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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur pure 8906 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm



Lindura® – 
een revolutie voor 
houten vloeren
Duurzaam. Robuust. Voor alledaagse uitdagingen. Dat is de Lindura houten vloer. Precies dát maakt 

deze vloer dé houten vloer van de toekomst. Voor de productie van zijn topflagen hebben we slechts  

1/8 van het hout nodig dan voor een traditionele meerlaagse parketvloer wordt gebruikt. Hoe dat gaat? 

Met een innovatief productieproces! De zogeheten Wood Powder-technologie zorgt ervoor dat de  

toplaag van echt hout extra stabiel is bij belasting. Wood Powder is een fijne mix aan materialen van 

houtvezels, minerale stoffen en overige toevoegingen. Deze wordt stevig met het houtoppervlak 

samengeperst – een stabiele verbinding voor een houten vloer die echt geschikt is voor het dagelijks 

leven!

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur pure 8906 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm



Zuinig met 
de natuur. 

Energie
besparend
Lindura beschikt ook bij 
zwevende plaatsing op een 
warmwater-vloerverwar-
ming over een zeer lage 
warmtegeleidingsweerstand 
(0,084 m²K/W; in combi-
natie met de Acoustimax 
ondervloer). Dat betekent  
dat de warmte niet door 
de vloer wordt geïsoleerd, 
maar zich snel en met wei-
nig verlies in de ruimte kan 
verspreiden. Hout uit  

duurzame 
bosbouw
Voor Lindura wordt uitslui-
tend PEFC-gecertificeerd 
hout gebruikt.

PEFC
-gecertificeerd

8 keer 
minder hout 
Dankzij de speciale  
productopbouw, is er voor  
het oppervlak van onze  
Lindura houten vloer slechts 
1/8 van de hoeveelheid hout 
nodig in vergelijking met 
een conventionele meer-
laagse parketvloer. 



Kan tegen 
een stootje.

Watervast*

De Lindura-landhuisdelen  
zijn dankzij hun randen met 
AquaStop-impregnering 
geschikt voor vochtige  
ruimtes! 

Robuust
Het Lindura-oppervlak is anti-
bacterieel en zowel geschikt 
voor gebruik in sterk belaste 
woonruimtes als in commer-
ciële projecten (bijv. winkels 
en hotelkamers). Met name de 
ultramat gelakte variant biedt 
duurzame bescherming  
tegen huishoudelijke  
vlekken en microkrassen*,  
terwijl hij slechts weinig  
onderhoud vraagt.

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

Traditionele 
parketvloer

Lindura 
houten vloer

Stabiel bij 
belasting 
De met Wood Powder  
versmolten toplaag houdt 
stand onder sterke belasting!

Laboratoriumtest:  
metalen kogel met  
4.000 N druk 

*  Microkrassen zijn kleine krassen op het gelakte 
oppervlak die niet tot in de houten laag 
doordringen.

* (m.u.v. HS 500)
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic greige 8905 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm



Wood Powdertegenfineer van echt hout

Toplaag van echt hout

Wood Powderlaag

HDFtussenlaag

Natuurgeolied oppervlak (Weartec® Nature)
Natuurlijke hardwaxolie dringen in het hout door en vormen een 

beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling 

benadrukt de houtnerf en de structuur, werkt vochtregulerend en 

zorgt voor een gezond woonklimaat.

Ultramat gelakt oppervlak (Duratec Nature) 
7-voudig afgelakt met een formaldehyde-vrije, taai-elastische,  

UV-geharde acryllak. Via een innovatieve productie-methode 

wordt een oppervlak met ultramatte finish en speciale,  

diepgaande werking bereikt. Deze hoogwaardige en duurzame 

veredeling bij de oppervlakken is ecologisch verantwoord en 

door zijn speciale samenstelling bijzonder robuust  

en onderhoudsvriendelijk.

Lindura®/ Wood Powder-technologie geproduceerd onder licentie van Välinge.

Hightech 
meets natuur
Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvul-

dig geselecteerde materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met de door ons inge-

zette vormstabiele HDF-tussenlaag garandeert dit u een vloer met een hoog weerstandsvermogen 

die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. De Weartec® Nature en Duratec Nature veredeling bij de 

oppervlakken onderstrepen met hoogwaardige hardwaxolie of lak het karakter van de verschillen-

de houtsoorten en zorgen voor een robuuste en gemakkelijk te onderhouden vloer. Lindura houten 

vloeren zijn ook geschikt om op een ondergrond met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming 

met of zonder koelfunctie te leggen.

Randen met AquaStop 
impregnering
(m.u.v. HS 500)

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

* **

*   Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd (m.u.v. HS 500). Bij natuurgeoliede oppervlakken is een eerste 
onderhoud met een verzorgende olie, zoals Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie, vereist. Niet geschikt voor toepassing 
buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Ultramat
gelakt
of 
natuurolie,
wat past
bij mij?
Hout is een natuurlijk materiaal dat voor Lindura wordt veredeld 

met onze bijzondere oppervlakkenfinish – een hoogwaardige 

ultramatte lak of natuurlijke olie. Beide opties hebben verschil-

lende voordelen die nog veel verder reiken dan het optisch 

effect!

Zo blijft uw vloer langer mooi! 

Het maakt niet uit of u nu voor geolied of 

ultramat gelakt kiest. Een houten vloer moet 

verzorgd worden met middelen die speciaal 

op zijn eigenschappen zijn afgestemd. Zo 

zorgt u ervoor dat de vloer lang mooi blijft 

en de beschermende laag op het oppervlak in 

optimale conditie blijft. Alle producten en tips 

rondom reiniging en onderhoud zijn te vinden 

op https://www.meister.com/nl/advies/ 

onderhoud.html
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Weartec Nature verzorgt het hout met waardevolle  

hardwaxolie en vormt een beschermend oppervlak. 

   Bijzonder natuurlijk uiterlijk
   Ademend en reguleert vocht
   Ook geschikt voor het plaatselijk naoliën 
    Op sterker belaste plekken (bijv. in de hal of 

keuken) en commerciële ruimtes is na het 
leggen van de vloer een eerste onderhoud 
noodzakelijk

               LET OP:
                - Regelmatig onderhoud

              -  Na-oliën nodig voor instandhouding, naar 

gelang gebruik; doorgaans eenmaal per 

jaar (mogelijk vaker in veelgebruikte en 

sterk belaste ruimtes, zoals de keuken)

Natuurlijke olie 
Weartec® Nature  

!

Ultramat gelakt
Duratec Nature 
De ultramatte lak "Duratec Nature" dringt door tot 

diep in elke houtporie en is daardoor uiterst onder-

houdsvriendelijk en bijzonder ongevoelig voor de 

meestvoorkomende vlekken en huishoudelijke 

chemicaliën.

  Ultramat uiterlijk, 
  ziet er haast als geolied uit
  Bijzonder vlekbestendig
  Antifingerprint/Antifootprinteffect
  Hoge bestendigheid tegen 
  microkrassen en slijtage
  Minder intensief onderhoud nodig
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Lindura houten vloeren zijn in 

alle opzichten bijzonder – ook 

op het gebied van formaat! Er 

zijn twee buitengewoon royale 

kasteelplankformaten ver-

krijgbaar, en ook een elegant 

en trendy visgraatformaat. 

Formaten

Lindura®

in één
oogopslag
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Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt 
Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8914 / geborsteld / ultramat gelakt



 - 1-strook (landhuisdeel)

 - Oppervlak natuurgeolied of ultramat 

gelakt

 - V-voeg aan de lange zijde en kopse 

microvoeg

 - Geschikt voor vochtige ruimtes /  

24 uur watervast

 - Kliksysteem: Masterclic Plus

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar in commerciële ruimtes

 - Dikte: 11 mm

 - Dekmaat: 

2 200 x 270 mm  

2 600 x 320 mm (4 natuurgeoliede 

oppervlakken: 8900, 8905, 8906, 

8907)

 - 1-strook (voor visgraatverband) 

 - Oppervlak ultramat gelakt 

 - Rondomlopende microvoeg

 - Kliksysteem: UniZip

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar in commerciële ruimtes 

 - Dikte: 11 mm 

 - Dekmaat: 700 x 140 mm

Lindura® houten vloer HD 400

Lindura® houten vloer HS 500

DE 102009034903/WO 2011/012105

*Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com
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Lindura® houten vloer HD 400 
Eik authentic pure 8921 / geborsteld / ultramat gelakt

Lindura® houten vloer HS 500 
Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt



Knoesten, barsten 
en meer:
Hoe de 
sortering  
de look  
van de vloer 
bepaalt
In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één 

boom ziet er zeer afwisselend uit. Dat geldt ook voor houten vloeren. 

Elke afzonderlijke plank krijgt een eigen look die wordt bepaald door de 

structuur, het aantal gescheurde knoesten en barsten en het kleurenspel 

van het hout dat ervoor is gebruikt. De zogenaamde sortering beschrijft of 

de houten vloer er rustig en elegant uitziet, of juist afwisselend en rustiek. 

Bij Lindura houten vloeren onderscheiden we vier sorteringen. Overigens 

zorgt de Wood Powder-technologie ervoor dat bij Lindura-oppervlakken, in 

tegenstelling tot parketvloeren, ook de kleinste knoesten en barsten fraai 

worden gecorrigeerd.
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Spint

Kern

Barst

Gezonde, vergroeide knoest 

Knoest met Wood Powder

Kleurverschillen

Structuurverschillen

13



Authentic Levendig

Kleur en structuurverschillen tussen de planken

Spint aandelen en groeven

Gezonde knoesten, onbeperkt in aantal en formaat

Hier en daar spintaandeel 

Knoesten en barsten zijn met Wood Powder 
gecorrigeerd

Kleur en structuurverschillen tussen de planken

Barsten, gezonde markante knoesten 

Spint aandelen

Knoesten en barsten zijn met Wood Powder  
gecorrigeerd
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ClassicNatuur

Evenwichtig kleur en structuurspel

Gezonde, vergroeide knoesten

Hier en daar barsten

Knoesten en barsten zijn met Wood Powder  
gecorrigeerd

Evenwichtig kleur en structuurspel

Enkele vergroeide knoesten

Bijna geen barsten

Knoesten en zeer kleine barsten zijn met 
Wood Powder gecorrigeerd
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt
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Oppervlakken
Lindura® houten vloer HD 400 

Natuurgeolied vanaf pagina 18 

Ultramat gelakt vanaf pagina 24

Lindura® houten vloer HS 500 

Ultramat gelakt vanaf pagina 34

Lindura® houten vloer HD 400 (2 200 x 205 mm) 

Ultramat gelakt vanaf pagina 40

Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt



Natuurgeolied

Lindura® houten vloer HD 400
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Eik natuur pure 8906

geborsteld / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm

Eik natuur 8907

geborsteld / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm

Eik levendig 8900

geborsteld / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm

Eik authentic greige 8905

geborsteld / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur pure 8906 / geborsteld / natuurgeolied  / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur 8907 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic greige 8905 / geborsteld / natuurgeolied / 2 200 x 270 mm / 2 600 x 320 mm



Ultramat gelakt

Lindura® houten vloer HD 400
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Eik natuur polarwit 8920

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik natuur champagne 8922

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik natuur alabast 8919

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik authentic karamel 8916

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik authentic pure 8921

geborsteld / 2 200 x 270 mm
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Eik natuur 8913

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik levendig 8914

geborsteld / 2 200 x 270 mm

Eik authentic greige 8923

geborsteld / 2 200 x 270 mm



26

Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur polarwit 8920 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur alabast 8919 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic karamel 8916 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic karamel 8916 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic pure 8921 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur 8913 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur 8913 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8914 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic greige 8923 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic greige 8923 / geborsteld / ultramat gelakt / 2 200 x 270 mm
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Lindura®  
houten vloer  
HS 500

Ultramat gelakt

34

Eik classic champagne 8930

geborsteld / 700 x 140 mm

Eik classic pure 8928

geborsteld / 700 x 140 mm

Eik classic 8925

geborsteld / 700 x 140 mm

Eik classic greige 8931

geborsteld / 700 x 140 mm



Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic champagne 8930 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mm
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Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mmLindura® houten vloer HS 500 / Eik classic pure 8928 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mm
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Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mm
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Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mm
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Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt / 700 x 140 mm



Lindura®

houten vloer
2 200 x 205 mm

– est. 2013 –

Het 
origineel 

van 
MEISTER

LIN

DURA®  HOUTEN VLOER
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Hightech meets natuur
Zuinig met de natuur

Stabiel onder indrukken

Hout uit duurzame bosbouw Robuust

Energiebesparend

Watervast

ID 0717 - 12339 - 005

Lindura® /  Wood Powder-technologie geproduceerd onder licentie van Välinge.

WoodPowdertegenfineer van echt hout

Toplaag van edelhout

Wood Powderlaag

Randen met AquaStop 
impregnering

HDFtussenlaag

Ultra mat gelakt oppervlak (Duratec Nature) 
7-voudig afgelakt met een formaldehyde-vrije, taai-elastische,  

UV-geharde acryllak. Via een innovatieve productiemethode 

wordt een oppervlak met ultramatte finish en speciale, diepgaan-

de werking bereikt. Deze hoogwaardige en duurzame veredeling 

bij de oppervlakken is ecologisch verantwoord en door zijn 

speciale samenstelling bijzonder robuust en gemakkelijk te 

onderhouden.

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

* **

*  Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte  
ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Ultramat 
gelakt

Eik levendig crèmewit 8937

geborsteld

Eik levendig crème 8935

geborsteld

Eik levendig 8914

geborsteld

Eik levendig greige 8938

geborsteld

Eik levendig pure 8936

geborsteld

- 1-strook landhuisdeel 

-  Oppervlak ultra mat gelakt 

-  V-voeg aan de lange zijde en  

kopse microvoeg 

-  Geschikt voor vochtige ruimtes /  

24 uur watervast 

- Kliksysteem: Masterclic Plus 

-  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik 

- Dikte: 11 mm 

- Dekmaat: 2 200 x 205 mm

* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com

Lindura® houten vloer HD 400
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig crèmewit 8937 / geborsteld / 2 200 x 205 mm

43



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig crème 8935 / geborsteld / 2 200 x 205 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig pure 8936 / geborsteld / 2 200 x 205 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8914 / geborsteld / 2 200 x 205 mm
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig greige 8938 / geborsteld / 2 200 x 205 mm
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