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Białe listwy przypodłogowe – 

ponadczasowe

Co dobrze pasuje do każdego stylu i 

każdego koloru? Biel. Dlatego właśnie 

białe listwy przypodłogowe będą się 

elegancko komponowały z każdą oprawą 

Twojego domu. Styl klasyczny? Wiejski? 

Nowoczesny? Nie ma problemu! Oczywiście 

mogą być znakomicie zestawione z każdą 

podłogą.

Listwy do malowania – Kreatywne

Nikt nie zna tak dobrze kolorów z 

Twoich snów jak Ty sam. Przeżywaj 

swoją kreatywność. Kontrastujące listwy 

przypodłogowe wzmacniają odcienie innych 

kolorów dostarczając unikalnej oprawy dla 

Twojego stylu.

Strona 8

Harmonijne listwy przypodłogowe – 

skoordynowane

Zbalansowany wygląd. Harmonijne listwy 

przypodłogowe są idealnie skoordynowane 

z kolorem i deseniem podłóg MEISTER. 

Wszystko pasuje. To harmonia w 

imponującej perfekcji.

Strona 10

Każdy szczegół powinien pasować doskonale, aby perfekcyjnie wykończyć wnętrze: 

listwy MEISTER są ostatnim krokiem w kierunku doskonałości - są bardzo istotne w 

dopasowaniu się do indywidualnego stylu.

Pierwszorzędne wykończenie dla podłóg, ścian i 
sufitów.
Naszą gamę otwiera nieskończona ilość możliwości od klasycznych, białych listew, 

przez kreatywnie kontrastowe, po przyjemnie harmonijne. Jak w przypadku wszystkich 

produktów MEISTER, listwy także są zestawieniem najwyższych standardów jakości. 

Kieruj się swoim własnym smakiem.

Dla udoskonalenia przestrzeni życiowej – pomieszczenia pełne życia.

TYPY LISTEW

Listwy przypodłogowe

Strona 6



Twoje pomieszczenia  
          z unikalną oprawą.

Listwa przypodłogowa profil 2 PK | Dąb czysty naturalny 1104 | oilejowana 

Podłoga drewniania Longlife PQ 500 | Dąb wiejski czysty 8271 | szczotkowana, z wyraźnymi lamelami | naturalnie olejowana
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Idealne połączenie, 
   perfekcyjny 
            wygląd.
Co jest wyjątkowego w listwach MEISTER? Każda 

pojedyncza listwa idealnie dolega do ściany, a 

krawędzie pomiędzy listwami są ledwo widczone. W 

jaki sposób to osiągamy? 

Nasze listwy zawierają rdzeń MDF, który w 

przeciwieństwie do standardowego rdzenia 

świerkowego jest produkowany z dokładnością co 

do milimetra i dlatego ma doskonale stabilny kształt.

Listwa z tradycyjnym rdzeniem świerkowym

Listwa MEISTER z rdzeniem MDF



Białe listwy 
przypodłogowe -
Otwarte na każdy styl
Co takiego posiada biel czego nie posiadają inne kolory?  

Otwartość, która dostosowuje się do każdego stylu 

i zdolność dopełnienia każdego koloru bez wysiłku. 

Dlatego właśnie nasze białe listwy wzbogacają każdy styl 

i znakomicie łączą się z każdą podłogą. Szeroki wybór 

różnych kształtów profili umożliwia stworzenie zarówno 

klasycznego jak i nowoczesnego wnętrza odpowiadającego 

Twojemu gustowi.

Listwa przypodłogowa profil 13 PK  | Biel połyskująca 324 (warstwa 

dekoracyjna)  

Podłoga drewniana Longlife PD 200 | Dąb rustykalny 8166 | szczotkowana | 

naturalnie olejowana

Klips montażowy do listew przypodłogowych profil  1 MK, 

14 MK, 15 MK i 16 MK
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Listwa przypodłogowa  
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Listwa ćwierć 

okrągła profil 7
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Listwa przypodłogowa  
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Listwa przypodłogowa profil 12 PK Biel połyskująca 324 (warstwa dekoracyjna)  

Podłoga drewniana Longlife PC 400 Style | Dąb wiejski 8263 | szczotkowana, z widocznymi lamelami | naturalnie olejowana

Listwa przypodłogowa 

profil 9 PK 

Biel połyskująca 324  

(warstwa dekoracyjna)

Podłoga drewniana 

Longlife   

PD 400 Cottage  

Modrzew mokka 

zaakcentowana poddana 

obróbce termalnej 8297  

szczotkowana 

naturalnie olejowana

Listwa przypodłogowa  

profil 8 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 9 PK
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Listwa przypodłogowa  

profil 16 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 17

LISTWY PRZYPODŁOGOWE | BIAŁE LISTWY PRZYPODŁOGOWE



W kolorze Twoich ścian? Pasujące do mebli? A może 

zupełnie inne? To zależy tylko od Ciebie: zaprojektuj listwy 

przypodłogowe zgodnie z Twoim własnym pomysłem! Te 

listwy przypodłogowe pokryte specjalną powłoką, którą 

można malować, są doskonale przygotowane abyś mógł 

realizować swoje własne pomysły. Pozwól się uwolnić swojej 

kreatywności!

Listwy przypodłogowe do 
malowania - kolorowe i z charakterem

Perfkecyjna i bezpiczna instalacja dzięki 

klipsom montażowym

Listwa przypodłogowa profil 8 PK | biała do malowania 2222 (kolor indywidualny)                     

Podłoga drewniana Longlife PD 200 | Dąb rustykalny 8166 | szczotkowana | naturalnie olejowana

Listwa przypodłogowa  

profil 1 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 2 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 3 PK
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Listwa przypodłogowa  

profil 10 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 11 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 12 PK
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Listwy przypodłogowe do 
malowania - kolorowe i z charakterem

Listwa przypodłogowa profil 9 PK | Biała do malowania 2222 (kolor 

indywidualny) 

Podłoga drewniana Longlife PD 550 | Dąb żywy 8091 | szczotkowana | 

naturalnie olejowana

Listwa przypodłogowa profil 8 PK  | Biała do malowania 2222 (kolor 

indywidualny) 

Podłoga Nadura NB 400 | Hikora szara 6223 | Imitacja

LISTWY PRZYPODŁOGOWE | LISTWY DO MALOWANIA
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Listwa przypodłogowa  

profil 5 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 6

Listwa ćwierć 

okrągła profil 7

Listwa przypodłogowa  

profil 8 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 9 PK
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Listwa przypodłogowa  

profil 13 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 14 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 15 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 16 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 17



Słusznym jest chęć posiadania harmonii we własnych czter-

ech ścianach i to od podstaw. Możesz to łatwo osiągnąć za 

pomocą listew przypodłogowych o dekorze identycznym z 

podłogą. Zrównoważone współgranie pomiędzy podłogą i 

listwami jest podkreślone przez imponująco spójny dekor 

między listwą, a listwą. I tak wygląda perfekcyjna harmonia.

Harmonijne listwy 
przypodłogowe -
wyważony wygląd

Listwy przypodłogowe pokryte fornirem z prawdziwego drewna 

dla podłóg drewnianych lakierowanych i olejowanych. Listwy 

pokryte korkiem dla lakierowanych podłóg korkowych. Pokryte folią 

laminowaną dla podłóg laminowanych. 
Te 3 profile są dostępne we wszystkich dekorach/odcieniach drewna z gamy podłóg 

drewnianych Longlife, podłóg korkowych i laminowanych (z wyjątkiem podłogi 

laminowanej LB 250)

            

 Listwa przypodłogowa  profil 2 PK | Pure cracked oak 6282 | Imitacja 

drewna   

Podłoga laminowana  LC 200 | Dąb z pęknięciami czysty 6282 | 1-lamelowa   

Imitacja drewna

Listwa przypodłogowa profil 3 PK

Listwa przypodłogowa profil 3 PK | Ciemny 

orzech  6081 | Imitacja drewna 

Podłoga laminowana  LC 100 | Ciemny orzech  

6081 | 3-lamelowa | Imitacja drewna 

 

Listwa przypodłogowa  

profil 1 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 2 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 3 PK
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Harmonijne listwy 
przypodłogowe -
wyważony wygląd

Pokryta warstwą 

dekoracyjną z 

dostępnym osobno 

paskiem z wzorem 

wkładamy do listwy, dla 

podłóg linoleum.

Listwa pokryta folią 

laminowaną dla podłóg 

laminowanych.
Ten profil jest dostępny we 

wszystkich dekorach podłóg 

laminowanych z kolekcji LD 

300|20 Melango i LD 300|25 

Melango.

Listwa z powierzchnią 

Nadura i z górną 

krawędzią pokrytą 

imitacją stali 

nierdzewnej dla podłóg 

Nadura.

Listwa pokryta folią laminowaną dla podłóg design.

Listwa przypodłogowa profil 1 MK | Dąb z pęknięciami jasny 6258 | Imitacja drewna  

Podłoga laminowana LS 300 | Dąb z pęknięciami jasny 6258 | Imitacja drewna

Listwy przypodłogowe pokryte fornirem z prawdziwego drewna dla 

podłóg drewnianych.

Te 2 profile są dostępne w wybranych odcieniach drewna z gamy podłóg drewnianych 

Longlife. 

Listwa przypodłogowa  

profil 14 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 15 MK

Listwa przypodłogowa  

profil 2 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 3 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 5 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 8 PK

Listwa przypodłogowa  

profil 8 PK E
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Jesteśmy związani z innowacyjną produkcją, praktycznymi systemami rozwiązań i

atrakcyjnymi projektami od ponad 80 lat. Nieustannie rozwijamy naszą firmę oraz naszą

markę. Jak wiemy klienci zawsze oczekują wszystkiego co najlepsze.

I to jest to co chcemy dać od siebie.

MEISTER jest zobowiązany swoją lokalizacją.

Myślimy międzynarodowo ale pozostajemy Niemiecką firmą – 640 pracowników jest

gwarancją wysokiej jakości „Made in Germany“ każdego dnia.

MEISTER jest czołowym innowatorem.

Inteligentne pomysły dodają naszemu przemysłowi siły napędowej – ponad 200 patentów i

zarejestrowanych wzorów jest imponującym na to dowodem.

MEISTER przyjmuje odpowiedzialność za środowisko.

Działamy w sposób zrównoważony we wszystkich dziedzinach – ostrożna selekcja

produktów chroni zasoby naturalne i klimat.

MEISTER jest podporą dla specjalistycznych punktów detalicznych.

Skupiamy się na niezawodnej współpracy z wyspecjalizowanymi detalistami i specjalistami

w handlu – Nasza sieć „100 Pro Producenci/Dilerzy/Rzemieślnicy” gwarantuje produkty

pierwszej klasy, profesjonalne doradztwo i zespół ekspercki.

Arcydzieło
      każdego dnia
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