
Podłogi
winylowe 
MeisterDesign. rigid
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Podłogi winylowe należą już do przeszłości, dziś chodzi o sztywny 
rdzeń! Jeśli szukasz wodoodpornej, wytrzymałej i łatwej w utrzymaniu 
podłogi, znajdziesz wszystkie te cechy w innowacyjnym rozwiązaniu 
MeisterDesign. rigid. Te podłogi to nowa generacja podłóg winylowych: 
łatwe i bezpieczne w montażu jako podłoga pływająca, stabilne 
nawet pod wpływem ciepła i absolutnie łatwe w czyszczeniu. Podłogi 
doskonale nadają się do renowacji dzięki niskiej wysokości montażu 
wynoszącej 5,5 mm lub 6 mm. Wysokiej jakości, autentycznie tłoczone 
powierzchnie we współczesnych kolorach sprawiają, że podłogi Rigid  
od MEISTER są atrakcją propozycją dla każdego domu. Dwa różne 
formaty desek oferują duży wybór nowoczesnych efektów drewnianych 
o przyjemnym odczuciu wizualnym. Nowoczesny format dużych 
kafelków pokazuje imitacje kamienia wysokiej jakości - idealne do 
nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych, kuchni, łazienek i korytarzy!

Wyjątkowo stabilna,  
wyjątkowo prosta:  
Nowa generacja
winylu 

MeisterDesign. rigid RB 400 S | Księżycowy cień 7413 | Dekor
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Wodoodporna
 
MeisterDesign. rigid jest w 100% wodoodporny, 
co czyni go idealną podłogą do łazienek, często 
odwiedzanych wejść i pomieszczeń  
z bezpośrednim dostępem na zewnątrz.

Łatwa w utrzymaniu
Czyszczenie i konserwację podłóg MeisterDesign. 
rigid można określić w jeden sposób: to naprawdę 
proste! Przy codziennym użytkowaniu wystarczy 
odkurzanie. Podłogę można również wytrzeć wodą  
z odpowiednim środkiem czyszczącym jeśli to 
konieczne, lub gdy jest mocno zabrudzona.

Łatwa w instalacji 
Dzięki bezpiecznemu i stabilnemu systemowi 
łączenia MeisterDesign. rigid można montować 
bezpośrednio na jastrychu, a także na starych 
podłożach, takich jak deski, parkiety lub 
wykładziny ceramiczne - bez żadnego klejenia. 
Dzięki solidnej konstrukcji Rigid Core, stara 
podłoga nie będzie widoczna!

Wszystkie trzy kolekcje MeisterDesign. rigid mają wyrafinowane i wysokiej jakości rozwiązania 
techniczne - abyś mógł cieszyć się nową podłogą przez wiele lat!

MeisterDesign. rigid 
designerska podłoga:  
bezproblemowa  
przez cały czas!

Trwała 

Podłogi ze sztywnym rdzeniem MeisterDesign. rigid 
są wyjątkowo stabilne, dzięki wielowarstwowej 
konstrukcji wytrzymując duże naprężenia.  
Z klasą użyteczności 23 | 33 nadają się również do 
instalacji na powierzchniach komercyjnych o dużej 
intensywności użytkowania.

Stabilne parametry 

Podłogi MeisterDesign. rigid zawsze pozostają 
w formie - nawet jeśli są narażone na silne 
światło słoneczne i wahania wysokiej 
temperatury! Ich wyjątkowo stabilna płyta 
bazowa i bezpieczny system zatrzaskowy 
zapewniają, że w przeciwieństwie do podłóg 
winylowych pierwszej generacji, podłogi 
te nie wypaczają się pod wpływem ciepła 
z silnego światła słonecznego oraz złącza 
pozostają stabilnie zamknięte. MeisterDesign. 
rigid nadaje się do ogrzewania i chłodzenia 
podłogowego, a nawet do ogrodów 
zimowych bez dylatacji i może być układany 
jako instalacja pływająca na powierzchniach 
do 15 x 15 m.

Bez ftalanów   
MeisterDesign. rigid jest wyprodukowany  
w Niemczech i jest całkowicie wolny od 
szkodliwych ftalanów! Kolejna zaleta: specjalna 
sztywna polimerowa płyta bazowa ma jednorodną 
strukturę. To sprawia, że przyszłe usuwanie podłogi 
jest łatwiejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Vintage Lodge 7327 | Efekt drewna
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Zintegrowany podkład  
- doskonałe wyciszenie

Bez dylatacji w przejściach
- dzięki stabilnej konstrukcji

Idealna do renowacji
- niska wysokość montażowa

Doskonała na nierówne powierzchnie
- dzięki Rigid Core

Odporna na silne słońce
i zmiany temperatury

Wodoodporna
- idealna do łazienek i ogrodów zimowych

Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe
- wodne, elektryczne i maty grzewcze samoregulujące



MeisterDesign. rigid  
RD 300 S

Komfortowa podłoga 
Wodoodporna podłoga wykazuje doskonałą stabilność wymiarową dzięki specjalnej, sztywnej 
płycie bazowej z polimeru, a dodatkowa elastyczna warstwa pośrednia tłumi odgłos kroków 
w pomieszczeniu. Wielowarstwowa powierzchnia winylowa z powłoką PUR tworzy podłogę 
niezwykle łatwą w utrzymaniu. Zintegrowany podkład dźwiękochłonny zapewnia więcej ciszy  
i spokoju w pomieszczeniach będących poniżej. Pomimo wysokiego poziomu stabilności deski 
nadal mają stosunkowo niewielki ciężar powierzchniowy - dzięki temu są wyjątkowo łatwe  
w transporcie i układaniu.

Podłoga MeisterDesign. rigid RD 300 SPodłoga MeisterDesign. rigid RL 400 S | RB 400 S

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

| Krótka deska 

| Klasa użyteczności 23|33 

| Mikro-fuga na wszystkich   

  krawędziach 

| Wodoodporna - odpowiednia    

  dla pomieszczeń wilgotnych

|  Sztywna polimerowa płyta 

bazowa - wodoodporna

|  Wielowarstwowa 

powierzchnia winylowa  

z powłoką PUR

| Z podkładem dźwiękochłonnym    

  1 mm - pianka XPS

| System łączenia: Multiclic 

|  Gwarancja Meister*

  25 lat w pomieszczeniach  

  mieszkalnych

  5 lat w pomieszczeniach  

  komercyjnych 

| Grubość: 5.5 mm  

| Rzeczywiste wymiary: 

  1290 × 228 mm

|  1-lamelowa (deska)  

lub format kafelkowy

| Klasa użyteczności 23|33 

| Mikro-fuga na wszystkich   

  krawędziach 

| Wodoodporna - odpowiednia    

  dla pomieszczeń wilgotnych 

|  Sztywna polimerowa płyta 

bazowa - wodoodporna

|  Wielowarstwowa 

powierzchnia winylowa  

z powłoką ekscymerową

| Z podkładem dźwiękochłonnym    

  1 mm - pianka XPS

| System łączenia: Multiclic

|  Gwarancja Meister*

  25 lat w pomieszczeniach  

  mieszkalnych

  5 lat w pomieszczeniach  

  komercyjnych

| Grubość: 6 mm  

| Rzeczywiste wymiary:  

  1830 x 197 mm (RL 400 S) 

  851 x 397 mm (RB 400 S)

MeisterDesign. rigid  
RL 400 S | RB 400 S

Trwała podłoga
Sztywna polimerowa płyta bazowa w połączeniu ze zintegrowaną poduszką pochłaniającą dźwięk 
zapewnia mocną konstrukcję tłumiącą wibracje, dzięki czemu podłoga jest zarówno sprężysta, jak 
i cicha. Kolejna zaleta: wysoka jakość powierzchni z powłoką ekscymerową zapewnia wyjątkowo 
równe i matowe wykończenie podłogi!

Warstwa dekoracyjna

Wielowarstwowa powierzchnia winylowa  
z powłoką ekscymerową (warstwa ścieralna 0,55 mm)

Sztywna polimerowa płyta 
bazowa (wodoodporna)

Zintegrowany podkład dźwiękochłonny  
1 mm pianka XPS

Zintegrowany podkład dźwiękochłonny 
1 mm pianka XPS

Warstwa dekoracyjna

Wielowarstwowa powierzchnia 
winylowa z powłoką PUR
(Warstwa ścieralna 0,55 mm)Elastyczna warstwa tłumiąca

Sztywna polimerowa płyta 
bazowa (wodoodporna)
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3 formaty desek  
- długa deska, deska, format płytki

Czterostronna mikro-fuga
- autentyczny wygląd desek

Autentyczne powierzchnie
- efekt drewna i kamienia

Odporna na plamy i zarysowania
- wielowarstwowa powierzchnia winylowa z powłoką ekscymerową lub PUR

Uczucie miękkości i ciepła
- codzienny komfort użytkowania

8 9

RL 400 S

Wybór komandosa 7406 | Efekt drewnaDąb Saltlake 7405 | Efekt drewna

Strona 14Strona 13

Wybór Bowmana 7407 | Efekt drewna

Strona 12  i 16

Miłość Cattlemana 7408 | Efekt drewna

Strona 17

Dąb Baywood 7404 | Efekt drewna

Strona 18

Odkrycie Prospektora 7409 | Efekt drewna

Strona 19

Dąb Campside 7403 | Efekt drewna

Strona 20

Dąb Westcoast 7402 | Efekt drewna

Strona 21

MeisterDesign. rigid RL 400 S | Odkrycie Prospektora 7409 | Efekt drewna

Wyprodukowana w Niemczech
- najwyższa jakość wykonania



RD 300 S

Dąb Park Lane 7331 | Efekt drewna

Strona 29

Dąb Beach House 7326 | Efekt drewna

Strona 30

Dąb Vintage Lodge 7327 | Efekt drewna

Strona 33

Dąb Waterfront 7333 | Efekt drewna

Strona 32

Dąb Country Garden 7329 | Efekt drewna

Strona 34

Dąb Indian Summer 7328 | Efekt drewna

Strona 35

Drewno leśne szare 7330 | Efekt drewna Dąb Farmhouse 7332 | Efekt drewna

Strona 36 Strona 37
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RB 400 S

Światło księżyca 7410 | Dekor

Strona 23

Księżycowy pył 7411 | Dekor

Strona 24

Księżyc szary 7412 | Dekor

Strona 25

Księżycowy cień 7413 | Dekor

Strona 26
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Przegląd dekorów
RL 400 S

MeisterDesign. rigid RL 400 S | Wybór Bowmana 7407 | Efekt drewna
MeisterDesign. rigid RL 400 S | Dąb Saltlake 7405 | Efekt drewna

12
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Wybór komandosa 7406 | Efekt drewna
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Wybór Bowmana 7407 | Efekt drewna MeisterDesign. rigid RL 400 S | Miłość Cattlemana 7408 | Efekt drewna

16
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Dąb Baywood 7404 | Efekt drewna MeisterDesign. rigid RL 400 S | Odkrycie Prospektora 7409 | Efekt drewna

18
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Dąb Campside 7403 | Efekt drewna MeisterDesign. rigid RL 400 S | Dąb Westcoast 7402 | Efekt drewna

20
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Przegląd dekorów
RB 400 S

MeisterDesign. rigid RB 400 S | Światło księżyca 7410 | DekorMeisterDesign. rigid RB 400 S | Księżycowy cień 7413 | Dekor

22
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MeisterDesign. rigid RB 400 S | Księżycowy pył 7411 | Dekor MeisterDesign. rigid RB 400 S | Księżyc szary 7412 | Dekor

24
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MeisterDesign. rigid RB 400 S | Księżycowy cień 7413 | Dekor

26



Przegląd dekorów
RD 300 S
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MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Park Lane 7331 | Efekt drewna
MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Country Garden 7329 | Efekt drewna
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MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Beach House 7326 | Efekt drewna
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MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Waterfront 7333 | Efekt drewna MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Vintage Lodge 7327 | Efekt drewna

3332
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MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Indian Summer 7328 | Efekt drewnaMeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Country Garden 7329 | Efekt drewna

34
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MeisterDesign. rigid RD 300 S | Drewno leśne szare 7330 | Efekt drewna MeisterDesign. rigid RD 300 S | Dąb Farmhouse 7332 | Efekt drewna

36
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Idealne
wykończenie  

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.

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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Listwa przypodłogowa 20 PK

40 41

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 harmonii 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)

Estetyczne i wszechstronne:
przegląd listew przypodłogowych

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

12

12

Ćwierćwałek

profil 7

Listwa przypodłogowa

profil 12 PK

70

Listwa przypodłogowa

profil 17

Listwa przypodłogowa

profil 2 PK

Listwa przypodłogowa

profil 8 PK

Listwa przypodłogowa

profil 13 PK

Listwa przypodłogowa

profil 18 PK

Listwa przypodłogowa

profil 3 PK

Listwa przypodłogowa

profil 9 PK

Listwa przypodłogowa

profil 14 MK

Listwa przypodłogowa

profil 19 PK

Listwa przypodłogowa

profil 5 PK

Listwa przypodłogowa

profil 10 PK

Listwa przypodłogowa

profil 15 MK

Listwa przypodłogowa

profil 20 PK

25

6

Listwa przypodłogowa

profil 6

Listwa przypodłogowa

profil 11 PK

Listwa przypodłogowa

profil 16 MK

Listwa przypodłogowa

wodoodporny profil 20 PK
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MeisterDesign. rigid RD 300 S 
Drewno leśne szare 7330 | Efekt drewna



 

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.


