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Twarda jak kamień.  Ciepła jak drewno.

Pomieszczenia pełne życia.

Podłogi Nadura         

Producenci
Dilerzy
Rzemieślnicy

100
PR0

Klasa ścieralności AC 6               

odporne na wszystko



Tak jak wszystkim produktom MEISTER tak i Nadurze towarzyszy niezawodna kombinacja innowacyjności i rzemieślnictwa wysokiej jakości. 

Efektem są produkty, które nie pozostawiają nic do życzenia pod względem jakości i trwałości. Dodatkowo Nadura łączy w sobie najlepsze 

właściwości. Wynikiem połączenia naturalnych materiałów i innowacyjnego rzemiosła jest podłoga łatwa do czyszczenia, wyjątkowo odporna na 

uszkodzenia i przyjemnie ciepła w dotyku. Jej wygląd również jest imponujący: głęboko tłoczona struktura 3D powierzchni i nowoczesne dekory 

czynią podłogi i panele produktem wysokiej jakości. 

Nadura – twarda jak kamień 
              i ciepła jak drewno.

Autentyczność
Tłoczona 3D struktura powierzchni 

czyni wygląd podłogi Nadura 

bardziej realistycznym. Nadura 

jest produktem naturalnym i każda 

pojedyncza deska jest unikatowa.

Zdrowy tryb życia
Nadura składa się z naturalnych 

materiałów takich jak włókna 

drewna i substancje mineralne. 

To gwarantuje zdrowy tryb życia i 

przyjazność środowisku. 

Antypoślizgowa
Innowacyjna powierzchnia 

zbudowana z tłoczonej 

struktury czyni podłogi Nadura 

antypoślizgowymi. Bergische 

Universität Wuppertal sklasyfikował 

ją jako posiadającą właściwości 

antypoślizgowe klasy R9 | R10.

Łatwa w utrzymaniu
Innowacyjna technologia produk-

cji czyni powierzchnię twardą i 

wytrzymałą. Podłogi pozwalają 

na wygodne i łatwe sprzątanie 

pomieszczeń.

Solidność i 
niezniszczalność
Nadura pozostaje wytrzymała 

nawet pod wpływem dużego 

mechanicznego zużycia. Na 

innych twardych podłogach 

często pod wpływem 

intensywnego użytkowania 

pozostają nieestetyczne ślady, czy 

odbarwienia. Jednorodne pokrycie 

powierzchni Nadury jest barwione 

w masie i aż do trzech razy 

grubsze niż w wypadku pokrycia 

standardowej podłogi. 



853mm
Podłoga Nadura 

       NB 400 
 

Szerokość 395mm

To co jest wyjątkowego w podłogach Nadura to także ich 

format. Podłogi imponująco wypełniają pomieszczenie 

swoimi płytkami w dużym rozmiarze. Deski podłogowe 

mają grubość 10,5 mm

Format Nadura 

Powierzchnia Nadura 

Specjalna płyta 

AquaSafe 

Warstwa przeciwprężna

Unikalne właściwości podłóg Nadura są wynikiem 

ścisłego powiązania ze sobą trzech warstw pod 

wpływem temperatury i ciśnienia. Rdzeń deski jest 

połączony z warstą wierzchnią powstałą z wyjątkowo 

twardej mieszanki drewna i minerałów. Zastosowana 

jest specjalna warstwa AquaSafe wykonana z 

materiałów drewnianych.

Struktura produktu Podłoga Nadura

Warstwowa struktura laminatów
Elementy podłóg laminowanych są zbudowane z kilku warstw. Specjalna 

kolejność poszczególnych elementów z jednej strony zapewnia większą 

wytrzymałość, z drugiej natomiast chroni papier dekoracyjny poprzez 

wierzchnią warstwę kryjącą. Ilustracja jasno pokazuje: warstwa kryjąca 

jest cieńsza w porównaniu z Nadurą.

Przekrój wierzchniej warstwy podłogi laminowanej składający się z warstwy kryjącej, 

papieru dekoracyjnego i warstwy HDF, widok spod mikroskopu elektronowego.

Przekrój Nadury, element silnie wzmocnionej warstwy ścieralnej połączonej ze specjalną 

płytą, widok spod mikroskopu elektronowego. 

Bliskie badanie Nadury
Znacząco wzmocniona warstwa wierzchnia składa się z 

mieszaniny włókien drewna, substancji mineralnych i barwników. 

Jest ona nakładana na specjalną warstwę AquaSafe opartą na 

włóknach drewna. Na spodzie znajduje się warstwa przeciwprężna 

zapewniająca stabilność. 

Materiał, jakość 
i wygląd  –  
      Trzy toasty 
za Nadurę.
Nadura to nazwa kompletnie nowej kategorii 

produktów opartych na technologii Wood powder 

(proszku drewnianego). Wood powder jest 

innowacyjną, naturalną mieszanką materiałów 

zawierającą włókna drewna, substancje 

mineralne, barwniki i dodatki. Rezultatem jest 

podłoga ekstremalnie odporna na zarysowania, a 

równocześnie przyjemnie ciepła w dotyku. Głęboko 

tłoczona struktura powierzchni 3D nadaje podłogom 

autentyczny, pierwszorzędny wygląd. Jednorodne 

pokrycie powierzchni jest barwione w masie i aż 

do trzech razy grubsze niż w wypadku pokrycia 

standardowej podłogi oraz połączone ze specjalną 

stabilizującą warstwą AquaSafe dla niezwykłej 

trwałości. 



Inteligentne i piękne?  
               To możliwe!
Wspaniałe właściwości podłóg Nadura MEISTER moglibyśmy zbyt łatwo przeoczyć. Dlatego 

zadbaliśmy o to, aby były widoczne. Do naszych podłóg mamy przypisane specjalne, kolorowe 

symbole, które uwidaczniają najważniejsze cechy produktu i czynią łatwiejszym jego wybór.

Podłoga Nadura

NB 400

Trwała

Dzięki zaawansowanej technicznie 

powierzchni

Ciepła dla stóp 

Dzięki specyficznej strukturze 

produktu

Antypoślizgowa R9 | R10 

Dzięki specjalnej strukturze 

powierzchni

Nie do zniszczenia

Dzięki specjalnym właściwościom 

materiału

Autentyczna

Dzięki strukturze 3D

Przyjazna środowisku

Dzięki zastosowaniu włókien 

drewna i substancji mineralnych

Ponadczasowe

Dzięki eleganckim wzorom

NADURA | WŁAŚCIWOŚCI | FORMATY | STRUKTURA PRODUKTU   2 | 3 |4



NB 400

* Gwarancja zgodna z warnunkami gwarancji MeisterWerke dostępnymi na stronie www.meister-polska.pl

| Klasa użyteczności 23 | 34

| Klasa ścieralności AC 6

|  10 Wzorów

| Mikro V-fuga na wszystkich krawędziach

|  Kompleksowa ochrona przed wilgocią

 system AquaSafe

| Powierzchnia Nadura

| System łączenia: Masterclic Plus

|  Gwarancja MEISTER*  

Dożywotnia na powierzchnie mieszkalne 

10 lat na powierzchnie użytkowe

| Grubość: 10.5mm

|  Wymiary: 853 × 395mm

Sjena szara 6305  
Imitacja

Piaskowiec beżowo-
szary 6302 
Imitacja

Drewno rustykalne 
ciemno-brązowe 
6303 | Imitacja 
drewna

Hikora ciemno-
brązowa 6306  
Imitacja

Łupek antracytowy 
6220 | Imitacja

Stal zardzewiała 6300  
Imitacja

Piaskowiec 6301  
Imitacja

Drewno rustykalne 
szaro-kremowe 6304  
Imitacja drewna

Hikora szara 6223  
Imitacja

Łupek szary 6221  
Imitacja



Listwa przypodłogowa profil 13 PK (120mm), 12 PK (100mm), 11 PK (80mm), 10 PK (60mm)

Perfekcyjne wykończenie –  
  szczegóły, które po prostu pasują.
Perfekcyjne wykończenie podłóg Nadura można uzyskać dzięki 

bogatej gamie akcesoriów MEISTER. Wśród nich znajdują się listwy 

pokryte powierzchnią Nadura dopasowane do kolorystyki podłóg 

o nowoczesnym prostokątnym kształcie lub listwy klasyczne typu 

Hamburg.

Listwa przypodłogowa profil 9 PK (80mm), 8 PK (50mm)

NADURA | KOLEKCJA | SYSTEMY ŁĄCZEŃ | AKCESORIA

Łatwy i bezpiezczny system łączeń. 
 Bardzo sprytnie zbudowane.

Listwa przypodłogowa profil 8 PK  (50mm)

Listwy przypodłogowe 8 PK w kolorach podłóg Nadura 

Listwy przypodłogowe są pokryte identycznym materiałem jak podłogi Nadura dlatego 

też są równie wytrzymałe. Górna krawędź jest ponadto pokryta powłoką o dekorze stali 

nierdzewnej.

Krawędzie desek układa się bezpośrednio obok 

sąsiadujących.

Pióra paneli aktywują się dopiero po 

ułożeniu kolejnego rzędu paneli.

Rezultatem jest bezpieczne połączenie.3 4

Po ułożeniu krawędzie desek nie są od 

razu zablokowane.
21


