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Welkom bij de         
MeisterWerke!



www.meisterwerke.com
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Sinds vele jaren ontwikkelen en produceren wij met veel passie 
producten voor ruimtes vol leven. Op onze locatie in Rüthen-
Meiste, in het mooie Sauerland, is het onze dagelijkse taak om 
deze producten te perfectioneren en daarmee het maximale 
rendement voor onze klanten eruit te halen. Ons plezier in 
innovatie is overal aan te zien: aan het grote assortiment, aan 
ons bedrijf en aan de manier waarop wij samenwerken. Altijd 
coöperatief en eerlijk, maar ook doelgericht en betrouwbaar. 
Ons bedrijfsmotto: elke dag een MeisterWerk!

Als familiebedrijf denken we ook aan toekomstige generaties. 
Daarom is het respecteren van de natuur en van de natuurlijke 
grondstoffen voor ons vanzelfsprekend. Bij de keuze van onze 
materialen hechten we veel waarde aan een milieuvriendelijke 
oorsprong en korte transportwegen. Onafhankelijke keuringsin-
stituten bevestigen de verantwoorde keuze van de gebruikte 
materialen. Zo ontstaan jaar in jaar uit producten die hoogste 
kwaliteit, beste comfort en een goed gevoel met elkaar verbin-
den. Voor uw ruimtes vol leven.
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik levendig crèmewit gekalkt 8541 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket – 
echt hout blijft langer mooi
Geheel natuurlijk, mooi warm, zeer duurzaam en extreem aantrekkelijk – allemaal kenmerken 
van parket. De klassieker onder de vloerbedekkingen brengt met echt hout sfeer in elke 
woonruimte. Bij de vele verschillende houtsoorten, formaten en manieren van bewerken 
vindt iedereen zijn persoonlijke favoriet – gegarandeerd!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET
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Energiebesparend
  
Parket op vloerverwarming? Voor Longlife-parket geen probleem 
want het geleidt de warmte van een warmwater-vloerverwarming 
snel en zonder veel energieverlies naar de oppervlakte. Reden: 
in de sterk gecomprimeerde HDF-tussenlaag zit in tegenstelling 
tot de gangbare plaat van vuren nauwelijks lucht die de warmte 
tegen zou kunnen houden. Op die manier bereikt de warmte van 
de vloerverwarming ongehinderd de plaats waar hij moet zijn: uw 
woonruimte. Dat garandeert niet alleen een groot wooncomfort, 
maar ook geringere stookkosten.

Het parket van MEISTER heet 
Longlife-parket: een leven lang!

Longlife-parket, want wij weten:

Reden daarvoor is de uitgekiende techniek 

MEISTER-parket gaat gewoon langer mee! 

die in het Longlife-parket zit.

Stabiel
Longlife-parket is uiterst robuust en zeer belastbaar. Daarvoor 
zorgt een extreem vormstabiele en hoogwaardige tussenlaag 
van HDF (HDF = High Densitiy Fiberboard = sterk verdichte vezel-
plaat). Deze stabiliseert het oppervlak en maakt deze grotendeels 
ongevoelig voor vervorming door druk.
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Ecologisch 

Met MEISTER-Longlife-parket levert u een actieve bijdrage om 
het milieu te beschermen. Want dankzij de perfecte verbinding 
van een 2,5 mm toplaag van edel hout en de speciale HDF-tus-
senlaag is voor de productie van MEISTER-parket – in vergelijk-
ing met een massief houten vloer – slechts circa één tiende 
van de waardevolle grondstof hout nodig. 

Gezond wonen
Ons Longlife-parket is een natuurproduct. Het werkt vochtreg-
ulerend en zorgt zo voor een gezond woonklimaat. Zijn een-
voudige reiniging en onderhoud maken deze vloeren bijzonder 
hygiënisch. U kunt er zeker van zijn dat alle verwerkte grondstof-
fen zorgvuldig geselecteerd werden en regelmatige controles in 
onze laboratoria ondergaan.

Stil
Ons parket reduceert de geluidsontwikkeling met een zeer een-
voudig principe: meer massa betekent minder vibratie. Door de 
toepassing van een HDF-tussenlaag wordt het eigen gewicht 
van de plank vergroot met zo´n 50 procent. Resultaat: minder 
vibratie, minder akoestiek – meer rust.

Gemakkelijk te leggen 

Longlife-parket kan eenvoudig, snel en veilig worden gelegd. 
Onze innovatieve vergrendelingssystemen zorgen voor een 
groot montagegemak, enorme precisie en duurzaam gesloten 
voegen. Overigens: dat geldt ook voor het zogenaamd zwev-
end leggen, waarbij de vloer niet wordt verlijmd.

Reden daarvoor is de uitgekiende techniek 

die in het Longlife-parket zit.

Uitstekend
Longlife-parket van 

MEISTER

behalve: Eik kerngerookt



Longlife-parket Classic | PD 200 | Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket
Classic :
Zo eenvoudig is 
parket!
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Grenzeloos gezellig: 
hier regeert de natuur!  

Longlife-parket Classic | PD 200 | Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC
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Longlife-parket Classic | PD 200 | Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC
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Schitterend 
compact: 
de pocketplank
Veel afwisseling en een expressief spel van kleur en structuur? Daar 
heb je geen grote ruimtes voor nodig! De pocketplank van MEISTER 
is met een lengte van minder dan één meter de kleine vedette in het 
Classic-assortiment en laat op een zeer moderne manier zien hoe 
natuurlijk parket ook in kleine ruimtes kan ogen.

Longlife-parket Classic | PD150 | Eik markant 8532 | geborsteld | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC
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Longlife-parket Classic | PD150 | Eik markant 8532 | geborsteld | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC
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Longlife-parket
Premium :
Vloeren die de 
wereld uitmaken. 

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Longlife-parket Cottage | PD400 | Eik authentic bruingrijs 8555 | geborsteld | natuurgeolied
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Longlife-parket Penta | PD 450 | Eik harmonisch licht 8176 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket 
Penta:
Welkom in de
koningsklasse!
Met understatement heeft » Penta « niets te maken: 
levendige en harmonische eiken-oppervlakken zorgen 
in deze collectie voor een vorstelijke boventoon!

Longlife-parket Penta | PD 450 | Eik levendig pure 8595 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket 
Cottage: 
De klassieker 
onder de planken.

Soms moet het gewoon net wat meer zijn: 
meer gezelligheid, meer breedte, meer sfeer. 
De planken uit de Longlife-parket collectie 
» Cottage « lopen daarbij helemaal voorop. 
Natuurgeolied, met mat- of hoogglanslak, 
rustiek of harmonisch – de hoofdzaak is dat 
ze passen. Bij u en bij uw huis.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik authentic bruingrijs 8555 | geborsteld | natuurgeolied
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Idyllisch? Met alle plezier!

Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik harmonisch pure 8540 | geborsteld | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik harmonisch pure 8540 | geborsteld | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Longlife-parket 
Residence :
Het modernisme heeft het 
verleden hoog in het vaandel.

Longlife-parket Residence | PS 500 | Eik authentic wit 8563 | geborsteld | natuurgeolied
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Back to the 
future. Een 
klassieker nieuw 
geïnterpreteerd.
Visgraat is een klassieker in het parket leggen. Royale 
afmetingen en frisse oppervlaktebewerkingen ademen de 
vloer nieuw leven in. Individualisten vinden op die manier 
een parket waarmee ze hier en nu geheel eigen wooni-
deeën kunnen verwerkelijken. Overigens ook met andere 
patronen zoals blokken of verband.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Residence | PS 500 | Eik natuur pearl 8569 | mat gelakt
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Strookplanken in 
maxi-formaat:
De Residence-variant PS 300 scoort met royale stroken en 
legt de basis voor allerlei stijlen van wonen. 

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Residence | PS 300 | Eik harmonisch 8027 | geborsteld | mat gelakt



Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country wit 8584 | geplankt, vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Waarin schuilt het geheim van een moderne vloer? Style, style, 
style! In deze collectie geeft de trend de toon aan en laat uiterst 
onverstoorbaar zien hoe stijlvol (vloer-)mode kan zijn.

Longlife-parket 
Style:
Leef liever eigentijds



Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country zilvergrijs 8586 | geplankt, vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM28
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Opgelet: 
Life meets style!

Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country 8263 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied

Longlife-parket | PC 400 | Eik country pure 8598 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied



Wat betekent eigenlijk » gelakt « of 

» natuurgeolied «?
Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die we met alle respect en veel fingerspitzengefühl 
veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlakteveredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak 
benadrukken het speciale karakter van het hout en beschermen het duurzaam.

... gelakt 

De lak is een speciale oppervlaktebehande-
ling die ons Longlife-parket bijzonder robuust 
en gemakkelijk in het onderhoud maakt. De 
lakverzegeling Duratec Plus bestaat uit in totaal 
zeven lagen. De samenstelling van de lakken in 
de afzonderlijke lagen en de volgorde daarvan 
houdt er rekening mee dat parketvloeren 
eventueel ook een keer worden geschuurd. De 
hele opbouw bestaat uit formaldehydevrije, UV-
geharde en ecologisch verantwoorde acryllak.
De lak is mogelijk in de drie optische varianten 
gelakt, hoogglans gelakt en mat gelakt. Hoog-
glanslak oogt bijzonder luxueus, matlak daaren-
tegen laat veel houtsoorten extra mooi tot hun 
recht komen. Ze krijgen daardoor een warme, 
natuurlijke uitstraling. 

hoogglans gelakt

30 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET



natuurgeolied

gelakt

mat gelakt

…natuurgeolied

Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van 
de natuurgeoliede oppervlakken van ons Longlife-
parket. Weartec® Nature dringt diep in het hout 
door en vormt een beschermend, ademend 
oppervlak. Deze vorm van veredeling creëert 
een natuurlijke uitstraling met een subtiele glans, 
benadrukt nerven en structuur van het hout, 
werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond 
woonklimaat. Alle Longlife-parket-vloeren met 
Weartec® Nature-oppervlak zijn kant en klaar 
voor woongebruik behandeld en hoeven na het 
leggen niet nog eens te worden geolied. Het natu-
urgeoliede oppervlak heeft echter wel regelmatig 
onderhoud nodig. Dit geeft de vloer een natu-
urlijk patina en maakt hem buitengewoon sterk. 
Indien nodig kan de vloer zonder schuren worden 
nageolied en op beschadigde plekjes worden 
bijgewerkt.

31RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET 
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Wat betekent eigenlijk 

» sortering «?
In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan er 
zeer verschillend uitzien. Dat geldt ook voor het parket: als levendig stukje natuur is 
geen plank hetzelfde. Elke plank voor zich wordt bepaald door structuur, kleurenspel, 
oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die 
van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.
Met ons Longlife parket in elf sorteringen gaat een wereld aan mogelijkheden voor u 
open om voor uw huis de mooiste vloer te kiezen.

Levendig
In deze sortering bieden wij 
bewust oppervlakken aan die 
een kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke 
karakter van het hout bena-
drukken. Gezonde knoesten, 
spint en bruinkern behoren tot 
het levendige totaalbeeld. Onze 
eiken-landhuisplanken en eiken 
Maxi-stroken zijn vrij van spint. 
Afgebroken knoesten worden 
vakkundig gecorrigeerd. Er 
kunnen kleine niet corrigeer-
bare scheurtjes en knoesten 
voorkomen.

Harmonisch
De natuurlijke mix doet het 
‘m: voor de sortering »harmo-
nisch« kiezen we voor edele 
houtsoorten met een rustige 
uitstraling en een evenwichtig 
en natuurlijk kleurenspel. Ze 
bevatten weinig vergroeide 
knoest- of bruinkernaandelen 
en geen spint. Bij de collectie 
PD 450 kunnen hier en daar 
vakkundig gecorrigeerde afge-
broken knoesten voorkomen.

Ambiance
Voor een rustig algeheel ui-
terlijk: planken uit dit assorti-
ment vertonen een natuurlijk 
kleurenspel met weinig en 
kleine knoesten. Spint en kleine 
scheurtjes zorgen voor een 
evenwichtig samenspel tussen 
levendigheid en elegantie.

Natuur
Kleine knoesten, zowel vergro-
eid als vakkundig gecorrigeerd, 
en hier en daar een scheur 
zorgen voor een mooie algehe-
le balans. Er kunnen kleine niet 
corrigeerbare scheurtjes en 
knoesten voorkomen.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET
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Vital
Edel hout met een duidelijk 
kleuren- en structuurspel vormt 
de basis voor deze sortering. 
Grotere afgebroken knoesten 
en hier en daar een scheur ver-
sterken het levendige totaalbe-
eld. Bij deze sortering is geen 
spint voorhanden. Afgebroken 
knoesten en scheuren worden 
vakkundig gecorrigeerd. Er 
kunnen kleine niet corrigeer-
bare scheurtjes en knoesten 
voorkomen.

Mountain
Op basis van de sortering  
» Markant « met haar krach-
tige kleuren en structuren, 
wat meer spint en bruinkern 
en markante knoesten zijn 
alle afgebroken knoesten en 
scheuren bewust onregelmatig 
gecorrigeerd en benadrukt.

Rustiek
In deze sortering bieden wij be-
wust oppervlakken aan die een 
sterk kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke ka-
rakter van het hout benadruk-
ken. Wat grotere knoesten, hier 
en daar een scheur en spint 
horen bij het rustieke totaalbe-
eld. Afgebroken knoesten en 
scheuren worden vakkundig 
gecorrigeerd. Er kunnen kleine 
niet corrigeerbare scheurtjes 
en knoesten voorkomen.

Country
Edel hout met een duidelijk 
kleuren- en structuurspel vormt 
de basis voor deze sortering. 
Grotere knoesten en hier en 
daar een scheur zijn bewust 
onregelmatig gecorrigeerd en 
benadrukt waardoor de leven-
digheid van het geheel nog 
duidelijker naar voren komt. 
Samen met de onregelmatig 
geproduceerde voegen tussen 
de afzonderlijke stroken en bij 
de planken ontstaat op die ma-
nier een expressief oppervlak.

Canyon
In deze sortering worden 
eiken-oppervlakken met een 
heel bijzon- dere rustieke 
algehele indruk en een duide-
lijk kleuren- en structuurspel 
gebruikt. Het natuurlijke en 
oorspronkelijke karakter van 
de vloer wordt benadrukt door 
grotere knoesten en scheuren 
van verschillend formaat die 
bewust onregelmatig gecorri-
geerd en benadrukt zijn.

Markant
Een interessant, krachtig kleur- 
en structuurspel benadrukt 
het markante karakter van de 
oppervlakte. Spint en bruinkern, 
markante knoesten en hier en 
daar een scheur bepalen het 
expressieve uiterlijk van de 
vloer. Afgebroken knoesten en 
scheuren worden vakkundig 
gecorrigeerd. Er kunnen kleine 
niet corrigeerbare scheurtjes 
en knoesten voorkomen.

Authentic
Uitgaande van de sortering 
»Vital« worden afgebroken kno-
esten en scheuren hier bewust 
onregelmatig gecorrigeerd 
en benadrukt. Dit verleent de 
gelegde vloer een natuurlijke, 
zeer levendige charme.

100 % natuur

Longlife-parket is een natu-
urproduct. Daarom zijn ver-
schillen in kleur en structuur 
een teken van echtheid. Bij 
directe blootstelling aan zon-
licht ontstaan typische kleur-
veranderingen van het hout. 
Afhankelijk van de intensiteit 
en de inwerking van het licht 
worden lichte houtsoorten 
donkerder of krijgen een 
gele waas. Donker hout 
wordt juist lichter.
Bij kerngerookt Longlife-
parket ontstaan bijzondere 
kleurverlopen. Deze aan het 
verschil in looizuurgehalte 
van het hout gerelateerde 
kleurverschillen op de 
afzonderlijke planken en tus-
sen de planken kenmerken 
het natuurproduct parket.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET 
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik levendig crème 8543 | geborsteld | mat gelakt
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Onze reinigingstip voor 
Longlife-parket

Eerste reiniging na het leggen 

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging 
laten ondergaan (‘reiniging na bouwafsluiting’). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij 
het leggen zijn ontstaan, en bereidt u de vloer op zijn toekomstige gebruik voor. 

Voor de reiniging van het natuurgeoliede Longlife-parket gebruikt u CC-Hout
Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met water. Voor de reiniging van het 
gelakte en matgelakte Longlife-parket neemt u CC-Parket- en Kurkreiniger.
De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewassen 
en goed uitgewrongen is, licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste en 
commerciële ruimtes adviseren we bij natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een 
behandeling met een verzorgende olie. 

Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of 
bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en ver-
zorging kunt u het beste CC-Hout Zeep of Parket- en Kurkreiniger in 
een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Veeg de 
vloer gewoon licht vochtig aan – net als bij de eerste reiniging – met 
een niet pluizende dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed 
uitgewrongen is.

Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede MEISTER Longlife-parket voor lange tijd mooi te houden en 
bij het optreden van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met 
CC-H2Oil. Reinig de vloer bij normaal vuil eerst met CC-Hout Zeep (1:200), bij gro-
tere oppervlakken het beste met een eenschijf-boenmachine. Vraag uw plaatselijke 
dealer waar u zo´n apparaat kunt huren! Zodra het oppervlak volledig droog is, 
brengt u CC-H2Oil onverdund met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. 
Laat het oppervlak vóór gebruik minstens 12 uur drogen.

Voor het kwaliteitsbehoud van gelakte en matgelakte oppervlakken adviseren we 
een verzorging met CC-Parket en Kurk Mat. 

Voor natuurgeoliede vloeren zijn als alternatief ook producten van de firma Osmo 
verkrijgbaar (Osmo Wisch-Fix, Osmo Onderhoudswas, Osmo-Hardwax-olie 3062 mat).

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET 
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Lindura –
een sterk karakter.
Lindura is een innovatieve vloer in het assortiment houten vloeren van MEISTER, die gebaseerd
is op de Wood-Powder-technologie. Een toplaag van echt hout, Wood-Powder, een HDF-tussenlaag 
en een Wood-Powder-tegenfi neer worden onder druk en hitte stevig met elkaar » versmolten «. 
Op die manier ontstaan vloeren die stevig, aangenaam warm voor de voeten, belastbaar en 
gemakkelijk te reinigen zijn. De hoogwaardige houten toplagen van eiken, lariks en noten verlenen 
Lindura een bijzonder natuurlijk karakter.
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Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied



Lindura | HD 300 | Eik rustiek white washed 8425 | geborsteld | natuurgeolied



39

Lindura:
Een sterk karakter. 
Uniek. Schitterend!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER
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Echt hout met diepgang.
Natuurgeoliede Lindura-planken staan voor een markante oorspronkelijkheid: door 
de unieke productiemethode worden knoesten, scheuren en poriën in het hout extra 
benadrukt. Met een rijk kleurenspel brengt elke plank op eigen wijze een groet uit de 
natuur en is vanuit elk perspectief uniek.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

De used-look van de natuurgeoliede Lindura-planken past zich uit-
stekend aan in een rustieke sfeer en biedt moderne interieurs een 
bijzonder accent. De robuuste vloeren krijgen in de loop van hun 
leven meer rijpheid en patina en zijn daardoor ook uitermate ges-
chikt voor ruimtes die sterker belast worden.



Lindura | HD 300 | Eik natuur arctic-wit 8516 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura | HD 300 | Notelaar levendig 8523 | mat gelakt
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Optreden in 
optima forma.
Wie het graag wat rustieker heeft, kiest voor een matgelakt 
oppervlak: hier is het rustige en harmonische algehele 
plaatje compleet!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER
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Gezond wonen 

Lindura is een natuurproduct. Alle verwerkte grondstoffen worden zorgvuldig 
geselecteerd en zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze laboratoria. 
De gelegde vloer werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond en prettig 
ruimteklimaat. Door zijn eenvoudige reiniging en onderhoud is hij bijzonder hygië-
nisch. Zo garandeert de houten hightech-vloer milieuvriendelijk en gezond wonen.

Gemakkelijk te reinigen 

De regelmatige reiniging van Lindura is met onderhoudsmiddelen van MEISTER 
zo simpel als wat! Voor de onderhoudsreiniging giet u gewoon het passende 
product uit het MEISTER-parketreinigingsprogramma voor natuurgeoliede of 
gelakte vloeren in het poetswater. Regelmatig bij-oliën is voor het kwaliteitsbe-
houd van een natuurgeolied Lindura-oppervlak aan te bevelen. 

Goed weerstandsvermogen
Een vergelijkende test in ons laboratorium laat dit duidelijk zien: een 
metalen bal met 4.000 Newton druk laat op gangbaar parket een 
duidelijk zichtbare indruk achter. De sporen die dit op een houten 
Lindura-vloer achterlaat, zijn nauwelijks waarneembaar.

Robuust
  
Lindura is dol op uitdagingen en bewaart ook zijn kalmte bij hoge 
hakken op een feestje.

Energiebesparend
Door de speciale productopbouw is de warmteweerstand van Lindura met 0,084 
m²K/W in combinatie met de dempende onderlaag MEISTER-Silence 25 DB 
bijzonder gering. De laag op de betonnen vloer van een warmwater-vloerverwarm-
ing dient ook bij zwevend leggen de door de regelgeving* vastgestelde waarde 
van 0,15 m² K/W niet te overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de 
oppervlakte te transporteren.

*Organisatie van vloerverwarming en vloerkoeling

Hightech meets natuur.

de stijlvolle optiek. Ook de technische 
Lindura scoort niet alleen door 

eigenschappen liegen er niet om.

Uitstekend
Lindura houten vloer 

van MEISTER
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Onze reinigingstip voor 
Lindura-vloeren 

Eerste reiniging na het leggen

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging 
laten ondergaan (‘eindreiniging’). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij het leggen zijn 
ontstaan en bereidt u de vloer op zijn toekomstige gebruik voor. 

Voor de reiniging van de natuurgeoliede houten Lindura-vloer gebruikt u CC-Hout
Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met water. Ter reiniging van de matgelakte 
Lindura gebruikt u CC-Parket- en Kurkreiniger.

De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewassen en goed 
uitgewrongen is, licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste en commerciële 
ruimtes adviseren we bij de natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een behandeling 
met een verzorgende olie.

Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen 
of bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en 
verzorging kunt u het beste CC-Hout Zeep of Parket- en Kurkreiniger 
in een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Veeg de 
vloer gewoon licht vochtig aan – net als bij de eerste reiniging – met 
een niet pluizende dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed 
uitgewrongen is.

Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede Lindura-vloer lange tijd mooi te houden en bij het optreden 
van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met CC-H2Oil. Reinig 
de vloer bij normaal vuil eerst met CC-Hout Zeep (1:200), bij grotere oppervlakken het 
beste met een eenschijf-boenmachine. Vraag uw plaatselijke dealer waar u zo´n appa-
raat kunt huren! Zodra het oppervlak volledig droog is, brengt u CC-H2Oil onverdund 
met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. Laat het oppervlak vóór gebruik 
minstens 12 uur drogen.

Voor het kwaliteitsbehoud van matgelakte oppervlakken adviseren we de verzorging 
met CC-Parket en Kurk Mat. 

Voor natuurgeoliede vloeren zijn als alternatief ook producten van de firma Osmo ver-
krijgbaar (Osmo Wisch-Fix, Osmo Onderhoudswas, Osmo-Hardwax-olie 3062 mat).

de stijlvolle optiek. Ook de technische 

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER
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Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die 
we met alle respect en veel fingerspitzengefühl 
veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlak-
teveredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak 
benadrukken het speciale karakter van het hout en 
beschermen het duurzaam.

Oppervlakteveredelingen 

Natuurgeoliede Lindura 
houten vloer 
Natuurlijke soorten olie en was zijn de 
basis van de natuurgeoliede Lindura-
oppervlakken. Weartec® Nature dringt in 
het hout door en vormt een beschermend, 
ademend oppervlak. Deze vorm van vere-
deling creëert een natuurlijke uitstraling 
met een subtiele glans, benadrukt nerven 
en structuur van het hout, werkt vochtreg-
ulerend en zorgt voor een gezond woonkli-
maat. Alle Lindura-vloeren met Weartec® 
Nature-oppervlak zijn kant en klaar voor 
woongebruik behandeld en hoeven na het 
leggen niet nog eens te worden geolied. Het 
natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel 
regelmatig onderhoud nodig. Dit geeft de 
vloer een natuurlijk patina en maakt hem 
buitengewoon sterk. Indien nodig kunnen 
beschadigde plekjes worden bijgewerkt.

Mat gelakte Lindura 
houten vloer 
Matte lak laat het houtkarakter extra goed 
tot zijn recht komen. Het hout krijgt daar-
door een warme, natuurlijke uitstraling. 
De milieuvriendelijke lakafwerking Duratec 
van de houten Lindura-voeren is bijzonder 
robuust en gemakkelijk te onderhouden. 
De hele lakopbouw bestaat uit formalde-
hyde-vrije, UV-geharde en ecologisch ver-
antwoorde acryllak. Deze lak is bijzonder 
hard aangezien er, anders dan bij parket-
vloeren, geen rekening mee gehouden 
hoeft te worden dat de vloer ooit wordt 
geschuurd.
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Wat betekent eigenlijk
« sortering »?
In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan 
er zeer verschillend uitzien. Dat geldt voor parket, maar ook voor de houten Lindura-
vloer: Elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleurenspel en door de 
oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die 
van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.

Natuur

Voor de sortering »Natuur« kiezen 
wij oppervlakken met een even-
wichtig kleurenspel. Gezonde, 
vergroeide knoesten en hier en 
daar wat scheuren behoren tot 
de natuurlijke algehele uitstraling 
van de vloer. De Wood-Powder-
technologie zorgt voor uitstekend 
gecorrigeerde afgebroken knoes-
ten en scheuren.

Levendig

In deze sortering bieden wij 
bewust oppervlakken aan die een 
sterk kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke karak-
ter van het hout benadrukken. 
Gezonde markante knoesten 
en spintaandelen bepalen de 
levendige uitstraling. Afgebroken 
knoesten en scheuren zijn – net 
als bij de sortering »Natuur« – met 
de Wood-Powder-technologie 
uitstekend gecorrigeerd.

Rustiek

De sortering oogt zeer rustiek 
met een interessant kleuren- en 
structuurspel. Gezonde markante 
knoesten zijn in diameter en fre-
quentie niet aan banden gelegd.

Het natuurlijke en authentieke 
karakter van de vloer wordt benad-
rukt door grotere knoesten en door 
scheuren van verschillend formaat, 
die met de Wood-Powder-techno-
logie gecorrigeerd worden.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER



Designvloer Catega® Flex | DD 300 | Eik oud hout 6954 | Woodfinish-structuur mat 
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Designvloer –        
gezonde vloer met stijl 
en formaat
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Designvloer overtuigt met trendy houtoptieken van klassiek 
eiken of lichte esdoorn tot aan uiterst modern vintage-hout. Hij 
is bijzonder warm voor de voeten en daarom niet alleen voor de 
kinderkamer de allereerste keuze.

Designvloer is echt een ongecompliceerde vloerbedekking en haast 
geschapen voor gezond en mooi wonen. Moderne oppervlakken 
gaan hier gepaard met innovatieve productietechnologieën. Op die 
manier ontstaan er vloeren die meer dan voldoen aan alle eisen op 
het gebied van perfect design, belastbaarheid en robuustheid.

één vloer voor alles.

Designvloer – 

Frisse wind in elke ruimte: met zijn uiterst moderne verschijning 
laat designvloer zich overal van zijn beste kant zien. Zonder PVC 
en schadelijke weekmakers is hij het gezonde alternatief voor 
vinylvloeren.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER



Alleen voor 
designvloer Premium
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Uitstekend
Designvloer van MEISTER

Als bijzonder dunne vloerbedekking is hij perfect voor renovaties. 
Want daardoor is het lastige beijschaven van deuren en kozijnen 
simpelweg overbodig.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER



Designvloer Classic | DD 75 | White Island 6961 | Woodfinish-structuur mat
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Designvloer
Classic:
Gewoon een 
mooie vloer.
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Flexibel. 
Compact.
Gemakkelijk te 
reinigen. 
U houdt wel van modern? Maar toch ook van com-
fort? Dan is Designvloer Classic de juiste keuze. 
Designvloer is een ongecompliceerde vloerbedek-
king en haast geschapen voor gezond en mooi 
wonen. Moderne oppervlakken gaan hier gepaard 
met innovatieve productietechnologieën. Op die 
manier ontstaan er vloeren die meer dan voldoen 
aan alle eisen op het gebied van perfect design, 
belastbaarheid en robuustheid. Van ‘Kaneeleik’ tot 
‘White Island’ is de vloer verkrijgbaar in 8 span-
nende, mooie en trendy decors en twee verschil-
lende breedtes – zeg maar een echte designvloer.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER CLASSIC

Designvloer | DD 85 | Kaneeleik 6965 | Poriënsynchroon-structuur



Designvloer Classic | DD 75 | White Island 6961 | Woodfinish-structuur mat
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En hij ziet er niet alleen goed uit! Designvloer 
Classic is bijzonder warm voor de voeten en 
daarom niet alleen voor de kinderkamer de aller-
eerste keuze. Ook wie renoveert kan in zijn handjes 
klappen: als bijzonder dunne vloerbedekking past 
Designvloer Classic in elke ruimte. Lastig en moei-
zaam inkorten van deuren en kozijnen is op die 
manier vaak overbodig. Designvloer Classic is in 
tegenstelling tot veel vinylvloeren uitermate ges-
chikt voor het leggen op bestaande ondergronden, 
bijvoorbeeld op tegels. Door de stabiele speciale 
AquaSafe-plaat drukt de ondergrond niet door.
U ziet het: deze vloer is echt zeer ongecompliceerd! 
En daarbij goed voor u, uw huis en het milieu. 
In Designvloer Classic zitten absoluut geen PVC 
of ongezonde weekmakers en hij is daarom het 
gezonde alternatief voor veel vinylvloeren – wat 
wordt bevestigd door het Duitse keurmerk ‘Blaue 
Engel’. Hygiënisch en aangenaam voor mensen met 
allergieën is de vloer ook nog eens door de gemak-
kelijke reiniging buitengewoon fijn.

Het oppervlak van de designvloer Classic wordt 

gemaakt met behulp van de innovatieve, gepatenteer-

de SilentTouch®-technologie en wordt daardoor extra 

elastisch, stil, robuust en gemakkelijk te reinigen.

De SilentTouch®-

technologie

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER CLASSIC
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Designvloer
Premium:
Zo mooi kan 
gezond wonen zijn.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER PREMIUM



Designvloer Catega® Flex | DD 300 | Eik oud hout leemgrijs 6941 | Woodfinish-structuur mat



5858

Designvloer Catega® Flex | DD 300 | Den oud hout 6951 | Woodfinish-structuur mat

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER PREMIUM
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Designvloer Catega® Flex :
de som van alle vloeren 
Een vloer, warm voor de voeten en fraai, gemakkelijk in het onderhoud en robuust, daarbij zonder 
weekmakers, eenvoudig te leggen en bijzonder geschikt voor renovaties – geen sprookje, maar 
een echte woondroom. De innovatieve vloer Catega Flex zorgt voor plezier in het wonen en slaat 
daarbij op alle fronten een goed figuur. Van echt natuurlijk tot ietwat ongebruikelijk bieden 18 decors 
een grote optische variatie. Overtuigend zijn natuurlijk ook de innerlijke waarden: met een opbou-
whoogte van slechts 5 mm, maar met het royale formaat van landhuisplanken maakt Catega Flex 
zich rank en slank en kan via Multiclic eenvoudig en veilig klikkend worden gelegd Daarbij is hij ook 
nog eens erg gezond: Catega Flex doet het zonder PVC en kunstmatige weekmakers.

De SilentTouch®- 

technologie

Designvloer Catega® Flex | DD 300 | Eik arctic-wit 6946 | Ruw hout porïenstructuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER PREMIUM

Het oppervlak van de designvloer Catega® Flex wordt 

gemaakt met behulp van de innovatieve, gepatenteer-

de SilentTouch®-technologie en wordt daardoor extra 

elastisch, stil, robuust en gemakkelijk te reinigen.
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Designvloer Tecara:
de extra dosis comfort
Tecara is de designvloer met de extra dosis comfort: één kurklaag onder het hoogwaardige 
Puretec®-oppervlak en eentje aan de onderkant zorgen voor een elasticiteit die prettig is voor 
de gewrichten en voor een minimale geluidsontwikkeling – voor maximaal woongenot! Ook de 
uiterlijke waarden kloppen. De in het oppervlak gedrukte houtstructuren laten de decors van 
deze collectie er absoluut authentiek uitzien. Dat spreekt voor zich: ook bij deze designvloer zien 
we geheel af van het gebruik van weekmakers en ftalaten. Want wij geloven: een vloer mag alleen 
maar bestaan uit ecologisch en voor de gezondheid geheel risicoloze bestanddelen!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER PREMIUM

Designvloer Tecara | DD 350 S | Eik oud hout 6972 | Woodlike-structuur
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Designvloer Tecara | DD 350 S | Eik markant grijswit 6971 | Woodlike-structuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER PREMIUM
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Kurkvloer 
Classic        

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER CLASSIC

Kurkvloer Classic | KC 85 S | Vintage witgrijs 6817 | mat gelakt
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Natuurlijk 
stil
Door de natuur geïnspireerd en 
tijdloos fraai: kurk is de klassieker 
onder de natuurlijke vloeren. En 
dat is absoluut terecht! Onder 
andere zijn het de ecologische 
voordelen die het enthousiasme 
wekken. Om kurk te winnen hoeft 
geen boom gekapt te worden – 
de indrukwekkende kurkeiken 
worden gewoon 'geschild' en 
kunnen zo altijd verder groeien. 
Dat is goed voor de natuur – en 
de kurkvloer is goed voor uw huis. 
Zijn grote elasticiteit is prettig voor 
de gewrichten, zijn aangename 
warmte een lust voor de voeten 
(uiteraard ook op vloerverwarm-
ing).  En trouwens: de geluidsiso-
latie wordt dit materiaal door de 
natuur meteen meegegeven. U 
ziet het: niet alleen voor kinder- 
of slaapkamers is kurk een goede 
keuze!

Kurkvloer Classic | KC 85 S | Structuur fijn lichtgrijs 6818 | mat gelakt

Kurkvloer Classic | KC 85 S | Structuur fijn lichtgrijs 6818 | mat gelakt
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Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Cementgrijs 7302

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM | LINOLEUMVLOER PREMIUM
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Natuurvloer –
wellness ook voor de oren
Voor iedereen die bij zijn vloerbedekking veel waarde hecht aan natuurlijkheid en gezond wonen. 
Voor iedereen die desondanks ook wil genieten van een moderne optiek. Een natuurvloer is de 
perfecte match tussen ecologie, wooncomfort en trendy design. Natuurvloer is ons overkoepelende 
begrip voor twee bijzonder natuurlijke en ecologische premium-vloerbedekkingen: linoleum en 
kurkvloer. Dat brengt het totaal op 16 verschillende natuurvloer-oppervlakken. Aan u de keuze!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM | LINOLEUMVLOER PREMIUM
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Kurkvloer Puro 

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM
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Kurkvloer Puro | KD 300 S | Structuur midden crème 6819 | natuurgeolied
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Geheel 
natuurlijk. En 
natuurlijk stil. 
Door de natuur geïnspireerd en tijdloos fraai: 
een spreekwoordelijk echt wooncomfort biedt 
de kurkvloer Puro. Zijn enorme elasticiteit is prettig 
voor de gewrichten, de aangename warmte een 
lust voor de voeten. Een goede geluidsisolatie 
biedt kurk sowieso. Daarmee is kurk het perfecte 
materiaal voor woon-, slaap- en eetkamer – en niet 
alleen daar!
De harmonische oppervlakken in natuurlijke, 
tijdloos-moderne kleuren ronden het algehele 
plaatje af en maken van kurkvloer een perfecte 
trend- en wellnessvloer. De behandeling met natu-
urolie laat het kurkoppervlak bijzonder mooi tot zijn 
recht komen en verleent hem een extra zachte en 
matte look – opdat u lang plezier beleeft van uw 
kurkvloer!

Kurkvloer Puro | KD 300 S | Structuur midden crème 6819 | natuurgeolied

Kurkvloer Puro | KD 300 S | White vintage 6823 | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM
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Onze reinigingstip voor een 
natuurgeoliede kurkvloer

Eerste reiniging na het leggen 

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging 
laten ondergaan (‘eindreiniging’). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij het leggen zijn 
ontstaan, en u bereidt de vloer voor op zijn toekomstige gebruik. 

Voor het reinigen gebruikt u CC-Hout Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met 
water. De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewas-
sen en goed uitgewrongen is licht vochtig te worden afgeveegd.

Regelmatige reiniging 

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of 
bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en ver-
zorging kunt u het beste CC-Hout Zeep in een verhouding van 1:200 
verdund met water gebruiken. Veeg de vloer gewoon licht vochtig aan – 
net als bij de eerste reiniging – met een niet pluizende dweil die in deze 
oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is. 

Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede kurkvloer voor lange tijd mooi te houden en bij het optre-
den van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met CC-H2Oil.

Als alternatief zijn ook producten van de firma Osmo verkrijgbaar (Osmo Wisch-Fix, 
Osmo Onderhoudswas).

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM

Uitstekend
Kurkvloer van MEISTER



Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Leisteen antraciet 7306
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Voor rust in het dagelijks leven
Een linoleumvloer ? Gewoonweg fascinerend! Door en door een natuurproduct, absoluut belastbaar 
en met zijn moderne kleuren absoluut trendy. En het beste is: hij is ook bestand tegen de dagelijkse 
gebeurtenissen! Met de beschermende oppervlaktefinish ‘Topshield’ maken wij onze linoleumvloer  
onevoelig voor vlekken, robuust, gemakkelijk te reinigen en zelfs antibacterieel. Dus geen probleem 
als er thuis een keer flink leven in de brouwerij is.

Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Goudbruin 7305

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINOLEUMVLOER PREMIUM
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Linoleum: een echt 
natuurproduct 
De juiste verhouding tussen hardheid en veerkracht krijgt linoleum in 
de droogkamer. Deze verlaat hij wederom met een lichte geeltint, de 
zogenaamde droogkamerfi lm. Deze fi lm verdwijnt na het leggen. De 
blootstelling aan zonlicht zorgt ervoor dat de vloer zijn originele kleur 
aanneemt. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van de intensiteit 
van het zonlicht. U moet dus niet verbaasd zijn wanneer u de net 
gekochte linoleumvloer  uit de doos haalt: uw vloer heeft een beetje 
tijd nodig om zijn ware kleur te vinden.

Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Goudbruin 7305

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINOLEUMVLOER PREMIUM

Uitstekend
Linoleumvloer van MEISTER



74 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA

Nadura | NQ 500 | Betongrijs 6477 | Steenporiën-structuur
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Nadura : Hard als steen. 
Warm als hout.
Moderne tegels? Of een knusse houten vloer? Wij zeggen: allebei! Dat is mogelijk dankzij de innova-
tieve vloer Nadura. Warm voor de voeten en natuurlijk als hout, robuust en breukbestendig als tegels 
– deze eigenschappen worden bij de Naduravloer perfect gecombineerd. 
Het hoofdbestanddeel van Nadura is de innovatieve ‘Wood Powder’ – een mix van fi jne houtvezels 
en minerale bestanddelen die onder druk en bij hoge temperaturen in elkaar worden geperst. Zo 
verkrijgt Nadura een oppervlak dat simpelweg allebei is: hard als steen en warm als hout!

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Nadura | NB 400 | Constructief beton warmgrijs 6314
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Nadura | NB 400 | Zandsteen lichtgrijs 6313
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Definitief anders. 
Definitief beter. 
Nadura maakt het verschil: een vloer die qua hardheid lijkt op 
keramiek of terracotta, maar die tegelijkertijd is uitgerust met de 
warmte die hout zo aangenaam voor de voeten maakt. Het inno-
vatieve materiaal maakt allerlei oppervlaktevariaties mogelijk die 
chique leisteen en zandsteen of moderne betonstructuren imiteren. 
Zet de deuren open voor een nieuwe dimensie in vormgeving!

Nadura | NB 400 | Metallic vulcano 6485

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Vloeren met uniek 
karakter 
Een houten vloer voor de keuken? Een stenen vloer in de slaapkamer? Wij 
adviseren: ongevoelige en warme Naduravloeren voor beide kamers! Want in 
elke omgeving speelt Nadura zijn individuele troef uit: robuust als een tegel en 
toch zo behaaglijk als een houten vloer. Daarvan profiteren overigens ook 
kinderkamer, woonkamer, logeerkamer, gang of werkkamer.

Nadura | NB 400 | Rustiek crèmegrijs 6480

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Nadura | NB 400 | Rustiek crèmegrijs 6480

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Nadura | NQ 500 | Betongrijs 6477 | Steenporiën-structuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Het recept voor 
blijvend genieten 
Vooral in een keuken kan het snel gebeuren: een pan die valt, 
een glas dat omkiept. Wat op andere vloeren blijvende sporen 
achterlaat, is bij een Naduravloer meestal een onbeduidende 
gebeurtenis: gewoon schoonmaken en vergeten. Wat blijft, zijn 
heerlijke herinneringen aan kookexperimenten, gezellige 
middagen bakken en familiefeesten.

Nadura | NQ 500 | Betongrijs 6477 | Steenporiën-structuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Aangenaam warm voor de 
voeten.
 Door het hoge percentage houtvezels wordt lichaam-
swarmte minder snel weggeleid dan bij keramische of 
terracottavloeren.Door het percentage minerale 
stoffen zijn Naduravloeren net zo robuust als steen- 
of keramiektegels.

Eenvoudig te reinigen
Rode wijn, olie en andere vloeistoffen kunnen de bij stenen 
en keramische tegels noodzakelijke cementvoegen blijvend 
verkleuren – uit de Nadura-voeg kan men dit zonder resten 
verwijderen. Vochtig, grof vuil kan ook uit de diepere struc-
turen van het oppervlak worden verwijderd, want Nadura is 
uiterst schuur- en slijtbestendig.

Extreem 
weerstandsvermogen
Het hoge percentage minerale stoffen verleent de vloer 
de robuustheid van een steen- of keramiektegel.
Terwijl keramische tegels bij een fl inke stoot barsten of 
scheuren ontstaan bij Nadura slechts kleine deuken of 
krassen, die meestal weer gecorrigeerd kunnen worden.

Perfecte look
De ingedrukte oppervlaktestructuren laten de 
Naduravloeren er zeer realistisch uitzien. Nadura 
is een natuurproduct – elke plank is uniek.
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Uitstekend
Nadura van MEISTER

Onze tip voor 

de reiniging:

Gebruik gangbare reinigings- 
of laminaatreinigingsmid-
delen die geen verzorgende 
laag achterlaten. De vloer 
moet licht vochtig worden 
schoongemaakt, gebruik 
eventueel een borsteltje. Bij 
hardnekkig vuil kan de CC-
Intensiefreiniger voor harde 
vloeren worden ingezet.

Nadura | NB 400 | Leisteen antraciet 6332

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA
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Laminaatvloer Melango | LD 300 | 25 | Eik Atacama 6380 | Poriënsynchroon-structuur
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Laminaatvloer – de gemakke-
lijk te reinigen voel-je-goed vloer
Robuust, gemakkelijk te reinigen, absoluut trendy en desondanks tijdloos – met onze laminaat vindt 
u de perfecte huisgenoot. En het beste is: wanneer u dat wilt, kunt u er echt heel lang van genieten. 
U zult het zien: met hoogwaardig laminaat van MEISTER doet u alles goed.
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Waarom verdraagt laminaat zo  
veel uit?
Laminaat is één van de meest robuuste vloerbedekkingen die er 
bestaan. Door de stabiel onderling samengeperste lagen krijgt u 
een vloer waarop je goed kunt leven – en dat vele jaren lang. Het 
laminaatoppervlak van natuurlijke melaminehars beschermt de vloer 
effectief tegen invloeden van buitenaf – van kinderspeelgoed tot de 
scherpe nagels van huisdieren.

Wat is laminaatvloer?
  
Laminaat is al jarenlang de meest verkochte harde vloerbedekking 
en staat als geen ander voor eenvoudige reiniging en degelijkheid. 
Een volledig ongecompliceerde vloerbedekking die weinig aan-
dacht nodig heeft en waarmee u een mooie en bestendige vloer 
jarenlang kunt behouden – gegarandeerdt.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER 
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Laminaatvloer – echt 
ecologisch 

Laminaat bestaat voor 100 % uit natuurlijke grondstoffen, met 
name hout. Het hart van de constructie vormt een plaat van 
gecomprimeerde houtvezels. Op de onderkant daarvan zit een 
'tegenfi neer' ter stabilisatie en bij sommige vloeren een geïn-
tegreerde geluidsisolatie. Op de bovenkant zit het 'gezicht' van 
de laminaatvloer, het decorpapier, bijv. met authentieke hout- of 
steendessins of heel creatieve designs. De toplaag (de looplaag) 
bestaat uit bestendige melaminehars en verleent de laminaatv-
loer zijn enorme degelijkheid en gemak bij de reiniging.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER 

Europese vereniging van 
laminaatproducenten

Alleen voor laminaatvloer Premium

Uitstekend
Laminaatvloer de 

MEISTER



Laminaatvloer Classic | LD 95 | Arcadia oak 6412 | Poriënsynchroon-structuurLaminaatvloer Classic | LD 95 | Arcadia oak 6412 | Poriënsynchroon-structuurLaminaatvloer Classic | LD 95 | Eik Arcadia 6412 | Poriënsynchroon-structuur
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Chic eiken of modern fantasiedecor? Erg rustiek of eerder rustig? 
Mooi licht of donker en mysterieus? Lange plank of compact formaat? 
Voor ons uiterst gevarieerde laminaat geen probleem – aan u de 
keuze: bij de collectie Laminaat Classic vindt u een enorme variatie 
aan decors en allerlei formaten. Wat is uw favoriete laminaatvloer?

Laminaatvloer
Classic

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

La
m

in
aa

tv
lo

er
 C

la
ss

ic
 | 

LD
 9

5 
| L

D
 9

5 
S 

| 2
05

2 
x 

22
0 

m
m

La
m

in
aa

tv
lo

er
 C

la
ss

ic
 | 

LC
 7

5 
| L

C
 7

5 
S 

| 1
28

8 
x 

19
8 

m
m

La
m

in
aa

tv
lo

er
 C

la
ss

ic
 | 

LD
 7

5 
| L

D
 7

5 
S 

| 1
28

8 
x 

19
8 

m
m

La
m

in
aa

tv
lo

er
 C

la
ss

ic
 | 

LC
 5

5 
| L

C
 5

5 
S 

| 1
28

8 
x 

19
8 

m
m

La
m

in
aa

tv
lo

er
 C

la
ss

ic
 | 

LB
 8

5 
| 8

53
 x

 3
95

 m
m



92

Gewoonweg mooi.
Ziet u het verschil met echt hout? Wij ook niet. Onze met veel
zorg geproduceerde decors zijn trendsettend en geven uw huis het 
juiste cachet. Voor welk decor u ook kiest. Want: MEISTER laminaat 
ziet er niet alleen echt uit, het voelt ook echt aan.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic | LD 75 | Eik Habanera 6429 | Woodfinish-structuur mat



93RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic | LD 75 | Eik Habanera 6429 | Woodfinish-structuur mat
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Gewoonweg 
gemakkelijk te 
reinigen.
Saai is verleden tijd. Keukens zijn tegenwoordig commandocentrales, 
wellness-oases en de plek waar alles gebeurt – en dat niet alleen bij 
feesten en party’s. Onze laminaat is ook bestand tegen grotere veld-
slagen in de keuken. Op het poetswater bestendige oppervlak heb-
ben vlekken en sporen geen vat. Ze zijn in een handomdraai opnieuw 
verdwenen. De rust is teruggekeerd tot aan de volgende veldslag.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic | LC 55 | Eik Marrakech 6396 | Woodfinish-structuur mat
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Gewoonweg 
robuust.
Hier vindt het ware leven plaats. Dan is het niet verkeerd om een 
vloer te hebben die erg vergevingsgezind is. Het degelijke MEISTER-
laminaat vormt de perfecte basis voor de dagelijkse strubbelingen 
en is ook nog eens goed voor u. Want het is vrij van PVC en wordt 
zonder schadelijke weekmakers of oplosmiddelen geproduceerd.

Laminaatvloer Classic | LC 75 | Eik Taverna 6428 | Woodfinish-structuur mat

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC
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Laminaatvloer 
Premium van 
MEISTER:
perfectie in drie 
collecties

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM
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Laminaatvloer Melango | LD 300 | 20 | Eik zand 6435 | Poriënsynchroon-structuur
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Laminaatvloer Melango | LD 300 | 20 | Eik zand 6435 | Poriënsynchroon-structuur
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Melango is op enkele jaren uit-
gegroeid tot een klassieker onder 
de laminaatplanken. Hij verenigt 
de robuustheid van een laminaat-
vloer met de authentieke look van 
een landhuisplank. Op ruim twee 
meter vertoont elke plank een uniek 
decor zonder enige herhaling in het 
patroon. Details zoals de voeg aan 
de lange kant, of helemaal rondom, 
zorgen ervoor dat experts slechts 
bij nader inzien onze laminaten 
van echt houten vloeren kunnen 
onderscheiden.

Laminaatvloer 
Melango,
Lang en breed: 
planken voor 
royale ruimtes

Laminaatvloer | Eiche Atacama 6380 | Poriënsynchroon-structuur

Laminaatvloer Melango | LD 300 | 20 | Eik licht 286 | Poriënsynchroon-structuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM
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Behoorlijk stijlvol.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM
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Laminaatvloer Melango | LD 300 | 20 | Eik midden 6131 | Poriënsynchroon-structuur
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Laminaatvloer Micala | LD 200 | Style Factory 6408 | Ruw hout porïenstructuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM
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Laminaatvloer
Micala,
Chic en compact:  
de allrounder
Met zijn lengte van net iets meer dan 1,20 m laat de laminaatvloer 
»Micala« zich van zijn beste kant zien. Bijzonder rijk gevarieerde 
decors van zeer klassiek tot eerder extravagant vallen als land-
huisplank of 3-strook met alle stijlen van inrichten te combineren. 
Ook de liefhebber van oude vertrouwde houtdessins zal hier 
uiteraard zijn gading vinden. Aan u de keuze: met voegen aan de 
lange zijde genereert u de perfecte landhuisplanken-look, de voe-
gloze decors daarentegen zorgen voor een gelijkmatig en harmo-
nisch uiterlijk van de vloer. 

Laminaatvloer Micala | LD 200 | Style Factory 6408 | Ruw hout porïenstructuur

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM



104

Wonen voor 
gevorderden.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM
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Laminaatvloer Micala | LD 200 | Eik Chianti 6392 | Poriënsynchroon-structuur
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Laminaatvloer Talamo
Smal en elegant: 
expressieve stroken
Hoogwaardige laminaatvloeren laten overal een goede indruk achter. Dat blijkt ook 
bij de collectie »Talamo« met zijn geselecteerde oppervlakken en structuren die 
zich sfeervol aanpassen aan het formaat van de smalle planken. Kenmerkend voor 
»Talamo« zijn de intensieve eiken decors waarbij de natuurlijke houtoptiek nog 
eens extra wordt benadrukt door elegante poriënstructuren. Zo verkrijgt u het per-
fecte ruimtelijke effect voor uw huis.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Talamo | LS 300 | Eik vanille 6265 | Ruw hout porïenstructuur
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Laminaatvloer Talamo | LS 300 | Eik donker 6445 | Ruw hout porïenstructuur
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Midden in het leven.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Talamo | LS 300 | Eik natuur 6446 | Ruw hout porïenstructuur
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AquaSafe-systeem
  
Alle premium-laminaatvloeren van MEISTER zijn geschikt voor 
vochtige ruimtes*, want ze bieden de grondige bescherming tegen 
vocht van het AquaSafe-systeem. Dit bestaat uit drie effectieve ele-
menten die de vloer beschermen tegen binnendringend vocht:

| Bescherming van het oppervlak
  De meerlaagse resp. geïmpregneerde oppervlakken zorgen voor 

een effectieve bescherming tegen vocht. 
 
| Bescherming van de vloeren aan de rand
 De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het
  klikprofi el, dat met voorspanning werkt, zorgt voor een dichte en 

duurzame profi elsluiting. 

| Anti-zwellen dragerplaat
 De sterk verbeterde anti-zwellen dragerplaat » AquaSafe « 
  kan zwellen bij beïnvloeding door water in hoge mate voorkomen.

* Zogenaamde »vochtige ruimtes« zijn alle ruimtes met een grotere, maar geen per-

manente vochtbelasting en/of met een periodiek hogere luchtvochtigheid, zoals de 

badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn bereiken buitenshuis en natte ruimtes, 

zoals sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer. 

Let op: plassen water/waterspetters niet op het oppervlak laten opdrogen, maar 

direct weg- en droogvegen (binnen 30 minuten).

de vertrouwde hoogwaardige

Onze premium-laminaatvloeren zijn van

MEISTER-kwaliteit – maar hebben 

de bijzondere belevenis perfect maken.

daarnaast nog een paar pluspunten die



Antistatic-uitrusting 

Alle premium-laminaatvloeren van MEISTER zijn extra uitgevoerd 
met een antistatisch oppervlak. Dit reduceert het ontstaan van 
wrijvingselektriciteit bij personen tot  < 2 kV en beschermt daarmee 
tegen veel ontladingen aan metalen voorwerpen, bijv. bij het 
aanraken van de deurkruk.

Uitgebreidere garantie bij 
woongebruik
Wij zijn zo overtuigd van onze premium-laminaatvloeren dat we u 
een extra lange garantie meegeven: tot wel 25 jaar bij woongebruik*.

Alles uit één hand
Bij MEISTER heeft u de zekerheid dat alles bij elkaar past. Dankzij 
ons systeem met ondervloer, plinten, profi elen en randen voor de 
afwerking krijgt u de perfecte vloer die bij u past en lang meegaat.

Voor informatie over ons toebehorenprogramma verwijzen we naar 
www.meister.com

Diamond Pro®-oppervlak
Het speciale Diamond Pro-oppervlak vergroot de weerstand van de 
vloer tegen microkrassen en afslijting en biedt een 
extra bescherming tegen slijtage.

Onze premium-laminaatvloeren zijn van

daarnaast nog een paar pluspunten die

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com
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Panelen : 
Veelzijdig en geweldig 
effectief.
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Panelen | SP 400 | Paneel zwart 4037
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Wand en 
plafond perfect 
bekleed.
Ze maken de ruimtelijke vormgeving perfect: wan-
neer wand en plafond samengroeien tot je eigen 
stekje wordt het bijzonder behaaglijk. Schuine wan-
den met bekleding scheppen eilanden van optische 
rust en geven structuur aan de ruimte. Voor uw 
persoonlijke feel-good eiland.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | PANELEN

Panelen | Bocado 200 | Eik wit dekkend 4069

Panelen | Nova SP 300 | Beton 4045

Panelen | Nova SP 300 | Staal-metallic 4078
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Panelen | Terra DP 250 | Acacia licht 4012

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | PANELEN

Panelen | Nova SP 300 | Beton 4045
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Overigens: ook Longlife-parket en houten 
Lindura-vloeren kunnen met ons een-
voudige railsysteem aan de wand worden 
aangebracht!

Als de vloer 
het zwaar te 
verduren heeft.

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | PANELEN

Lindura | HD 300 | Eik natuur arctic-wit 8516 | geborsteld | mat gelakt
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Voor details over het uitgebreide MEISTER-paneel 
assortiment verwijzen we graag naar de aparte »Pan-
elen« folder ook te vinden onder www.meister.com

Longlife-parket Classic | PD 150 | Eik markant 8532 | geborsteld | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | PANELEN
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Eik markant crèmevit 8539 | geborsteld | mat gelakt | PD 150
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Eik levendig polarwit 8452 | geborsteld | gelakt | PC 200 Eik levendig crèmewit 8460 | gelakt | PC 200

Eik rustiek pure 8486 | geborsteld | mat gelakt | PD 200 Eik markant karamel 8538 | geborsteld | mat gelakt | PD 150

Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt | PD 200

Eik markant crèmevit 8535 | geborsteld | natuurgeolied | PD 150 Eik rustiek optisch geloogd 8138 | geborsteld | mat gelakt | PD 200

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC

Longlife-parket Classic



120 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC

Longlife-parket Classic

Eik rustiek crème 8325 | mat gelakt | PD 200 Eik rustiek pure 8484 | geborsteld | natuurgeolied | PD 200

Eik levendig pure 8478 | geborsteld | gelakt | PC 200 Eik levendig crèmegrijs 8482 | gelakt | PC 200

Eik markant 8532 | geborsteld | natuurgeolied | PD 150 Eik rustiek 8137 | geborsteld | mat gelakt | PD 200

Eik markant 8536 | geborsteld | mat gelakt | PD 150 Eik levendig 903 | gelakt | PC 200



121RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET CLASSIC

Longlife-parket Classic

PD 200 

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Natuurgeolied of mat gelakt oppervlak 

| V-voeg aan de lange zijde 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm 

| Dekmaat: 2200 × 180 mm

PD 150  

| 1-strook (pocketplank)  

| Natuurgeolied of mat gelakt oppervlak  

| V-voeg aan de lange zijde  

| Kliksysteem: Masterclic Plus  

| MEISTER-Longlife-garantie bij woongebruik  

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout  

| Dikte: 13 mm  

| Dekmaat 900 x 180 mm

PC 200 

| 3-Strook 

| Natuurgeolied of gelakt oppervlak 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm 

| Dekmaat: 2400 × 200 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied



122 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Penta

Eik levendig pure 8595 | geborsteld | mat gelakt | PD 450 Eik harmonisch licht 8176 | geborsteld | mat gelakt | PD 450

PD 450 

| 1-strook (landhuisdeel) 

| Mat gelakt oppervlak 

| Rondomlopende V-voeg 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm  

| Dekmaat: 2400 x 255 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



123RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Eik harmonisch polar-wit 8560 | geborsteld | hoogglans gelakt | PD 400 Eik authentic polar-wit gekalkt 8558 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400

Eik levendig wit gekalkt 8542 | geborsteld | mat gelakt | PD 400 Eik levendig pearl 8544 | mat gelakt | PD 400

Longlife-parket Cottage



124 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Cottage

Caraïbische eik levendig 8453 | mat gelakt | PD 400

Caraïbische eik harmonisch 8366 | mat gelakt | PD 400 Sahara eik harmonisch 8364 | mat gelakt | PD 400

Eik vitaal pure 8492 | geborsteld | mat gelakt | PD 400

Eik levendig crèmewit gekalkt  8541 | geborsteld | mat gelakt | PD 400 Eik levendig crème gekalkt 8545 | mat gelakt | PD 400

Eik levendig gekalkt 8546 | mat gelakt | PD 400 Eik levendig natuur licht 8552 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400



125RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Cottage

Nevada eik harmonisch 8365 | mat gelakt | PD 400 Eik levendig crème  8543 | geborsteld | mat gelakt | PD 400

Eik levendig lightgrijs 8548 | mat gelakt | PD 400

Eil levendig crèmewit 8454 | mat gelakt | PD 400 Kalahari eik harmonisch 8367 | mat gelakt | PD 400

Eik harmonisch 8027 | geborsteld | mat gelakt | PD 400 Eik canyon 8302 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400

Eik harmonisch pure 8540 | geborsteld | mat gelakt | PD 400



126 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Eik mountain kerngerookt light pure 8498 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400 Eik levendig mokka 8547 | geborsteld | mat gelakt | PD 400

Eik authentic bruingrijs 8555 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400 Eik authentic antiekbruin 8554 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400

Eik levendig lichtbruin 8549 | mat gelakt | PD 400 Eik levendig 8028 | geborsteld | mat gelakt | PD 400

Eik vitaal 8377 | geborsteld | mat gelakt | PD 400 Eik authentic Bourbon 8556 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400

Longlife-parket Cottage



127RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Eik mountain kerngerookt lichtbruin 8499 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400 Eik authentic oljfgrijs 8553 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400

Eik canyon donkerbruin 8559 | geborsteld | natuurgeolied | PD 400 Eik levendig kerngerookt 8303 | geborsteld | hoogglans gelakt | PD 400

Longlife-parket Cottage

PD 400 

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Natuurgeolied, mat gelakt of hogglans gelakt oppervlak  

| V-voeg aan de lange zijde of onregelmatig gevormde V-voeg aan de lange zijde 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm 

| Dekmaat: 2200 x 180 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied
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Eik natuur wit gekalkt 8570 | geborsteld | mat gelakt | PS 500 Eik authentic wit 8563 | geborsteld | natuurgeolied | PS 500

Eik natuur pearl 8569 | mat gelakt | PS 500 Eik natuur crème 8572 | geborsteld | mat gelakt | PS 500

Eik vitaal 8562 | geborsteld | natuurgeolied | PS 500 Eik natuur 8568 | geborsteld | mat gelakt | PS 500

Longlife-parket Residence

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Eik authentic oljfgrijs 8565 | geborsteld | natuurgeolied | PS 500 Eik authentic gestoomd 8564 | geborsteld | natuurgeolied | PS 500

PS 500 

| 1-Strook (strokenparket voor visgraat verband) 

| Natuurgeolied of mat gelakt oppervlak 

| Rondomlopende V-voeg, onregelmatig gevormd bij natuurgeoliede oppervlakken 

| Rondomlopende V-voeg bij mat gelakte oppervlakken 

| Klicksystem: Quadroclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm 

| Dekmaat: 710 x 142 mm

Longlife-parket Residence

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Eik levendig crèmewit 8574 | geborsteld | natuurgeolied | PS 300 Eik levendig pure 8577 | geborsteld | natuurgeolied | PS 300

Eik levendig white washed 8236 | geborsteld | mat gelakt | PS 300 Eik harmonisch pure 8583 | geborsteld | mat gelakt | PS 300

Eik levendig crema gekalkt 8575 | geborsteld | natuurgeolied | PS 300 Eik levendig gekalkt 8581 | mat gelakt | PS 300

Longlife-parket Residence

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM
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Eik harmonisch 8027 | geborsteld | mat gelakt | PS 300 Eik levendig 8028 | geborsteld | mat gelakt | PS 300

PS 300 

| 1-Strook (strokenparket) 

| Natuurgeolied of mat gelakt oppervlak 

| Rondomlopende V-voeg 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm 

| Dekmaat: 1187 x 142 mm

Longlife-parket Residence

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied
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Eik country zilvergrijs  8586 | geplankt, vintage-structuur, geborsteldnatuurgeo-
lied | natuurgeolied | PC 400

Eik country wit 8584 | geplankt, vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied | PC 400 Eik country pure 8598 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied | PC 400

Eik country 8263 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied | PC 400 Eik country antiekbruin  8590 | geplankt, vintage-structuur, geborsteldnatuurgeo-

lied | natuurgeolied | PC 400

Eik country donkerbruin antiek 8588 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied | PC 
400

PC 400 

| 3-Strook 

| Natuurgeolied oppervlak 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout 

| Dikte: 13 mm (3D: 13,5 mm) 

| Dekmaat: 2400 x 255 mm

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Longlife-parket Style

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied



133

Eik natuur arctic-wit 8516 | geborsteld | mat gelakt | HD 300 Eik rustiek white washed 8425 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

Eik levendig white washed 8427 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Eik natuur alabast 8530 | geborsteld | mat gelakt | HD 300

Lariks levendig pure 8419 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Lariks levendig 8418 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

Eik rustiek pure 8413 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Eik levendig 8417 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

Lindura houten vloer
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Eik natuur karamel 8518 | geborsteld | mat gelakt | HD 300 Eik natuur licht 8521 | geborsteld | mat gelakt | HD 300

Eik rustiek 8410 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Eik rustiek koffie crème 8414 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

Eik levendig leemgrijs licht 8416 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Eik rustiek cappuccino 8512 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

Eik natuur crema 8525 | geborsteld | mat gelakt | HD 300 Eik natuur honing 8519 | geborsteld | mat gelakt | HD 300

Lindura houten vloer

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER
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Eik rustiek 8520 | geborsteld | mat gelakt | HD 300 Eik natuur lichtbruin 8527 | geborsteld | mat gelakt | HD 300

Eik rustiek goudbruin 8514 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt | HD 300

Amerikaans notelaar natuur pure 8522 | mat gelakt | HD 300 Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied | HD 300

Eik natuur titanium 8524 | geborsteld | mat gelakt | HD 300 Eik rustiek leemgrijs 8411 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

Lindura houten vloer
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Eik levendig kerngerookt 8513 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300 Eik rustiek black washed 8412 | geborsteld | natuurgeolied | HD 300

HD 300 

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Natuurgeolied of mat gelakt oppervlak 

| V-voeg aan de lange zijde met kopse microvoeg - bij natuur | levendige sortering 

| Onregelmatige gevormde V-voeg aan de lange zijde met kopse microvoeg – bij  

 rustieke sortering 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik 

| Dikte: 11 mm 

| Dekmaat: 

| 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm (bij natuurgeoliede oppervlakken) 

| 2200 x 270 mm (bij mat gelakte oppervlakken

Lindura houten vloer

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied



137RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER CLASSIC

Designvloer Classic

White Island 6961 | Decor | DD 85 | DD 85 S White Island 6961 | Decor | DD 75 | DD 75 S

Eik Catalana 6968 | Houtdessin | DD 85 Eik Catalana 6968 | Houtdessin | DD 75 | DD 75 S



138 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER CLASSIC

Designvloer Classic

Eik Cortona 6967 | Houtdessin | DD 85 Eik Cortona 6967 | Houtdessin | DD 75 | DD 75 S

Moleneik 6969 | Houtdessin | DD 75 | DD 75 S

Smokey Wood licht 6963 | Houtdessin | DD 85 | DD 85 S Smokey Wood licht 6963 | Houtdessin | DD 75

Grey County 6962 | Decor | DD 85 | DD 85 S Grey County 6962 | Decor | DD 75 | DD 75 S

Mill oak 6969 | Houtdessin | DD 85 | DD 85 S



139RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER CLASSIC

Designvloer Classic

Smokey Wood donker 6964 | Houtdessin | DD 85 | DD 85 S Smokey Wood donker 6964 | Houtdessin | DD 75 | DD 75 S

Kaneeleik 6965 | Houtdessin | DD 85 | DD 85 S Kaneeleik 6965 | Houtdessin | DD 75 | DD 75 S

DC 75 | DC 75 S

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| AquaSafe speciale plaat 

| Silent Touch® oppervlak 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 5 mm (6 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1290 x 194 mm

DD 75 | DD 75 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende microvoeg 

| AquaSafe speciale plaat 

| Silent Touch® oppervlak 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 5 mm (6 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1290 x 194 mm

DD 85 | DD 85 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende microvoeg 

| AquaSafe speciale plaat 

| Silent Touch® oppervlak 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 5 mm (6 mm met contactgeluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1290 x 245 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



140 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER  PREMIUM

Designvloer Catega® Flex

Eik arctic-wit 6946 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Eik knoestig crèmewit 6947 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Es 6948 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Esdoorn pure 6944 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Eik greige 6959 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Eik gebarsten licht 6956 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Eik saharabeige 6957 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Eik oud rustiek gekalkt 6943 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S



141RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER  PREMIUM

Designvloer Catega® Flex

Den oud hout 6951 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Eik oud hout 6954 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Eik oud hout leemgrijs 6941 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Es vintage 6950 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Eik karamel 6953 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Wintereik licht 6940 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

Gekloofde eik cappuccino 6955 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Zomereik natuur 6952 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S



142 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER  PREMIUM

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Designvloer Catega® Flex

Zomereik cognac 6949 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S Notelaar 6945 | Houtdessin | DD 300 | DD 300 S

DD 300 | DD 300 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 33 

| Rondomlopende microvoeg 

| AquaSafe speciale plaat  

| Silent Touch® oppervlak 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 5 mm (6 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 2150 x 216 mm



143RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER  PREMIUM

Designvloer Tecara

Spar wit 6975 | Houtdessin | DD 350 S Eik markant grijswit 6971 | Houtdessin | DD 350 S 

Eik oudgrijs 6937 | Houtdessin | DD 350 S Eik levendig pure 6974 | Houtdessin | DD 350 S 

Eik oud hout 6972 | Houtdessin | DD 350 S Eik licht 6921 | Houtdessin | DD 350 S 

Eik cappuccino 6935 | Houtdessin | DD 350 S Eik levendig natuur 6973 | Houtdessin | DD 350 S



144 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | DESIGNVLOER  PREMIUM

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Designvloer Tecara

Eik greige 6934 | Houtdessin | DD 350 S Eik antiekbruin 6933 | Houtdessin | DD 350 S

DD 350 S

| 1-Strook (landhuisdeel)  

| Gebruiksklasse 23 | 33 

| Rondomlopende V-voeg 

| Met contactgeluiddempende onderlaag van 1 mm kurk 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 10 jaar bij woongebruik 

| Dikte: ca. 9 mm 

| Dekmaat: 2120 x 240 mm
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Structuur fijn crèmewit 6816 | KC 85 S Vintage witgrijs 6817 | KC 85 S  

Structuur fijn crème 6815 | KC 85 S  Structuur fijn lichtgrijs 6818 | KC 85 S  

Structuur fijn 6828 | KC 85 S  Structuur grof 6827 | KC 85 S  

Kurkvloer Classic

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER CLASSIC

KC 85 S 

| Gebruiksklasse 23 

| Mat gelakt oppervlak 

| Met contactgeluiddempende onderlaag van 1 mm kurk 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 10 jaar bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van kurk 

| Dikte: 10 mm 

| Dekmaat: 910 x 304 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com
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Kurkvloer Puro

Structuur midden crème 6819 | KD 300 S 

Structuur midden grijs 6821 | KD 300 S 

Vintage wit 6823 | KD 300 S  

Structuur midden crèmegrijs 6824 | KD 300 S 

Structuur midden pure 6825 | KD 300 S 

Structuur midden cognac 6826 | KD 300 S 

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM
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Kurkvloer Puro

Structuur midden donkerbruin 6820 | KD 300 S Structuur midden antraciet 6822 | KD 300 S 

KD 300 S  

| Gebruiksklasse 23 

| Natuurgeolied oppervlak 

| Rondomlopende microvoeg 

| Met contactgeluiddempende onderlaag van 1 mm kurk 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 10 jaar bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van kurk 

| Dikte: 10 mm 

| Dekmaat: 2120 x 240 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com = natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM
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Crème 7300 | LID 300 S Grijs 7303 | LID 300 S

Cementgrijs 7302 | LID 300 S Kwartsgrijs 7304 | LID 300 S

Warmgrijs 7301 | LID 300 S Goudbruin 7305 | LID 300 S

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINOELUMVLOER PREMIUM

Linoelumvloer Puro
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Donkerbruin gedrukt gestreept 7307 | LID 300 S  Leisteen-antraciet 7306 | LID 300 S

LID 300 S

| Gebruiksklasse 23|33 

| Rondomlopende microvoeg 

| Met contactgeluiddempende onderlaag van 1 mm kurk 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 10 jaar bij woongebruik 

| Ca. 2,5 mm bovenlaag van linoleum  

| Dikte: 10 mm 

| Dekmaat: 2120 x 235 mm

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINOELUMVLOER PREMIUM

Linoelumvloer Puro

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com
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Nadura

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA

Zandsteen licht 6323 | Imitatie | NB 400 Zandsteen lichtgrijs 6313 | Imitatie | NB 400 

Metallic lichtgrijs 6486 | Decor | NB 400 

Leisteen grijs 6333 | Imitatie | NB 400 Rustiek crèmegrijs 6480 | Decor | NB 400 

Rustic steengrijs 6481 | Decor | NB 400 
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Nadura

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA

Carya betongrijs 6223 | Imitatie | NB 400 Leisteen arctic-grijs 6478 | Imitatie | NB 400

Constructief beton warmgrijs 6314 | Imitatie | NB 400 

Rustiek titanium grijs 6479 | Decor | NB 400 

Siena grijs 6305 | Imitatie | NB 400 

Metallic roest 6483 | Decor | NB 400

Metallic grijs 6484 | Decor | NB 400 

Metallic vulcano 6485 | Decor | NB 400 



152 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA

Leisteen antraciet 6332 | Imitatie | NB 400 Metallic antraciet 6482 | Decor | NB 400 

NB 400 

| Gebruiksklasse 23 | 34 

| Rondomlopende microvoeg    

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Nadura-oppervlak  

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER-garantie* Lifetime bij woongebruik 

| 10 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 10,5 mm  

| Dekmaat: 853 x 395 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Nadura



153RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | NADURA

Crème 6470 | Imitatie | NQ 500 Zijdegrijs 6471 | Imitatie | NQ 500 

Leemgrijs 6472 | Imitatie | NQ 500

Nadura

Kwartsgrijs 6473 | Imitatie | NQ 500 Platinagrijs 6474 | Imitatie | NQ 500 

Betongrijs 6477 | Imitatie | NQ 500 



154 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | SOL NADURA

NQ 500

| Gebruiksklasse 23 | 34 

| Rondomlopende V-voeg 

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht 

| Nadura-oppervlak 

| Kliksysteem: Quadroclic Plus 

| MEISTER-garantie* Lifetime bij woongebruik 10 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 10,5 mm 

| Dekmaat: 485 x 485 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Nadura

Black 6476 | Imitatie | NQ 500Antraciet 6475 | Imitatie | NQ 500 



155RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Eik wit dekkend 6536 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S Es Artisan 6402 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S

Eik marsepein 6268 | Houtdessin | LC 55 Sea Side 6417 | Houtdessin | LD 75 



156 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Mystery White 6419 | Decor | LD 95 Mystery White 6419 | Decor | LD 75

Eik Bodega 6403 | Houtdessin | LD 75 | LD 75 S Eik Taverna 6428 | Houtdessin | LD 75

Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin | LD 75

Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin | LC 75 Wintereik cappuccino 6322 | Houtdessin | LD 95 



157RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Hemlock 6057 | Houtdessin | LC 55 Eik natuur 6067 | Houtdessin | LC 55 | LC 55 S

Eik Taverna 6428 | Houtdessin | LD 95 Eik Taverna 6428 | Houtdessin | LC 75

Eik markant pure 6273 | Houtdessin | LC 75 | LC 75 S Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S

Barista oak 6420 | Wood effect | LD 95 | LD 95 S Eik Barista 6420 | Houtdessin | LC 75 | LC 75 S



158 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Eik Barista 6420 | Houtdessin | LD 75 Eik Caledonia 6421 | Houtdessin | LD 75

Eik Habanera 6429 | Houtdessin | LD 75 Eik Arcadia 6412 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S

Eik Arcadia 6412 | Houtdessin | LD 75 | LD 75 S Loft Style 6401 | Decor | LB 85

Fancy Pine 6438 | Houtdessin | LC 55 | LC 55 S West Side 6397 | Houtdessin | LC 75 | LC 75 S



159RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Hemlock donker 6058 | Houtdessin | LD 75 | LD 75 S Cool Storm 6533 | Decor | LB 85

Eik grijs 6442 | Houtdessin | LC 75 Eik boothuis 6188 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S

Blue Metal 6544 | Decor | LB 85 Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin | LC 55 | LC 55 S

Eik Marrakech 6396 | Houtdessin | LC 55 | LC 55 S Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin | LD 95 | LD 95 S



160 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER CLASSIC

Laminaatvloer Classic

Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin | LD 75 Black Pearl 6418 | Decor | LD 95 | LD 95 S

LC 55 | LC 55  S

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook 

| Gebruiksklasse 23 | 31 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 7 mm (8,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

LC 75 | LC 75 S

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm (9,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

LD 75 | LD 75 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende V-voeg 

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Multiclic 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm (9,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

LB 85  

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende V-voeg    

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm  

| Dekmaat: 853 x 395 mm

LD 95 | LD 95 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende V-voeg 

| Met geluiddempende onderlaag  

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 9,5 mm (8 mm zonder geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 2052 x 220 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



161RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Melango

Eik polar 6381 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Eik Atacama 6380 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik witgrijs 6277 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Eik vintage mohairgrijs 6288 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik karamel 6276 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Eik toffee 6275 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S



162 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Melango

Eik Bargello 6423 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik Dakar 6385 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Eik Medici 6410 | Houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

| 1-Strook 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende V-voeg   

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Oppervlak Diamond Pro 

| Antistatisch oppervlak  

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 9 mm (11,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 2052 x 248 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



163RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Melango

Eik harmonisch wit 6139 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik arctic-wit 6503 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik crèmegrijs 6285 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik witgrijs 6277 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik klei 6433 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik zand 6435 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik chocolade 6436 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik fluwelig 6434 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S



164 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Melango

Den vintage donker 6437 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik grijs 6132 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik licht 286 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik harmonisch licht 6133 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik midden 6131 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Eik natuur 287 | Houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| V-voeg aan de lange zijde   

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Oppervlak Diamond Pro 

| Antistatisch oppervlak  

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 9 mm (11,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 2052 x 208 mm               Product door patent beschermd: DE 102006001 155 | RU 237 2208 * Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



165RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Micala

Eik licht 6444 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Eik Aspen 6427 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Milano 6391 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Eik Nova 6413 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik geloogd 6173 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Eik Casablanca 6414 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Eik Chianti 6392 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



166 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Micala

Eik Muscat 6416 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Style Factory 6408 | Decor | LD 200 | LD 200 S

Eik boothuis 6188 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S Eik Tundra 6415 | Houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Black Pearl 6418 | Decor | LD 200 | LD 200 S

LD 200 | LD 200 S

| 1-Strook (landhuisdeel) 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| V-voeg aan de lange zijde 

| Rondomlopende V-voeg bij decor Style Factory 6408 

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Oppervlak Diamond Pro 

| Antistatisch oppervlak  

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm (10,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1287 x 198 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



167RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Micala

Eik licht 6444 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Eik licht 6011 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Nova 6413 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Eik geloogd 6173 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Monclair 6432 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Koningsbeuk 6388 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Casablanca 6414 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Eik Trentino 6393 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S



168 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Micala

Eik Chianti 6392 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Eik koffie crème 6267 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Muscat 6416 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S Eik Tundra 6415 | Houtdessin | LC 200 | LC 200 S

LC 200 | LC 200 S

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Oppervlak Diamond Pro 

| Antistatisch oppervlak  

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm (10,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1287 x 198 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



169RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LAMINAATVLOER PREMIUM

Laminaatvloer Talamo

Eik vanille 6265 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S Eik natuur 6446 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S

Eik Arcadia 6412 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S Eik donker 6445 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S

Eik Verona 6447 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S Eik Nova 6413 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S

Eik Muscat 6416 | Houtdessin | LS 300 | LS 300 S

LS 300 | LS 300 S

| 1-Strook 

| Gebruiksklasse 23 | 32 

| Rondomlopende V-voeg   

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht  

| Oppervlak Diamond Pro 

| Antistatisch oppervlak  

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 

| Kliksysteem: Masterclic Plus 

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik 

| Dikte: 8 mm (10,5 mm met geluiddempende onderlaag) 

| Dekmaat: 1287 x 140 mm *Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik canyon donkerbruin 8559 | geborsteld | natuurgeolied
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Vlaanderen

Elke dag
een meesterwerk.

MEISTER − een merk van de MeisterWerke Schulte GmbH 

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY

Phone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2016 by MeisterWerke Schulte GmbH
Afwijkingen in kleur en structuur zijn mogelijk vanwege de gebruikte druktechniek,
vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Sinds ruim 80 jaar en drie generaties lopen wij warm voor innovatieve producten,

praktische systeemoplossingen en aantrekkelijk design. We ontwikkelen onszelf, onze

onderneming en ons aanbod steeds verder. Want wij weten: u verwacht altijd het beste.

En dat willen we u bieden.

|   MEISTER blijft trouw aan zijn wortels.

Wij denken internationaal, maar blijven een Duitse onderneming – 640 medewerkers

garanderen dag in dag uit premium-kwaliteit Made in Germany.

|  MEISTER is de leider in innovatie.

Intelligente ideeën maken van ons een drijvende kracht in de branche – meer dan 200

patenten en beschermde gebruiksmodellen zijn hiervoor het indrukwekkende bewijs.

|  MEISTER neemt zijn verantwoordelijkheid op voor het milieu.

Wij handelen duurzaam op alle gebieden – zorgvuldige productselectie beschermt

grondstoffen en klimaat.

|  MEISTER staat achter de vakhandel.

Onze basis is een betrouwbare samenwerking met de vakhandel en met professionele

montagebedrijven – ons netwerk »100% PRO Producenten/ Verkoop/ Vakmannen« garandeert

eersteklas producten, een competent advies en deskundige montage.




