowany
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb harmonijny kremowo biały bielony 8815 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife PS 500 | Dąb harmonijny 8027 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife PS 300 | Dąb witalny 8377 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife  
PS 300 

Elastyczny i kompaktowy:
Format wąskiej deski

MeisterParquet. longlife PS 300

| 1-lamelowa (wąska deska)

| Lakier matowy

| Czterostronna mikrofuga

| System łączenia: Masterclick Plus

| Gwarancja MEISTER Longlife w pomieszczeniach mieszkalnych

| Ok. 2.5 mm wierzchniej warstwy drewna

| Grubość: 13 mm

| Rzeczywiste wymiary: 1187 × 142 mm

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

PS 300 | matowy lakier

Dąb harmonijny dymiony 8052 | szczotkowany

Dąb witalny 8377 | szczotkowanyDąb harmonijny 8027 | szczotkowany

Dąb harmonijny kremowo biały bielony 8815  
| szczotkowany
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MeisterParquet. longlife PS 300 | Dąb harmonijny 8027 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife PS 300 | Dąb witalny 8377 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife PD 200 | Dąb rustykalny kremowo biały 8489 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife  
PD 200 | PC 200

Niezawodny i wszechstronny:
Zróżnicowane kolekcje podstawowe

MeisterParquet. longlife PC 200

MeisterParquet. longlife PD 200

| 3-lamelowa

| Powierzchnia naturalnie olejowana lub lakierowana

| System łączenia: Masterclick Plus

| Gwarancja MEISTER Longlife w pomieszczeniach mieszkalnych

| Ok. 2.5 mm wierzchniej warstwy drewna

| Grubość: 13 mm

| Rzeczywiste wymiary: 2400 × 200 mm

| 1-lamelowa deska

| Powierzchnia naturalnie olejowana lub matowy lakier

| Wzdłużna V-fuga

| System łączenia: Masterclick Plus

| Gwarancja MEISTER Longlife w pomieszczeniach mieszkalnych

| Ok. 2.5 mm wierzchniej warstwy drewna

| Grubość: 13 mm

| Rzeczywiste wymiary: 2200 × 180 mm

*  Gwarancja zgodna  
z gwarancją MeisterWerke 
na stronie www.meister.pl
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Dąb rustykalny autentyczny 8645 | szczotkowany Dąb rustykalny złoto brązowy 8485 | szczotkowany

Dąb rustykalny kremowo biały 8456 | szczotkowany Dąb rustykalny Caramel 8457 | szczotkowany

MeisterParquet. longlife  

PD 200 | naturalnie olejowana
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Dąb rustykalny złoto brązowy 8487 | szczotkowany

Dąb rustykalny »efekt ługowania« 8138 | szczotkowany

Dąb rustykalny 8137 | szczotkowany

Dąb rustykalny kremowy 8325 

Dąb rustykalny kremowo biały 8489 | szczotkowany

MeisterParquet. longlife  

PD 200 | matowy lakier
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MeisterParquet. longlife PD 200 | Dąb rustykalny złoto brązowy 8487 | szczotkowana | matowo lakierowana
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MeisterParquet. longlife PD 200 | Dąb rustykalny złoto brązowy 8485 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PD 200 | Dąb rustykalny autentyczny 8645 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife  

PC 200 | naturalnie olejowana

Dąb żywy złoto brązowy 8475 | szczotkowany Dąb żywy greige 8648 | szczotkowany
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Dąb żywy czysty 84781 | szczotkowany

Dąb harmonijny 9101

Dąb żywy biały bielony 84801

Dąb harmonijny dymiony 80211 | szczotkowanyOrzech amerykański harmonijny 960 

MeisterParquet. longlife  

PC 200 | lakierowana

1 PEFC-certyfikat

5353
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MeisterParquet. longlife PC 200 | Dąb żywy greige 8648 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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MeisterParquet. longlife PC 200 | Dąb żywy greige 8648 | szczotkowana | naturalnie olejowana
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Drewno jest cennym, naturalnym zasobem,który przekształcamy w coś wyjątkowego  
z całkowitym szacunkiem i delikatnością. Nasze powierzchnie wykańczane są wysokiej 
jakości olejami lub lakierami podkreślając charakter drewna, jednocześnie zapewniając 
mu trwałość i ochronę.

Olejowane czy lakierowane:
Wysokiej jakości wykończenia 
powierzchni MEISTER

Naturalnie olejowane 
Naturalne oleje i woski są podstawą naturalnie olejowanych powierzchni naszego 
parkietu Longlife.  Weartec® Nature wnika głęboko w drewno i tworzy ochronną, 
oddychającą powierzchnię. Ten ekstra matowy, suszony oksydacyjnie rodzaj 
wykończenia tworzy naturalną powierzchnię z subtelnym blaskiem, podkreśla strukturę, 
reguluje wilgotność i zapewnia zdrowy klimat życia. Wszystkie parkiety Longlife  
z powierzchnią  Weartec® Nature są poddawane obróbce, dzięki czemu są gotowe  
do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Po instalacji należy je pokryć olejem  
z twardego wosku, ale tylko w przypadku obszarów intensywnie użytkowanych, takich 
jak korytarze czy obszary handlowe. Okres konserwacji naturalnych olejów/kombinacji 
wosków Meister jest dłuższy niż w przypadku tradycyjnych olejów bez wosków.  
W razie konieczności, niewielkie uszkodzenia mogą być ponownie nasmarowane  
olejem i częściowo naprawione z lub bez szlifowania dotkniętego obszaru.

Lakierowane matowo 
 
Lakier matowy to specjalna obróbka powierzchni, która sprawia, że nasze parkiety 
Longlife są wyjątkowo trwałe i łatwe w utrzymaniu. Podkreśla również ciepło i naturalny 
wygląd tak, że sprawia wrażenie nieobrobionej deski drewnianej. Lakier Duratec 
Plus składa się łącznie z siedmiu warstw. Mieszanka składników w poszczególnych 
warstwach oraz ich dobrze uwzględniona kolejność pozwalają na szlifowanie 
podłogi. Cała konstrukcja składa się z wolnego od formaldehydów, utwardzanego UV 
ekologicznego, nieszkodliwego lakieru akrylowego.
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Od harmonijnej do rustykalnej:
Gradacje parkietu 

Harmonijna Żywa

60

W tej gradacji wybieramy drewno o spokojnym 
wyglądzie, ze zrównoważoną i naturalną grą 
kolorów, zawierające kilka ciasno wrastających 
sęków i brązowego drewna bez bieli. Okazjonalne 
małe pęknięcia lub sęki są fachowo wypełnione.

W tej klasyfikacji oferujemy powierzchnie z mocną 
grą kolorów i struktur, które podkreślają naturalny 
charakter drewna. Zdrowe sęki, biel i brązowe 
drewno podkreślają żywy obraz powierzchni. 
Pęknięte sęki są profesjonalnie wypełnione.  
Mogą występować małe pęknięcia, których  
nie można wypełnić.



61

RustykalnaWitalna

W naturze żadne drzewo nie jest takie samo, a nawet 

w jednym drzewie drewno może wyglądać zupełnie 

inaczej. Dokładnie to samo dotyczy parkietu. Jako żywa 

część natury, żadna deska nie jest taka sama: każda 

charakteryzuje się inną strukturą, różnorodnością odcieni, 

obróbką powierzchni i wykończeniem. Nasz parkiet Longlife 

w czterech stopniach otwiera całą gamę rozwiązań dla 

twojego domu.

61

Prawdziwe drewno z charakterystyczną 
różnorodnością odcieni i struktury stanowi podstawę 
tej klasyfikacji. Naturalny, surowy charakter podłogi 
podkreślają większe sęki i różny stopień pęknięć. 
W tej klasyfikacji nie ma bieli. Sęki i pęknięcia są 
profesjonalnie wypełnione. Mogą występować małe 
pęknięcia i sęki, które nie mogą być wypełnione.

W tej klasyfikacji celowo oferujemy powierzchnie 
o mocnej grze kolorów i struktur, aby podkreślić 
naturalny charakter drewna. Okazjonalne, większe 
sęki i pęknięcia oraz biel są częścią ogólnego stylu 
rustykalnego. sęki i pęknięcia są profesjonalnie 
wypełnione. Mogą pojawić się małe pęknięcia i sęki, 
które nie mogą być wypełnione.
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Parkiet na ścianie

Jedno jest pewne: elegancka drewniana powierzchnia przetrwa dłużej niż jakakolwiek 
tapeta i jest krokiem milowym w ekskluzywnym  życiu. Niezależnie od tego, czy jest 
to okładzina ścienna na całej powierzchni, czy specjalnie zaakcentowany obszar, jako 
kontynuacja podłogi lub oddzielny element projektowy, drewno na ścianach wpływa  
na atmosferę, dźwięki i efekty świetlne w pomieszczeniu w sposób unikatowy.

Czy to wciąż podłoga? A może już ściana? Linie rozmazują się gdy podłoga drewniana 
Meister przechodzi na ścianę. Jak to działa? Zadziwiająco prosto! System metalowych 
szyn i klipsów mocujących zapewniają, że parkiet Longlife tworzy na ścianie eleganckie 
wykończenia i kształty. Prawdziwe życie w trzecim wymiarze.

Możesz upiększyć swoje ściany za pomocą MeisterParquet. longlife do 13 mm grubości 
( z wyjątkiem kolekcji PS 500 ).

Kreatywny projekt ściany 

z drewnianą podłogą
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Akcesoria

Z Meister możesz być pewien, że wszystko idzie w parze!
Materiały podkładowe,listwy przypodłogowe, profile i zakończenia 
pochodzą z jednego źródła, dzięki czemu Twoja podłoga będzie 
długotrwałym rozwiązaniem.
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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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To ensure that even difficult corners 
and edges fit perfectly, MEISTER 
offers internal corners, external 
corners, end caps and connection 
pieces to match many mouldings. 
You can find the whole range at 
www.meister.com. Here, you will 
also find an overview of the different 

profiles available for aligning adja-
cent floor coverings or French 
windows, suitable radiator rosettes, 
door stoppers and our recommen-
ded cleaning and protective care 
agents.   

Profil PK | MK:
Materiał bazowy MDF  
(PK Aqua: materiał bazowy ABS)

‘How to’: Moulding accessories

Pięknie wszechstronne: 
przegląd listew przypodłogowych

Listwa przypodłogowa

profil 8 PK

Skirting board 

20 PK profile

12

12

Ćwierćwałek 

profil 7

Listwa przypodłogowa

profil 13 PK

Listwa przypodłogowa

profil 19 PK

Listwa przypodłogowa

profil 3 PK

Listwa przypodłogowa

profil 10 PK

Listwa przypodłogowa

profil 16 MK

Listwa przypodłogowa

profil 21 MK

Listwa przypodłogowa

profil 5 PK

Listwa przypodłogowa

profil 11 PK

70

Listwa przypodłogowa

profil 17

Listwa przypodłogowa

profil 22 MK

Listwa przypodłogowa 

prodil 2 PK

Listwa przypodłogowa

profil 9 PK

Listwa przypodłogowa

profil 15 MK

Listwa przypodłogowa

profil 20 PK Aqua

25

6

Listwa przypodłogowa

profil 6

Listwa przypodłogowa

profil 12 PK

Listwa przypodłogowa

profil 18 PK
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Formalna, elegancka i wizualna uczta. Jednolite 
schody zaprojektowane z  parkietu Longlife,  
w skład których wchodzą stopnie, podstopnice 
i krawędzie dopełnią  elegancję wnętrza. Profile 
krawędzi schodowych są dostępne w dwóch 
wersjach: L i U oraz we wszystkich odcieniach 
parkietów dębowych MeisterParquet. longlife 
z kolekcji PD 400 i PD 200 ( z wyjątkiem dębów 
dymionych i parzonych ). Polecamy wykonanie 
instalacji przez wykwalifikowanego specjalistę.

Parkiet MEISTER
System schodowy



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

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
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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
materiały podkładowe:

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).
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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.


