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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Midzomereik 6864 | Houtdessin
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Gelukkig is 

De nieuwe laminaatvloer MeisterDesign. laminate

Geen PVC.Geen compromissen.

het laminaat!



De nieuwe laminaatvloer MeisterDesign. laminate
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Waarom ziet MEISTER-laminaat er zo goed uit?

Het oppervlak van hoogwaardig MEISTER-laminaat wordt speciaal 
gedrukt. Zo zijn poriën, knoesten, scheuren en andere struc-
turen die op de vloer te zien zijn, ook te voelen. Dit verleent de 
laminaatvloeren van MEISTER nog meer authenticiteit. En één 
ding spreekt haast vanzelf: dankzij de grote verscheidenheid aan 
decors vindt iedereen zijn of haar droomvloer.

Waarom is MEISTER-laminaat zo gemakkelijk te onderhouden?

Geringe verontreinigingen kun je gewoon met de stofzuiger  
wegzuigen. Het oppervlak hoeft niet moeizaam geolied of  
gelakt te worden, maar blijft haast vanzelf jarenlang mooi.  
Ook bij sterkere verontreinigingen is het schoonmaken een  
fluitje van een cent, want MEISTER-laminaat kan tegen  
dweilwater – het zwelt niet, geen beschadiging langs de randen.  
Het homogene oppervlak laat geen vocht door, de speciaal  
ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel  
zorgt voor dichte voegen en de dragerplaat biedt bescherming  
tegen opzwellen bij contact met water. 

Waarom is MEISTER-laminaat zo stil? 

De stabiele opbouw van onze laminaatplanken levert een belangrijke 
bijdrage aan de geluidsreductie. Want hoe dikker en zwaarder een plank 
is, des te gedempter en stiller kan erover worden gelopen. MEISTER-
laminaatvloeren met geïntegreerde contactgeluiddemping (te herkennen 
aan een ‚S‘ in de productnaam) beschikken over een zware, elastische 
dempende laag uit een hoogwaardig PUR-mineraalmengsel. Dit heeft 
een optimaal effect op de geluidswaarden en kan bovendien kleine  
oneffenheden in de vloer compenseren. Zo wordt een stevig en vlak 
contact met de ondergrond verkregen, wat het ontstaan van geluid  
nog eens extra tegengaat. 

Robuust, gemakkelijk in het onderhoud, absoluut trendy en desondanks 

tijdloos – met ons laminaat vindt u de perfecte huisgenoot. Laminaat 

is al jaren de meest verkochte harde vloerbedekking en staat als geen 

ander voor onderhoudsvriendelijkheid en robuustheid. Daarbij wordt het 

voortdurend technisch en optisch doorontwikkeld.  Een volledig  

ongecompliceerde vloerbedekking die weinig aandacht nodig heeft en 

die door zijn bestendigheid jarenlang gegarandeerd behouden blijft.
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Waarom is MEISTER-laminaat zo duurzaam?

Voor MEISTER-laminaat verwerken we uitsluitend zeer hoogwaar-
dige materialen. De afzonderlijke lagen worden bij hoge tempera-
tuur en onder hoge druk zorgvuldig samengeperst. Het resultaat 
zijn belastbare en robuuste laminaatplanken – de basis voor een 
product met een lange levensduur. Bovendien vinden we het zeer 
belangrijk exact passende planken te produceren. Samen met de 
gepatenteerde, stevige klikverbinding ontstaat er een uiterst sta-
biele vloerbedekking en daarmee de perfecte basis voor het leven 
bij u in huis – ook als het er daar een keer wat heftiger aan toe 
gaat. Wij zijn zo overtuigd van onze laminaatvloeren dat we u een 
extra lange garantie bieden: tot wel 25 jaar bij woongebruik*. 

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

Waarom is MEISTER-laminaat zo gemakkelijk te 
leggen?

Als je één ding kunt zeggen van ons assortiment aan laminaatvloeren, 
dan is dat wel dat het ongecompliceerd is ! Dat blijkt natuurlijk uit hun 
gemakkelijk te onderhouden en robuuste karakter, maar met name ook 
uit het kliksysteem. Dat is zo simpel dat u deze vloer zelf kunt leggen 
– zonder lijmen, zonder plakken, en natuurlijk ook op een vloerverwar-
ming. Zwevend leggen levert overigens nog een extra voordeel op. De 
vloer wordt niet met lijm verontreinigd en kan daardoor tijdens een  
verbouwing niet alleen gemakkelijker worden verwijderd, maar ook  
eenvoudig en volledig verantwoord bij het afval worden gedaan.

Waarom is MEISTER-laminaat zo  
woongezond en ecologisch?

De laminaatvloeren van MEISTER bestaan voor 95% uit natuurlijke 
grondstoffen, met name hout. Een plaat van gecomprimeerde hout-
vezels vormt het hart van de constructie. Aan de onderkant daarvan 
bevindt zich een ‚tegenfineer‘ ter stabilisering en aan de bovenkant 
het decorpapier, bijv. met authentieke houtdessins, steendecors of 
creatieve designs. De toplaag (de looplaag) bestaat uit melaminehars 
met een hoog weerstandsvermogen en verleent de laminaatvloer zijn 
enorme robuustheid en gemak bij de reiniging. Het laminaat is geheel 
vrij van pvc, weekmakers en ftalaten, waardoor het absoluut woonge-
zond en verantwoord is! Van alle harde vloerbedekkingen, bevat lami-
naat de minste VOC‘s (vluchtige organische en anorganische stoffen). 
Door overwegend hout te gebruiken, is het product nagenoeg  
CO2-neutraal. Ook levert de vloer dankzij de onschadelijke materialen 
geen enkel probleem op voor de afvalverwerking. Reststukken die 
bij het leggen overblijven, kunnen gewoon bij het restafval worden 
gedaan. Grotere hoeveelheden kunnen als grofvuil worden opgehaald 
of weggebracht. 



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Vintage walnut 6845 | Houtdessin
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Laminaat: op alle 
fronten een succes
De natuur is een meesteres op het gebied van vorm- en kleurgeving. Deze zoveel 
mogelijk te evenaren – dat is onze ambitie bij de laminaatvloeren van MEISTER. 
Wij zijn pas tevreden wanneer de oppervlakken op het eerste gezicht niet meer te 
onderscheiden zijn van echt hout, steen of andere natuurlijke materialen.  
Speciaal op de afzonderlijke oppervlakken afgestemde structuren zorgen voor 
een maximum aan natuurlijke expressie. Maar MEISTER-laminaatvloeren  
overtuigen niet alleen met hun uiterlijk. De technische voordelen zorgen pas echt 
voor een perfecte vloerbeleving.

MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Eik Atacama 6380 | Houtdessin
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Lichtecht

Ook het mooie uiterlijk van MEISTER-laminaat is absoluut duurzaam, want laminaat is een van 
de meest lichtechte vloeren die verkrijgbaar zijn. Op de zogenaamde wolschaal, waarmee 
lichtechtheid wordt geclassificeerd, bereiken we de hoogste trap (klasse 8). De kleuren blijven 
nog jarenlang mooi, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vloeren van echt hout of vinyl – perfect 
voor ruimtes met grote vensters of dakramen.

Antistatic-uitrusting*

Alle laminaatvloeren van MEISTER beschikken over een aanvullend 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 
deurklink.

Diamond Pro®- oppervlak* 

Het speciale Diamond Pro-oppervlak verhoogt het weerstandsvermogen van de vloer 
tegen microkrassen en schuurplekken, en biedt extra bescherming tegen slijtage. 

Vlekbestendig

Vlekken op MEISTER-laminaat die ontstaan door watervaste viltstiften, waskrijtjes, koo-
kolie, azijn, verf of lak, vormen geen probleem meer. Waarom? Omdat kleine bevuilde 
plekken met behulp van aceton, thinner of alcohol schoongemaakt kunnen worden 
zonder dat er restjes achter-blijven. Dit is een unieke eigenschap van laminaatvloeren, 
want deze manier van reiniging kan op andere vloeren niet worden toegepast zonder 
beschadiging te veroorzaken. Bovendien is laminaat hittebestendig, net zoals een aan-
rechtblad uit HPL-composiet..

AquaSafe-systeem | AquaSafe-systeem +

Alle laminaatvloeren van MEISTER zijn waterbestendig (met uitzondering van LC 55 (S)/
LD 55 (S)), want ze bieden de grondige bescherming tegen vocht van het AquaSafe-
systeem of AquaSafe-systeem +. Dit bestaat uit drie effectieve elementen die de vloer 
beschermen tegen binnendringend vocht:

Oppervlaktebescherming
Het oppervlak van melaminehars is van nature absoluut waterdicht.

AquaStop-impregnering & voegdichtheid
De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel, dat met voor-
spanning werkt, zorgt samen met de AquaStop-impregnering van de randen voor een 
dichte en duurzame sluiting van het profiel.

Dragerplaat met verbeterde bescherming tegen uitzetten 
De sterk tegen uitzetten verbeterde dragerplaat voorkomt dat de vloer opzwelt onder 
invloed van water (4 uur bescherming bij aanhoudende vochtigheid). De dragerplaat 
‚AquaSafe +‘ biedt zelfs 24 uur bescherming tegen vocht.  

*niet bij LC 55 (S) | LD 55 (S)
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Boereneik natuur 6832 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S MeisterDesign. laminate LD 250

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

| 1-strook (landhuisdeel)

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Rondomlopende  

  micro-voeg  

| AquaSafe+-systeem:  

  omvattende bescherming  

  tegen vocht 

| Geschikt voor vochtige  

  ruimtes | 24 uur  

  waterbestendig

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Indien gewenst met  

  contactgeluiddempende  

  onderlaag van 2 mm PUR

| Kliksysteem:  

  Masterclic Plus

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 10 mm (12 mm  

  met geluiddempende  

  onderlaag)

| Dekmaat: 2052 x 248 mm

| Korte plank

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Rondomlopende  

  microvoeg  

| AquaSafe+-systeem:  

  omvattende bescherming 

  tegen vocht 

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Kliksysteem:  

  Masterclic Plus

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 10 mm 

| Dekmaat: 1287 x 220 mm

Antistatisch decorpapier

Diamond Pro®-oppervlak

Met contactgeluiddempende 
onderlaag 2 mm PUR (bij LL 250 S)

AquaStop-impregne-
ring van de randenTegenfineer

AquaSafe +- 
tussenlaag

MeisterDesign. laminate  
LL 250 (S) | LD 250 

De extra dikke laminaatvloer voor de hoogste eisen 
De collecties LL 250 en LD 250 beschikken met een dikte van 10 mm (of 12 mm bij  
geïntegreerde contactgeluiddemping) over een bijzonder hoge en stabiele productop-
bouw (gebruiksklasse 23 | 32). Ze zijn volgens de normen van de Noord-Amerikaanse 
en Europese vereniging van laminaatvloerfabrikanten 24 uur lang waterbestendig. Dit 
maakt het laminaat uit deze collecties perfect bij hoge eisen op gebied van  
weerstandsvermogen en levensduur – natuurlijk ook in de badkamer! 

* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis 
 en natte ruimtes, zoals sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

*
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MeisterDesign. laminate  
LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150 

De slimme laminaatvloer voor alle toepassingen  
De laminaatvloeren uit deze vier collecties bieden een zo groot mogelijke veelzijdigheid 
op gebied van uiterlijk en formaat, in combinatie met de beste technische eigenschappen. 
Dankzij hun opbouwhoogte van 8 mm (10 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag), 
de gebruiksklasse 23 | 32 voor sterk belaste woonruimtes en gemiddeld intensief  
gebruikte commerciële ruimtes, zoals kleine winkels en restaurants, en 4 uur bestendig-
heid tegen water, kunnen deze laminaatvloeren alles aan. 

Antistatisch decorpapier

MeisterDesign. laminate LC 150

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

MeisterDesign. laminate LB 150

MeisterDesign. laminate LD 150

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

| Korte plank

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Geschikt voor 

  vochtige ruimtes  

| 4 uur waterbestendig

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Kliksysteem: Multiclic

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 8 mm 

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

| 1-strook (landhuisdeel)

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Rondomlopende V-voeg 

| Geschikt voor  

  vochtige ruimtes  

  4 uur waterbestendig

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Indien gewenst met  

  geluiddempende 

  onderlaag  2 mm PUR

| Kliksysteem:  

  Masterclic Plus

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 8 mm (10 mm  

  met geluiddempende 

  onderlaag)

| Dekmaat: 2052 x 220 mm

| Tegelformaat

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Rondomlopende V-voeg   

| Geschikt voor  

  vochtige ruimtes  

  4 uur waterbestendig

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Kliksysteem:  

  Masterclic Plus

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 8 mm 

| Dekmaat: 853 x 395 mm

| Korte plank

| Gebruiksklasse 23 | 32

| V-voeg aan de lange zijde 

 en kopse microvoeg

| Geschikt voor 

  vochtige ruimtes  

  4 uur waterbestendig

| Diamond Pro-oppervlak

| Antistatisch oppervlak 

| Kliksysteem: Multiclic

| MEISTER garantie*  

  25 jaar bij woongebruik,  

  5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 8 mm 

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis 
 en natte ruimtes, zoals sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

Tegenfineer

HDF-tussenlaag

Met contactgeluiddempende onderlaag 2 mm PUR (bij LL 150 S)

Diamond Pro®-oppervlak

*

AquaStop-impregnering 
van de randen
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Panopolis 6684 | Decor
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Urbanville 6680 | Houtdessin
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Decorpapier

Overlay

Met contactgeluiddempende onderlaag 
1,5 mm PUR (bij LD 55 S | LC 55 S)

Tegenfineer

HDF-tussenlaag

MeisterDesign. laminate LD 55 | LD 55 S MeisterDesign. laminate LC 55 | LC 55 S

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

| Korte plank

| Gebruiksklasse 23 | 31

| Rondomlopende 

  microvoeg

| Indien gewenst met  

  contactgeluiddempende  

  onderlaag 1,5 mm PUR

| 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

| Korte plank

| Gebruiksklasse 23 | 31

| Indien gewenst met  

  contactgeluiddempende  

  onderlaag 1,5 mm PUR

| 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

MeisterDesign. laminate  
LD 55 (S) | LC 55 (S) 

Merk-laminaat van MEISTER 
De collecties LD 55 en LC 55 zijn de juiste keuze voor iedereen die belang hecht aan een 
stevige laminaatvloer van topkwaliteit. De dikte van 7 mm (8,5 mm bij een contactge-
luiddempende onderlaag) en gebruiksklasse 23 | 31 maken deze vloer uitermate geschikt 
voor alle woon- en slaapkamers, kinderkamers en licht belaste commerciële ruimtes zoals 
hotelkamers of kantoorruimtes.
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Farm eik licht 6831 | Houtdessin

Fjordeik greige 6837 | Houtdessin

Eik Atacama 6380 | Houtdessin Kasteel eik pure 6840 | Houtdessin

Eik Nordland 6839 | Houtdessin

Gletsjer eik 6838 | Houtdessin

Eik polar 6381 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LL 250 (S)
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Eik grijswit 6277 | Houtdessin

Eik toffee 6275 | Houtdessin Boereneik natuur 6832 | Houtdessin

Eik vintage mohairgrijs 6288 | Houtdessin

Eik Dakar 6385 | Houtdessin

Eik Bargello 6423 | Houtdessin Kasteel eik licht 6841 | Houtdessin Kasteel eik natuur 6836 | Houtdessin

Kasteel eik donker 6842 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Eik Nordland 6839 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Boereneik natuur 6832 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Kasteel eik pure 6840 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Eik Atacama 6380 | Houtdessin

26



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Kasteel eik donker 6842 | Houtdessin
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Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin

Desert Oak 6998 | Houtdessin Eik greige 6959 | Houtdessin Fjordeik grijs 6847 | Houtdessin

Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin Fjordeik licht 6846 | Houtdessin

Veldeik licht 6843 | Houtdessin Veldeik natuur 6844 | Houtdessin

Zomereik natuur 6983 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LD 250
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Veldeik natuur 6844 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Fjordeik grijs 6847 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Veldeik licht 6843 | Houtdessin

35



Eik Ijsland 6835 | Houtdessin

Midzomereik 6864 | Houtdessin Panopolis 6684 | DecorEik cappuccino 6263 | Houtdessin

Eik boothuis 6188 | Houtdessin Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LL 150 (S)
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Boereneik greige 6833 | Houtdessin

Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin Eik Nova 6413 | Houtdessin Veldeik licht 6843 | Houtdessin

Veldeik natuur 6844 | Houtdessin Eik rustiek cognac 6256 | Houtdessin

Vintage walnut 6845 | Houtdessin Notelaar Amore 6389 | Houtdessin Farm eik donker 6834 | Houtdessin

37



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Panopolis 6684 | Decor
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Boereneik greige 6833 | Houtdessin

41



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Midzomereik 6864 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Vintage walnut 6845 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Eik Nova 6413 | Houtdessin

46



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Farm eik donker 6834 | Houtdessin
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Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin

Eik marsepein 6268 | Houtdessin Eik Bodega 6403 | Houtdessin Eik cappuccino 6263 | Houtdessin

Eik Caledonia 6421 | Houtdessin Eik Taverna 6428 | Houtdessin Eik boothuis 6580 | Houtdessin

Eik relax pure 6863 | Houtdessin Eik Habanera 6429 | Houtdessin Eik Arcadia 6412 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LD 150
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Eik Chiemsee licht 6376 | Houtdessin Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin

Multiwood 6849 | Houtdessin Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin Eik Savona 6852 | Houtdessin

Eik Chianti 6392 | Houtdessin Eik countryside 6850 | Houtdessin Mississippi Wood 6404 | Houtdessin

Eik Chiemsee bruin 6377 | Houtdessin

Fjordeik licht 6846 | Houtdessin

49
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Multiwood 6849 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Eik Chiemsee licht 6376 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Mississippi Wood 6404 | Houtdessin
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Eik marsepein 6268 | Houtdessin

Sea Side 6417 | Houtdessin Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin

Eik knoestig crèmewit 6947 | Houtdessin

White Life 6390 | Houtdessin

Eik Taverna 6428 | Houtdessin Eik markant pure 6273 | Houtdessin

Esdoorn 6017 | Houtdessin Koningsbeuk 6388 | Houtdessin Eik cappuccino 6263 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LC 150
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Eik Casablanca 6414 | Houtdessin

Eik Trentino 6393 | Houtdessin

Beuk 6201 | Houtdessin

Eik Barista 6420 | Houtdessin

Eik Nova 6413 | Houtdessin

Eik Bergamo 6851 | Houtdessin

Eik rustiek natuur 6865 | Houtdessin

Eik 6441 | Houtdessin

Eik 6443 | Houtdessin

Eik 462 | Houtdessin

Eik Monclair 6432 | Houtdessin Eik grijs 6442 | Houtdessin
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Eik Muscat 6416 | Houtdessin

Notelaar 6440 | Houtdessin

Eik gekalkt 6027 | HoutdessinEik gebarsten cappuccino 6318 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Sea Side 6417 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Koningsbeuk 6388 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik grijs 6442 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik Barista 6420 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | White Life 6390 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik Bergamo 6851 | Houtdessin
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Layer Stone 6860 | Decor

Beton 7321 | Imitatie Cool Storm 6533 | Decor Leisteen grijs 6136 | Imitatie

Copper Iron 6857 | Decor Leisteen antraciet 6137 | Imitatie

MeisterDesign. laminate  

LB 150
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MeisterDesign. laminate LB 150 | Beton 7321 | Imitatie

6767



68



MeisterDesign. laminate LB 150 | Layer Stone 6860 | Decor
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MeisterDesign. laminate LB 150 | Copper Iron 6857 | Decor
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Eik Urbanville 6680 | Houtdessin

Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin Cabana Wood 6681 | Houtdessin

Eik Bayfield 6679 | Houtdessin

Eik Spring Break 6678 | Houtdessin

Eik East Coast 6682 | Houtdessin

Eik Louisiana 6861 | Houtdessin

Finca Wood 6856 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LD 55 (S)
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik East Coast 6682 | Houtdessin

7373
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Spring Break 6678 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Bayfield 6679 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Louisiana 6861 | Houtdessin
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Modern Herringbone 6683 | Houtdessin

Es arctic-wit 6867 | Houtdessin White Oak 6670 | Houtdessin Eik Pacific 6581 | Houtdessin

Anchor oak 6855 | Houtdessin Antique Oak 6674 | Houtdessin

Natural Oak 6675 | Houtdessin Esdoorn 202 | Houtdessin Beuk 6201 | Houtdessin

Eik gebarsten pure 6878 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate  

LC 55 (S)
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Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin Eik Marrakech 6396 | Houtdessin Eik antiekgrijs 6866 | Houtdessin

Grey Oak 6671 | Houtdessin Eik natuur 6067 | Houtdessin Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin

Eik Bridgewater 6685 | Houtdessin Eik Savona 6852 | Houtdessin Veldeik greige 6854 | Houtdessin

Fine Oak 6672 | Houtdessin Notelaar 211 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Modern Herringbone 6683 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Anchor Oak 6855 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | White Oak 6670 | Houtdessin

86



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Veldeik greige 6854 | Houtdessin
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Eik Savona 6852 | Houtdessin
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Voor de perfecte
afwerking  

Bij MEISTER weet u zeker dat alles bij elkaar past! Ondervloeren,
vloerplinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand.
Zo wordt uw vloer een integrale interieuroplossing die bij u past  
en lang meegaat.
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Rondom zorgeloos –
de watervaste
vloerplinten. 

Een watervaste vloer biedt u op het gebied
van robuustheid en onderhoudsgemak een
rondom-zorgeloos-pakket – opzwellen en
vervormen door water zijn hier volstrekt
uitgesloten. Om het gehele vloersysteem
lang te laten meegaan, kiest u als wandaf-
sluiting voor de watervaste plinten »Aqua«
in wit of rvs (decorfolie): zo zit u altijd
goed!

Open voor alle stijlen –
de witte vloerplinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben?
De eigenschap zich aan elke stijl aan te passen en het
vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vul-
len. Daarom zijn onze vloerplinten met witte decorfolie 
een aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend 
te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan
verschillende profielvormen opent daarbij de mogelijk-
heid geheel naar eigen smaak klassieke of juist  
moderne accenten aan te brengen.

Plint profiel 20 PK Aqua | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Plint profiel 19 PK | Uni wit glans 324 (decorfolie)
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Kleurrijk en
met karakter
vloerplinten om
zelf te verven.

Een evenwichtig beeld –
de harmonieuze
vloerplinten.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels?
Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp
uw vloerplinten geheel naar eigen wens! Gehuld in
een overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal
voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën.
Laat uw creativiteit de vrije loop!

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis –
en terecht. Met vloerplinten die zijn afgestemd op de
kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens
moeiteloos. Het uitgebalanceerde samenspel van 
vloer en plint wordt vervolmaakt door het decor dat 
van plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet 
perfecte harmonie eruit.

Plint profiel 9 PK | Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)

Plint profiel 3 PK | Koningsbeuk 6388 | Houtdessin
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Om ook hoeken en kanten perfect te laten  
slagen, heeft MEISTER voor veel plinten  
bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken,  
eindkapjes en verbindingsstukken! Het complete 
assortiment vindt u op www.meister.com. 
Daar staat ook een overzicht van verschillende 
profielen voor de aansluiting op aangrenzende 
vloerbedekkingen of ramen tot aan de vloer, 

bijpassende buisrozetten, deurstoppers en onze 
tips voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.   

Profielen PK | MK:
dragermateriaal MDF  
(PK Aqua: dragermateriaal ABS) 

Profielen F MK:
dragermateriaal vuren

Wist u dat? Toebehoren voor plinten

Prachtig veelzijdig:
Overzicht van plintprofielen

25

6

Plint 

profiel 6

12

12

Kwartlijst 

Profiel 7

Plint 

profiel 2 PK

Plint 

profiel 8 PK

Plint 

profiel 3 PK

Plint 

profiel 5 PK

Plint 

profiel 12 PK 

profiel 12 F MK 

Plint 

profiel 11 PK 

profiel 11 F MK

Plint 

profiel 9 PK

Plint 

profiel 13 PK

Plint 

profiel 10 PK 

profiel 10 F MK

Plint 

profiel 14 MK

profiel 14 F MK

Plint 

profiel 20 PK

70

Plint 

profiel 17
Plint 

profiel 16 MK

Plint 

profiel 15 MK

profiel 15 F MK

Plint 

profiel 18 PK

Plint 

profiel 19 PK

Plint 

profiel 20 PK Aqua

Plint 

profiel 22 F MK

Plint 

profiel 21 F MK
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MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin

Profielen PK | MK:
dragermateriaal MDF  
(PK Aqua: dragermateriaal ABS) 

Profielen F MK:
dragermateriaal vuren
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Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het materiaal van de ondervloer heeft veel
invloed op de levensduur van de vloer en vormt in de dagelijkse belasting een elementair
bestanddeel van een goed functionerend vloersysteem. Ook de hoogwaardigste vloer
kan door een ondervloer van mindere kwaliteit schade ondervinden. Een kwalitatief
hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw
vloerbedekking, want deze zorgt bijv. voor een optimale drukweerstand zodat de
klikverbindingen niet beschadigd kan raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een
aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen.
Bij het materiaal van de ondervloer gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook
om de ondergrond. Of het nu gaat om een zandcement vloer, houten plankenvloer,
gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen: MEISTER zorgt er
met een omvangrijk assortiment aan ondervloeren voor dat elke MEISTER-vloer stevig
op de juiste ondergrond ligt.

Het complete systeem telt:
ondervloeren voor hoogwaardige
vloerbedekkingen

Ondergerond 
ondervloer Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin  

Control Schuimfolie PE-folie

Houten planken – P – – P –

Multiplex, OSB, 
gipsplaten – P – – P –

Minerale 
ondergronden
(bijv. dekvloer van 
cement of anhydriet)

P
P

met PE-folie P P
P

met PE-folie P

Dekvloer van 
gietasfalt – P – – P –

Aanwezige 
vloerbedekkingen
(bijv. keramische 
tegels en platen,
natuursteen, 
kunststof)

P
P

met PE-folie P P
P

met PE-folie P
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De ondervloeren
van MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij het 
speciale PUR-mineraalmengsel de optimale dempende onderlaag voor een effectieve 
lucht- en contactgeluiddemping. Het hoge eigengewicht van de producten heeft een 
bijkomend positief effect op het geluiddempend vermogen. Bij Silence 25 DB en 15 DB is 
de damprem reeds geïntegreerd, waardoor het niet meer nodig is een extra PE-folie te 
leggen. Datzelfde geldt voor het product MEISTER-Twin Control. De dempende onderlaag 
van geslotencellig, vochtbestendig, blijvend elastisch, geëxtrudeerd polystyreenschuim is 
bovendien voorzien van een handige zelfklevende strip aan de lange zijde. Met een rol-
lengte van 25 m kan de onderlaag zo snel en eenvoudig worden gelegd. Bovendien biedt 
hij een goede contactgeluiddemping. MEISTER-schuimfolie ten slotte is een dempende 
onderlaag met een hoge dichtheid vergeleken met vele gangbare schuimfolies, die 
samen met de MEISTER-PE-folie zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht. 

Alle onderlegvloeren van MEISTER kunnen op vloerverwarmingen worden gelegd. Ze 
voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten 
van laminaatvloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de CEN/TS 16354. De Silenceproducten 
voldoen bovendien aan de eisen van het technische informatieblad van de Multilayer 
Modular Flooring Association (MMFA) »Underlay materials under MMF floor coverings 
(MMF) – Test Standards and Performance Indicators« (niet in het Nederlands beschikbaar) 
voor klasse 1 (met HDF-drager).

1. MEISTER Silence 25 DB met geïntegreerde  

 damprem | 3 mm

2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm 

3. MEISTER Silence 15 DB met geïntegreerde  

 damprem | 2 mm 

4.  MEISTER-Twin Control met geïntegreerde damprem  

en plakstrip | 2 mm

5. MEISTER-schuimfolie | 2 mm
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MeisterDesign. laminate LB 150 | Layer Stone 6860 | Decor
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