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MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
MeisterPanels. style SP 800 | Vilt olijf 4511
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MeisterPanels. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Bekleden  
is verleden tijd!

... nu is het: vormgeven! Waar houdt u van? Stijlvol of knus? Klassiek of 
trendy? Modern of conservatief? Wooncomfort kent vele facetten – net  
als de wand- en plafondpanelen van MEISTER! Hiermee kunnen fraaie  
accenten in de vormgeving worden aangebracht in allerlei varianten: van  
rustiek craft-hout tot elegant wit, van knus vilt tot modern metallic en beton.
 
Maar panelen zijn niet zomaar een mooie designoplossing: over MEISTER-
panelen is tot in de kleinste details goed nagedacht! Elke collectie heeft ook 
zeer specifieke technische voordelen, waardoor het een slimme zet is ze te 
gebruiken om uw huis perfect te maken. Op de collecties SP 800 (vilt) en  
EP 500 (hout) na zijn Meister panelen zelfs geschikt voor vochtige ruimtes 
(niet geschikt bij opspattend water). Dat betekent dat u ze ook voor de  
badkamer of keuken kunt gebruiken indien ze op een goed geventileerde 
onderconstructie aangebracht worden. De MeisterPanels. terra hebben 
bovendien een bewezen antischimmelwerking en zijn daarmee de allerbeste 
keuze voor de badkamer.  
 
Alle informatie over het aanbrengen van Meister panelen vindt u op  
www.meister.com!
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt leisteengrijs 4504 
MeisterPanels. nova SP 300 | Goud-metallic 4081 | Imitatie
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MeisterPanels. nova SP 300 | Den wit 4005 | Houtdessin
MeisterPanels. style SP 800 | Vilt basaltgrijs 4502
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Systeempanelen

MeisterPanels. style SP 800
MeisterPanels. nova SP 300
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt terrabruin 4515
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Systeempanelen 
MeisterPanels. style  
SP 800 

Stijlvol design en hemelse rust!   

Knuffelzacht vilt, 100 % veganistisch, grotendeels van gerecyclede materialen 
en deze zijn op hun beurt ook opnieuw probleemlos te recyclen: het ongeveer  
5 mm dikke viltoppervlak van de MeisterPanels. style is een droom van  
duurzaamheid en natuurlijkheid. In combinatie met de MDF-tussenlaag en 
een stabiliserend tegenfineer ontstaat er een vormgevingselement voor  
wanden en plafonds dat geen wens onvervuld laat. Het is eenvoudig te  
verwerken en te monteren en creëert als vanzelf knusse hoekjes of stijlvolle 
vlakken met wauw-effect! Vilt laat zich perfect combineren met andere  
materialen – juist in samenspel met lichte houtsoorten of metaal-looks laat 
vilt zich van zijn beste kant zien!

Maar de MeisterPanels. style zijn niet alleen bijzonder fraaie huisgenoten –  
ze brengen ook technische finesses met zich mee. Het viltoppervlak absorbeert 
zo'n 35% van het geluid in de ruimte en zorgt zo voor een aangename sfeer. 
In de drukke eet- en woonkamer, in het thuiskantoor, de hobbykamer of de 
kinderkamer: MeisterPanels. style creëren eilanden van rust – en dat doen ze 
heel efficiënt! 
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ca. 5 mm 
viltoppervlak

Tegenfineerpapier

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

GELUID-
DEMPEND

Systeempanelen 
MeisterPanels. style SP 800 

MeisterPanels. style SP 800

| Groef-groef-paneel met versprongen voeg

| ca. 5 mm viltoppervlak

| MDF-dragerplaat E1

| Absorptieklasse D

| Dikte: 14 mm

| 3 breedtes in de doos: 80 | 100 | 120 mm

| Lengte: 840 mm

Product door patent beschermd DE 102007007 620
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Het volledig veganistische viltoppervlak bestaat hoofdzakelijk uit gerecyclede vezels: bij 
de decors Vilt terrabruin en Vilt olijf is het meer dan 50%, bij de drie grijze decors zelfs 
100%. En het beste is: dit vilt is een echt kringloopproduct, het kan aan het einde van de 
gebruiksduur heel eenvoudig gerecycled worden!

Met de systeempanelen MeisterPanels. style haalt u afwisseling in huis! De afzonderlijke 
elementen zijn in drie verschillende breedtes beschikbaar die samen een fraai vlak met 
3D-effect opleveren!

Juist in moderne woonomgevingen, waar grote textieloppervlakken zoals tapijt of  
gordijnen vrijwel niet meer voorkomen, kan de akoestiek een probleem worden. Textiel 
heeft namelijk een reducerend effect op de geluidsontwikkeling. Als het om esthetische 
redenen helemaal ontbreekt, kan het onaangenaam lawaaierig worden! De Meister-
Panels. style SP 800 lossen dit probleem eenvoudig en stijlvol op, want ze absorberen 
zo'n 35% van het geluid (absorptieklasse D volgens DIN EN 11654) en zorgen zo voor een 
aangename sfeer. Voor een duidelijk merkbaar effect is het al voldoende om één wand 
ermee te bekleden! Kleinere geluiddempende vlakken kunnen ook op het plafond worden 
aangebracht. Voor welke manier van monteren u ook kiest: de MeisterPanels. style zijn 
de geslaagde combinatie van functionaliteit en perfecte look!

Duurzaam:

Veelzijdig

Geluiddempend

Voor een perfecte  
afwerking van de  
MeisterPanels. style  
kiest u voor de nieuwe 
viltlijsten verkrijgbaar
als hoek- of smalle 
zelfklevende afdeklijst!
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt terrabruin 4515
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Vilt kwartsgrijs 4503 Vilt leisteengrijs 4504 Vilt olijf 4511

Vilt terrabruin 4515

Vilt basaltgrijs 4502

Systeempanelen 

MeisterPanels. style SP 800
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt kwartsgrijs 4503
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt terrabruin 4515 MeisterPanels. style SP 800 | Vilt basaltgrijs 4502
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ONZE 
VORMGEVINGSTIP: 
een combinatie van  

MeisterPanels style en  
MeisterPanels. nova 

monteren!

MeisterPanels. style SP 800 | Vilt leisteengrijs 4504  
MeisterPanels. nova SP 300 | Staal-metallic 4078 | Imitatie
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt olijf 4511
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MeisterPanels. style SP 800 | Vilt leisteengrijs 4504 
MeisterPanels. nova SP 300 | Goud-metallic 4081 | Imitatie

ONZE 
VORMGEVINGSTIP: 
een combinatie van  

MeisterPanels style en 
MeisterPanels. nova 

monteren!
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MeisterPanels. nova SP 300 | Staal-metallic 4078 | Imitatie
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Systeempanelen 
MeisterPanels. nova 
SP 300

Moderne wandvormgeving in 3D 

MeisterPanels. nova zorgen voor stijl in het dagelijks leven! De chique opper-
vlakken en indrukwekkende structuren maken van wanden een exclusief 
onderdeel van de leefruimte! En het effect: koel metallic, harmonisch in 
houtdecor of als modern design in betonlook – de keuze is groot en laat  
geen wens onvervuld. Het bijzondere 3D-effect ontstaat in een handomdraai 
tijdens de montage van de panelen: de afzonderlijke elementen met drie  
verschillende breedtes in de verpakking kunnen dankzij de dubbele groef 
heel eenvoudig in reliëf gemonteerd worden!
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Systeempanelen 
MeisterPanels. nova SP 300 

Oppervlak met  
decoratieve ommanteling

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld

MeisterPanels. nova SP 300

| Groef-groef-paneel met versprongen voeg

| Met kopkantbewerking

| Met decorfolie of metallic-folie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Dikte: 15 mm

| 3 breedtes in de doos: 80 | 100 | 120 mm

| Lengte: 840 mm

Product door patent beschermd DE 102007007 620
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De MDF E1-dragerplaat biedt speciale vormstabiliteit en maakt bovendien uiterst  
nauwkeurig frezen van de groef mogelijk. De dragerplaten met decorfolie stemmen 
overeen met de laagste voorgeschreven emissiewaarden. 

De decor- of metallic-folies zijn er niet alleen geweldig uit – ze kunnen ook heel 
eenvoudig met een vochtige doek worden schoongemaakt en zijn dankzij het  
hoogwaardige drietraps bedrukkingsproces zeer kleurbestendig. 

Hoogwaardig

Gemakkelijk in het onderhoud

De MeisterPanels. nova brengen ook in de badkamer en de keuken bijzondere 
vormgevingsaccenten aan. Ze zijn dankzij hun hoogwaardige productopbouw  
namelijk geschikt voor vochtige ruimtes.

Geschikt voor vochtige ruimtes

MeisterPanels. nova SP 300 | Eik 4046 | Imitatie

27



28

Systeempanelen 

MeisterPanels. nova SP 300

Wit 4038 | Decor

Den wit 4005 | Houtdessin

Eik rustiek 4083 | Houtdessin

Eik rustiek crèmegrijs 4082 | Houtdessin

Eik 4046 | Houtdessin

Beton 4045 | Imitatie

Aluminium-metallic 4080 | Imitatie
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Rvs-metallic 4079 | Imitatie

Staal-metallic 4078 | Imitatie

Goud-metallic 4081 | Imitatie Roest-metallic 4077 | Imitatie
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MeisterPanels. nova SP 300 | Rvs-metallic 4079 | Imitatie
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ONZE 
VORMGEVINGSTIP: 
een combinatie van  

MeisterPanels style en  
MeisterPanels. nova 

monteren!
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MeisterPanels. nova SP 300 | Staal-metallic 4078 | Imitatie 
MeisterPanels. style SP 800 | Vilt leisteengrijs 4504
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MeisterPanels. nova SP 300 | Eik rustiek crèmegrijs 4082 | Houtdessin
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Heel afwisselend:  
facetrijke montagepatronen

3D-montage Het 3D-effect ontstaat dankzij de dubbele groef in de afzonderlijke elementen. Zo kunnen de 

panelen  in reliëf worden gemonteerd, waardoor ze een fraai plastisch effect creëren.

Montage in rijen Ook mooi en iets meer geordend is deze montage in rijen. Hierbij worden de verschillende breedtes 

telkens per rij bij elkaar en in hetzelfde vlak gemonteerd. 
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De MEISTER-systeempanelen kunnen op allerlei manieren worden geplaatst. 
Elke wijze van monteren heeft zijn eigen visuele effect. Voor welke manier van 
plaatsen u ook kiest: ze kunnen allemaal zowel horizontaal als verticaal wor-
den uitgevoerd!

Dakpanmontage Een visueel zeer bijzonder effect biedt de dakpansgewijze plaatsing van de panelen. 

Vlakke montage Wie het liever heel gelijkmatig heeft, kan de MEISTER-systeempanelen ook allemaal in  

hetzelfde vlak aanbrengen. Zo is er geen reliëf en ontstaat er een zeer homogeen oppervlak.   
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MeisterPanels. craft EP 500 | Pure Oak 4303 | Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Fineerpanelen

MeisterPanels. craft EP 500
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MeisterPanels. craft EP 500 | Raw Oak R34 | Industrial-Wood-structuur, geborsteld

RUWE LOOK:  
Voor een persoonlijke 

kleurkeuze!
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Fineerpanelen  
MeisterPanels. craft  
EP 500 

Stoere wand- en plafondvormgeving  
met handgemaakt karakter 

Ongekunsteld, stoer, markant: bij MeisterPanels. craft is alles toegestaan! 
Diepe scheuren, noesten, extreme borstelingen, vintage-look, kortom: “craft”! 
Want wat voor vloerbedekking geldt, geldt ook voor wand- en plafondvorm-
geving: niets brengt zo snel en eenvoudig sfeer en natuurlijkheid in een 
ruimte als echt hout. De collectie “craft” realiseert dit perfect en brengt  
terloops ook nog een heel persoonlijke touch aan in elke ruimte. 

Het handige korte formaat is niet alleen eenvoudig te monteren, het brengt  
ook veel kleur en daarmee veel afwisseling aan op wand en plafond. Het 
Weartec®Nature-oppervlak van hoogwaardige harde was zorgt voor de  
perfecte afwerking en maakt de panelen bovendien ook zeer gemakkelijk in 
het onderhoud. 
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HDF-dragermateriaal

ca. 2 mm toplaag van massief hout

Tegenfineer
(van vuren)

Weartec® Nature-oppervlak
(wasolie)

MeisterPanels. craft EP 500

| Tand-groef-paneel met rondomlopende V-voeg

| ca. 2 mm toplaag van massief hout

|  Oppervlak natuurgeolied of 

ruw (onbehandeld)

| HDF-dragerplaat E1

| Dikte: 12 mm

| Breedte: 160 mm

| Lengte: 700 mm

Fineerpanelen  
MEISTERPanels. craft EP 500 
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De persoonlijke touch voor uw huis monteert u in een handomdraai zelf!  
Er zijn drie verschillende mogelijkheden: Montage op houten latten, montage op  
het MEISTER-montageprofiel type 8 van metaal of – alleen voor de wand – supersimpel 
met nietjes! 

Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van de natuurolie Weartec® Nature. Het 
dringt diep in het hout en vormt een beschermend, ademend oppervlak. Deze extra 
matte, oxidatief gedroogde vorm van veredeling creëert een natuurlijke uitstraling met 
een subtiele glans, benadrukt de nerf en structuur van het hout, werkt vochtregulerend 
en zorgt voor een gezond woonklimaat. Kleine beschadigingen kunnen zo nodig worden 
gecorrigeerd door de betreffende plek, met of zonder schuren, na te oliën.

Onze tip voor iedereen die iets unieks zoekt: Het oppervlak “raw” kan heel 
individueel worden geolied, geverfd of gelakt. Zo creëert u een ruimtelijke 
vormgeving die niemand anders heeft! Meer hierover is te vinden op 
https://www.meister.com/nl/advies/kennis/panelen-overschilderen.html

Voor individualisten

Eenvoudige montage 

Beschermt en verzorgt:

Geen wand- of  
plafondvormgeving  
zonder bijpassende  
afwerking! Voor alle  
MeisterPanels. craft  
EP 500-oppervlakken  
zijn er in kleur  
bijpassende en  
eenvoudig  
aan te brengen  
afdeklijsten –  
natuurlijk ook van 
echt hout!

Weartec® Nature
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MeisterPanels. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Fineerpanelen 

MEISTERPanels. craft EP 500

Old Denim Oak 4304

Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied 

Raw Oak R34 

Industrial-Wood-structuur, geborsteld

Natural Oak 4301 

Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied 

Cream Oak 4302 

Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied 

Steam Oak 4305 

Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied 

Pure Oak 4303 

Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied

RUWE LOOK:  
Voor een persoonlijke 

kleurkeuze!

45



46



MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-structuur | natuurgeoliedMeisterPanels. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. terra | Classic-wit 087 | Houtdessin
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Decorpanelen

MeisterPanels. terra DP 250 | DP 200 

MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

MeisterPanels. tertio DP 250 | DP 200
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MeisterPanels. terra | Vintage wit 4091 | Decor
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Decorpanelen 
MeisterPanels. terra 

Woongezonde premium-panelen met 
antischimmelwerking

Wanden en plafonds vormgeven met panelen opent nieuwe creatieve  
perspectieven. De MeisterPanels. terra zijn niet alleen fraai om te zien, ze 
hebben ook zeer aantrekkelijke onzichtbare eigenschappen. Wij vinden dat  
bij materialen voor het eigen huis ook het innerlijk een rol speelt. En dat is  
bij de collectie terra echt overtuigend: de speciaal ontwikkelde Terragen- 
dragerplaat is vrijwel formaldehyde-vrij en zeer woongezond. In combinatie 
met het speciale Terracell-oppervlak zijn MeisterPanels. terra onovertroffen – 
zelfs de gevreesde schimmels doen ze helemaal niets! De paneelwand of het 
paneelplafond kan worden gecompletteerd met bijpassende inbouwspots: 
MeisterPanels. terra zijn hittebestendig tot 110 °C voor alle inbouwspots met 
MM-teken.    
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Decorpanelen 
MeisterPanels. terra

Oppervlak ommanteld 
met Terracell

Terragen-dragerplaat

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld

MeisterPanels. terra DP 200

MeisterPanels. terra DP 250

|  Tand-groefpaneel in nulvoeg-look

| Met kopkantbewerking 

| Met Terracell ommanteld 

| Terragen-dragerplaat 

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Blauwe Engel 

| Dikte: 12 mm 

| Breedte: 200 mm 

| Lengtes: 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

| Tand-groefpaneel in decente nulvoeg-look 

| Met kopkantbewerking 

| Met Terracell ommanteld 

| Terragen-dragerplaat 

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Blauwe Engel 

| Dikte: 12 mm 

| Breedte: 250 mm 

|  Lengtes: 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm
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Terracell en Terragen zijn een sterk team: waar die samenkomen, hebben schimmels 
geen kans! Dankzij de speciale productopbouw hebben de decorpanelen MeisterPanels. 
terra een bewezen antischimmelwerking, wat maakt dat ze absoluut probleemloos in de 
badkamer kunnen worden toegepast. 

Bij MeisterPanels. terra wordt de nulvoeg toegepast – afhankelijk van de collectie in 
sterkere of decente vorm:

Nulvoeg (DP 200)
De sterker geprofileerde nulvoeg bakent de  
afzonderlijke paneelelementen duidelijk af en  
draagt zo bij aan een afwisselend beeld. 

Decente nulvoeg (DP 250) 
De decente, afgeronde nulvoeg voegt zich  
harmonisch in het totaalplaatje.

Elegante overgang: De nulvoeg

Bewezen: antischimmelwerking

Terracell is een PVC- en weekmakervrij oppervlak op basis van polypropyleen –  
en wat uitstraling en eigenschappen betreft nauwelijks van een echt houten oppervlak 
te onderscheiden. Dankzij de bestendigheid tegen water en stoom zijn alle met Terracell 
gecoate panelen extreem gemakkelijk te reinigen, sterk, resistent, geschikt voor  
vochtige ruimtes en afwasbaar!

Het MDF-dragermateriaal “Terragen” is exclusief ontwikkeld voor de hoogwaardige 
MEISTER-decorpanelen. Terragen-platen hebben een bijzonder lage uitstoot en  
vanwege het speciale bindmiddel zijn ze vrijwel formaldehyde-vrij – een groot pluspunt 
als het gaat om duurzaamheid en woongezondheid! Dat hebben onafhankelijke  
testinstituten voor ons bevestigd.

de Terragen-dragerplaat

het Terracell-oppervlak

Vrijwel formaldehyde-vrij: 

Absoluut authentiek:
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Decorpanelen  

MeisterPanels. terra 

DP 250 | DP 200

White Cloud 4202 | Decor

Ridge Oak wit 4200 | Houtdessin Mountain Wood wit 4205 | Houtdessin Duo Gloss White 4089 | Decor

Fineline wit 4017 | Decor Classic-wit 087 | Houtdessin White Vision 4203 | Decor
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Ridge Oak grijs 4201 | Houtdessin Mountain Wood grijs 4204 | Houtdessin Corona 4087 | Decor

Vintage wit 4091 | Decor

Acacia licht 4012 | Houtdessin

Delgado-es 167 | Houtdessin White Pine 4088 | Houtdessin

DP 200DP 250
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MeisterPanels. terra | Mountain Wood grijs 4204 | Houtdessin
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MeisterPanels. terra | Ridge Oak grijs 4201 | Houtdessin
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MeisterPanels. terra | White Cloud 4202 | Decor
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MeisterPanels. terra | Mountain Wood wit 4205 | Houtdessin
MeisterPanels. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. terra | White Vision 4203 | Decor 
EU-design 008186191 
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MeisterPanels. bocado | Eik wit dekkend 4069 | Houtdessin
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Decorpanelen  
MeisterPanels. bocado 

Enorm veelzijdige wand- en plafondvormgeving

De decorpanelen MeisterPanels. bocado doen het goed in elke ruimte  
en verfraaien elk interieur. Ze zijn ideaal voor dakkapellen, waar ze een  
stijlvolle vormgeving zonder schuren, schilderen of behangen mogelijk 
maken. Een pluspunt van deze manier van wand- en plafondbekleding: het 
voorkomt het ontstaan van zetscheuren. Zo blijven wand en plafond lang 
mooi. Afhankelijk van het gekozen decor blijft het paneel daarbij op de  
achtergrond of maakt het een krachtig statement! In combinatie met 
moderne inbouwspots (met MM-teken) is de vormgevingsoplossing perfect!  
De panelen van de collectie bocado zijn hittebestendig tot 110 °C.
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MeisterPanels. bocado DP 200

MeisterPanels. bocado DP 200

| Tand-groefpaneel in nulvoeg-look

| Met kopkantbewerking

| Met decorfolie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Dikte: 12 mm

| Breedte: 200 mm

|  Lengtes: 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

Product door patent beschermd EP 2 530 218

Oppervlak met deco-
ratieve ommanteling

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld

MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250

MeisterPanels. bocado DP 250

MeisterPanels. bocado DP 300

| Tand-groefpaneel in decente nulvoeg-look

| 1-persoons-montagemechanisme

| Met kopkantbewerking

| Met decorfolie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Geschikt voor vochtige ruimtes

|  Snelle bevestiging zonder profielklemmen mogelijk 

met de speciale MEISTER-schroeven nr. 20

| Dikte: 12 mm

| Breedte: 250 mm

|  Lengtes: 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

| Tand-groef-paneel met 3 mm schaduwvoeg

| 1-persoons-montagemechanisme

| Met kopkantbewerking

| Met decorfolie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Geschikt voor vochtige ruimtes

|  Snelle bevestiging zonder profielklemmen mogelijk 

met de speciale MEISTER-schroeven nr. 20

| Dikte: 12 mm

| Breedte: 300 mm

| Lengtes: 1 280 | 2 600 mm

Oppervlak met deco-
ratieve ommanteling

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld
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Nulvoeg (DP 200)
De sterker geprofileerde nulvoeg van de collectie  
MeisterPanels. bocado DP 200 bakent de  
afzonderlijke paneelelementen duidelijk af en draagt 
zo bij aan een afwisselend beeld. 

Decente nulvoeg (DP 250) 
De MeisterPanels. bocado met een breedte van 250 
mm hebben een decente, afgeronde nulvoeg die zich 
harmonisch in het totaalplaatje voegt. 

Schaduwvoeg (DP 300) 
De strakke, hoekige schaduwvoeg met een breedte  
van 3 mm brengt een duidelijk accent aan en geeft  
de wand- of plafondvormgeving een moderne en  
elegante uitstraling. 

De montage van de MeisterPanels. bocado in de breedtes 25 en 30 cm gaat zonder extra 
ondersteuning – dankzij de handige 1-persoons-montagehulp. Dit innovatieve principe  
vereenvoudigt het werk en kan gemakkelijk door één persoon worden uitgevoerd: door 
middel van een roostervertanding die voorkomt dat het paneel uit de groef glijdt, kan het 
veilig en snel in positie worden gebracht. Verschuiven in lengterichting blijft wel mogelijk. 
Vanaf een paneellengte van 3,30 meter raden wij aan de panelen met twee personen te 
monteren. 

Elegante schaduwvoeg, heel decente of iets meer geprofileerde nulvoeg? Afhankelijk van 
de bocado-collectie zijn er drie verschillende voegvarianten verkrijgbaar!

Eenvoudigweg veelzijdig

Eenvoudig te monteren

Alle 14 bocado-decors zijn verkrijgbaar in drie verschillende breedtes (30, 25, 20 cm) en  
diverse lengtes – zo vindt iedereen het juiste paneel voor zijn eigen ruimte!

Eenvoudig uit te zoeken
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Decorpanelen  

MeisterPanels. bocado  

DP 300 | DP 250 | DP 200

Wit hoogglans 4084 | Decor

Whiteline 4074 | Decor Classic-wit DF 387 | Houtdessin Uni wit glanzend DF 324 | Decor

Gestreept zilver 4021 | Decor Zilveres 330 | Houtdessin Fineline wit 4029 | Decor
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Trentino-esdoorn 328 | Houtdessin Den licht 4093 | Houtdessin Eik wit dekkend 4069 | Houtdessin

Eik vintage wit 4075 | Houtdessin Esdoorn licht 4003 | Houtdessin Beuk pure 4094 | Houtdessin

Beton 4045 | Imitatie DP 200DP 250DP 300
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MeisterPanels. bocado | Eik vintage wit 4075 | Houtdessin
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MeisterPanels. bocado | Fineline wit 4029 | Decor
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MeisterPanels. bocado | Beuk pure 4094 | Houtdessin MeisterPanels. bocado | Beton 4045 | Imitatie
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MeisterPanels. bocado | Den licht 4093 | Houtdessin
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MeisterPanels. bocado | Beuk pure 4094 | Houtdessin
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MeisterPanels. tertio DP 200 | Es parelwit 382 | Houtdessin

8484



Decorpanelen  
MeisterPanels. tertio 

Ongecompliceerd allround-paneel voor  
moderne wand- en plafondvormgeving

MeisterPanels. tertio is met vier moderne decors in twee breedtes en twee 
lengtes de ongecompliceerde basiscollectie in het panelenassortiment van 
MEISTER. De hoogwaardige decorfolie op de in totaal 9,5 mm dikke panelen  
is zeer kleurbestendig. Ook kunnen er inbouwspots worden toegepast!
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MeisterPanels. tertio DP 250

MeisterPanels. tertio DP 200

MeisterPanels. tertio DP 200

MeisterPanels. tertio DP 250

| Tand-groefpaneel in nulvoeg-look

| Met kopkantbewerking

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Met decorfolie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Dikte: 9,5 mm

| Breedte: 200 mm

| Lengtes: 1 280 | 2 600 mm

| Tand-groefpaneel in nulvoeg-look

| Met kopkantbewerking

| Geschikt voor vochtige ruimtes

| Met decorfolie ommanteld

| MDF-dragerplaat E1

| Dikte: 9,5 mm

| Breedte: 250 mm

| Lengtes: 1 280 | 2 600 mm

Oppervlak met deco-
ratieve ommanteling

Oppervlak met deco- 
ratieve ommanteling

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

Hoogwaardig  
MDF-dragermateriaal

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld

Kwaliteit van de kanten:  
ommanteld
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De montage van inbouwspots maakt van panelen een slimme en multifunctionele  
interieuroplossing! MeisterPanels. tertio zijn hittebestendig tot 110 °C en zijn geschikt 
voor alle inbouwspots met MM-teken.

De afgeronde nulvoeg zorgt voor een afwisselend en tegelijkertijd  
harmonisch montagebeeld van de panelen. 

Stijlvolle nulvoeg-look 

Geschikt voor inbouwspots 

Zoals alle MEISTER-panelen is ook de collectie tertio volledig made in Germany –  
dat garandeert hoogwaardige grondstoffen en verwerking en speciale aandacht voor  
duurzaamheid en ecologie!

Hoogwaardig en duurzaam
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MeisterPanels. tertio DP 250 | Es grijs 4097 | Houtdessin
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Decorpanelen  

MeisterPanels. tertio DP 200

Decorpanelen  

MeisterPanels. tertio DP 250

Es alpinewit 384 | Houtdessin

Es parelwit 382 | Houtdessin

Vintage Timber 4098 | Houtdessin

Den crème 385 | Houtdessin

Es grijs 4097 | Houtdessin

Lightwood 4096 | Houtdessin

Lightwood 4096 | Houtdessin

Den arctic-wit 4099 | Houtdessin

89



90



MeisterPanels. tertio DP 250 | Den arctic-wit 4099 | Houtdessin
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld | mat gelakt
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Wanneer de  
vloer op de wanden 
omhoog kruipt:  
wandvormgeving met  
MeisterParquet. longlife  
en Lindura® houten vloer
Is dit nog een vloer? Of al de wand? Grenzen vervagen als MEISTER de vloer-
bedekking verticaal laat lopen. Hoe dat gaat? Verbazingwekkend eenvoudig! 
Een simpel systeem van metalen profielen en bevestigingsclips zorgt ervoor 
dat een vloer van echt hout ook aan de wand een goed figuur slaat – ofwel 
als voorzetting van de vloer of als zelfstandig design-statement dat alle ogen 
naar zich toe trekt. Dat is echt leven in de derde dimensie!

Uw wanden kunt u verfraaien met Lindura houten vloeren en met alle  
MeisterParquet. longlife-collecties (behalve de visgraatcollecties  
PS 500 en PS 400).  
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MeisterParquet. longlife PC 400 | Eik vitaal 8818 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied
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MeisterPanels. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied

96



97

Toebehoren

Bij MEISTER hebt u de zekerheid dat alles bij elkaar past, want het bij-
passende toebehoren is van dezelfde hand. Met onze perfect passende 
klemmen en speciale schroeven monteert u de MEISTER-panelen in een 
handomdraai. Een uitgebreid assortiment aan verschillende paneellijsten 
zorgt voor stijlvolle afwerkingen en overgangen. En wie zijn wanden en 
plafonds een heel speciale functie en sfeer wil geven, kiest voor de zuinige 
ledlampen!

Het complete assortiment vindt u op www.meister.com.



Passende hoek-afdeklijst  
en zelfklevende afdeklijst  

voor MeisterPanels. style SP 800

Passende hoek-afdeklijst  
en afdeklijst voor  

MeisterPanels. craft EP 500

NIEUW NIEUW
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3,5

Plafondlijst 
De plafondlijst garandeert een fraaie 
afwerking van wand en plafond.

Vouwlijst  
Vouwlijsten zijn geschikt voor alle hoeken 
tussen 10° en 270°, bijv. voor schuine 
daken of binnenhoeken.

Vierkante plafondlijst  
De vierkante plafondlijst heeft vanwege 
de rechtlijnige vorm een zeer moderne 
uitstraling.

Hoeklijst 
Hoeklijsten zijn de ideale hoekverbindin-
gen voor buitenhoeken van 90°. In combi-
natie met lambriseringen kunnen ze wor-
den opgelegd of in de groef worden gezet.

Hollijst 
De hollijsten worden op allerlei plekken 
ingezet, bijv. als hoekverbinding bij  
lambriseringen en als plint.

Hoek-afdeklijst 
De afdeklijst is de perfecte afwerking 
voor veel bereiken in de interieurbouw, 
zoals trapgaten, halfhoge lambriseringen, 
deurbetimmeringen, dakvensters en zij-
delingse omramingen van plafondbetim-
meringen, die niet van wand tot wand zijn 
aangebracht.

Buitenhoeken, binnenhoeken en  
dergelijke:  
het bijpassende toebehoren voor lijsten 
vindt u op www.meister.com
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Paneellijsten voor de  
perfecte interieurbouw
De montage van de panelen van MEISTER is een simpele zaak. Om ervoor te zorgen  
dat hoeken, afsluitingen en overgangen perfect lukken, heeft MEISTER het passende  
programma aan toebehoren – van de A van afdeklijst tot de S van spotjes. 



Shine your light  

Met de juiste verlichting krijgen ruimtes pas echt flair en sfeer. De MEISTER 
ledlampen zijn optisch en technisch afgestemd op gebruik in de wand- en 
plafondpanelen van MEISTER. Ook kunnen ze in vloeren of clipsplinten wor-
den toegepast. Daar zien ze er niet alleen goed uit, maar zorgen ze ook voor 
oriëntatie en veiligheid.   

Verlichtingsoplossingen van MEISTER:

Zeer platte transformator voor lage inbouwhoogtes

Made in Germany Eenvoudige montage 

* behalve FLAT mini

Geschikt voor vochtige ruimtes en bescherming
tegen opspattend water*
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Ledverlichting van MEISTER is meer dan een decoratieve lichtbron. Dankzij het geringe 
stroomverbruik kunnen deze lampen ook uitstekend als oriëntatieverlichting worden 
gebruikt, bijvoorbeeld in slaapkamers of gangen. Zo voorkomt u struikelgevaar in het 
donker. De led-inbouwspots zijn naast spaarzaam ook nog eens bijzonder klein! Daar-
door kunnen ze ook gemakkelijk in smalle wandpanelen worden gebruikt.  

Led – Mooi, maar ook  
heel praktisch

Wand en plafond

Wand, plafond en plinten

Vloer en wand

LS-LED-Downlight  
Shot-Quadro | 3,4 watt | set van 4

LS-LED-Downlight  
Shot | 3,4 watt | set van 4

LS-LED-Downlight  
Big-Shot-Quadro | 7,5 watt | set van 2

LS-LED-Downlight  
Big-Shot | 7,5 watt | set van 2

Deze spot bevat  
ingebouwde leds.

De leds in de spot kunnen  
worden vervangen.

Deze spot bevat  
ingebouwde leds.

De leds in de spot kunnen  
niet worden vervangen.

LS-LED-inbouwspot  
FLAT-Punto | 0,4 watt 

LS-LED-inbouwspot  
FLAT-Quadro | 0,4 watt

LS-LED-inbouwspot
FLAT mini | 0,4 watt | set van 2

Alle LS-LED-inbouwspots FLAT zijn vanwege hun geringe stroomverbruik ideaal  
als oriëntatieverlichting, bijv. in slaapkamers en gangen.
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MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
MeisterPanels. style SP 800 | Vilt olijf 4511
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