
MeisterDesign. next

Designvloer
MeisterDesign

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex

Designvloer WOOD



Designvloer WOOD / Hill Oak 7118 / Houtdessin

Woongezond en 
duurzaam. Designvloeren 
van MEISTER

MeisterDesign. comfort1

MeisterDesign. next2

MeisterDesign. flex3

Designvloer WOOD

vanaf pagina 4

40 decors in  
3 varianten!
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MeisterDesign. pro / Veldeik licht 6843 / Houtdessin

Woongezond en 
duurzaam. Designvloeren 
van MEISTER

Designvloeren, de moderne interpretatie van vloerbedekking, scoren vooral op twee vlakken: 

perfecte looks en uitstekende technische eigenschappen. Maar bij de woongezonde en duur-

zame designvloeren van MEISTER is dat nog niet alles: ze zijn ook nog eens milieuvriendelijk! 

Het “Vrij van pvc x 3”-assortiment (designvloer WOOD) omvat drie designvloeren op basis 

van hout. Tot de collectie “Vinylvloer zonder vinyl” behoren de watervaste vloeren op basis 

van kunststof MeisterDesign. allround en MeisterDesign. pro. U kunt dus kiezen uit maar liefst 

vijf hoogwaardige, innovatieve en vooral woongezonde designvloeren van MEISTER!

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro

vanaf pagina 40

Met alle voordelen  
van vinyl. 

Zonder de nadelen. 
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MeisterDesign. pro / Veldeik licht 6843 / Houtdessin



Waterbestendig

-  24 uur of 4 uur waterbestendig, 

dus extra bescherming tegen 

water

-  Randen met innovatieve 

AquaStop-impregnering  

houden vocht tegen

-  Geschikt voor vochtige 

ruimtes, hallen, keukens en 

dergelijke

Onderhoudsvriendelijk 
en robuust 

-  Regelmatig stofzuigen 

 en vegen is voldoende 

-  Licht vochtig dweilen bij 

 sterkere verontreiniging 

Puretec® Plus- 
oppervlak voor decors 
met heldere kleuren 

-  De transparante polymeerlaag 

op basis van PUR biedt een  

authentiek patroon met 

extreem heldere kleuren

-  Geringe patroonherhaling zorgt 

voor een bijzondere veelzijdig-

heid en afwisselende uitstraling Eenvoudig te leggen 

-  Zwevend leggen  

zonder kit en lijm 

-  Handig kliksysteem  

Masterclic Plus / Multiclic 

-  MeisterDesign. comfort en  

MeisterDesign. next zijn al 

voorzien van ingebouwde  

contactgeluiddemping

Duurzaam en 
woongezond

-  Vrij van pvc en schadelijke 

weekmakers  

- 100% Made in Germany 

-  Getest antibacterieel oppervlak

Designvloer WOOD 
Eik merino grijs 7140  / Houtdessin
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MeisterDesign. comfort
De behaaglijke comfortvloer 
met extra kurklaag.

MeisterDesign. next
De innovatieve designvloer 
met natuurlijke 
contactgeluiddemping.

MeisterDesign. flex
De slanke designvloer 
met geringe opbouwhoogte.
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Designvloer WOOD
Designvloer zonder pvc op basis van 
hout geschikt voor elk gebruiksdoel

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude tegels niet doortekenen? Een licht verende 

vloer met dubbele dempende kurklaag? Bij de designvloer WOOD is de keus aan u! In het assortiment 

designvloeren op houtbasis van MEISTER vindt u alle decors namelijk in drie verschillende product-

opbouwvarianten. Er zijn royale landhuisdelen verkrijgbaar, handige korte planken en moderne grote 

tegels. De productopbouw van de drie de varianten heeft de grondstof hout als basis. Dat maakt de 

designvloeren uit het WOOD-assortiment natuurlijk, duurzaam en een volledig onschadelijke huisge-

noot. Ze zijn alle drie geschikt voor gebruik op vloerverwarming of -koeling.

 

Maar de designvloeren overtuigen niet alleen in uiteenlopende woonomgevingen. 

Dankzij de hoge robuustheid en de gebruiksklasse 23/33 zijn ze ook voor een zakelijke omgeving een 

uitstekende keus.

ID 1222 - 12339 - 010

ID 1122 - 12339 - 009

ID 0517 - 12339 - 004

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. next

MeisterDesign. flex

Designvloer WOOD / Eik oud hout natuur 7114  / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Zomereik cognac 6949 / Houtdessin
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*   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

Contactgeluiddemping van kurk 1 mm

Randen met AquaStop-impregnering

Comfortlaag van kurk

Decorlaag

Basislaag

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) – 
op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

Puretec® Plus-oppervlak – transparante 
polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)

MeisterDesign. comfort DL 600 S / DD 600 S / DB 600 S 

De behaaglijke  
comfortvloer met de  
extra kurklaag.

***

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale gecombi-

neerde loop- en contactgeluiddempingswaarden en heeft geen extra dempende onderlaag nodig.  

Omdat hij zo stil, zacht voor de gewrichten, warm aan de voeten en comfortabel is, is hij bij uitstek 

geschikt voor alle woon-, slaap- en kinderkamers.

Zeer zacht 

Zacht voor de gewrichten 

Extreem stil

Dikte: 9 mm

9



2

*   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

Contactgeluiddemping van kurk 1 mm

Randen met 
AquaStop-impregnering

Decorlaag

Basislaag

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) – 
op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

Puretec® Plus-oppervlak – transparante 
polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)

MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S

De innovatieve designvloer 
met natuurlijke 
contactgeluiddemping.
MeisterDesign. next is een designvloer die vrijwel alle woonwensen vervult: de hoogwaardige 

modulaire productopbouw met ingebouwde contactgeluiddempende onderlaag van natuurlijk kurk 

vormt de basis voor een duurzame vloerbedekking met een lange levensduur, die niet alleen geschikt 

is voor speciaal comfort in woon- en slaapkamers, maar ook voor gebruik in keukens of badkamers 

(uiteraard ook op vloerverwarming!). Met 24 uur bestendigheid tegen water staat MeisterDesign. next 

voor een extra portie zorgeloosheid!

***

24 uur watervast

Gemakkelijk te leggen dankzij 
geïntegreerde contactgeluiddemping

Uitstekend geschikt  
voor alle ruimtes

Dikte: 8 mm
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3

*   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

Tegenfineer voor optimale 
vormstabiliteit

Randen met 
AquaStop-impregnering

Decorlaag

Basislaag

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) – 
op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

Puretec® Plus-oppervlak – transparante 
polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)

De innovatieve designvloer 
met natuurlijke 
contactgeluiddemping.

MeisterDesign. flex DL 400 / DD 400 / DB 400 

De slanke designvloer  
met geringe  
opbouwhoogte.

***

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid te 

worden voorbereid – integendeel: oude ondergronden, zoals tegels, hoeven niet te worden ver-

wijderd, want onder de planken met de speciale, vormvaste AquaSafe-plaat tekenen deze zich 

niet af. Aan eventuele oneffenheden in de vloer past MeisterDesign. flex zich elegant aan. De con-

tactgeluiddemping is flexibel: kies uit verschillende materialen en opbouwhoogtes! Zijn sterke 

punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, vooral in keukens en woonkamers 

die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.

Flexibel

Renovatievriendelijk

Variabel te combineren met
contactgeluiddemping

Het bijpassende onderleg-
materiaal vindt u op  
www.meister.com/nl/pro-
ducten/toebehoren.html

Dikte: 5 mm
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Kamerbrede landhuisdelen, 

praktische korte planken of 

moderne tegels – het design-

vloer WOOD-assortiment heeft 

voor elke wens en elke kamer 

een passend formaat!

Formaten

Designvloer WOOD  
in één oogopslag
K

or
te

 p
la

nk

La
nd

hu
is

d
ee

l

Te
g

el

Designvloer WOOD 
Princess Oak pure 7132 / Houtdessin
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* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com

 - 1-strook (landhuisdeel), korte plank 

of tegelformaat

 - Gebruiksklasse 23/33 

 - Rondomlopende microvoeg 

 - Met contactgeluiddempende  

onderlaag 1 mm kurk 

 - Geschikt voor vochtige ruimtes 

4 uur watervast 

 - Speciale AquaSafe-plaat 

 - Puretec® Plus-oppervlak 

 - Kliksysteem: Masterclic Plus 

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar in commerciële ruimtes 

 - Dikte: 9 mm 

 - Dekmaat:  

2 052 x 219 mm (DL 600 S) 

1 287 x 220 mm (DD 600 S) 

853 x 395 mm (DB 600 S)

 - 1-strook (landhuisdeel), korte plank 

of tegelformaat

 - Gebruiksklasse 23/33 

 - Rondomlopende microvoeg 

 - Met contactgeluiddempende  

onderlaag 1 mm kurk 

 - Geschikt voor vochtige ruimtes 

24 uur watervast 

 - Speciale AquaSafe-plaat 

 - Puretec® Plus-oppervlak  

 - Kliksysteem: Masterclic Plus 

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar in commerciële ruimtes 

 - Dikte: 8 mm 

 - Dekmaat:  

2 052 x 220 mm (DL 500 S) 

1 287 x 220 mm (DD 500 S) 

853 x 395 mm (DB 500 S)

 - 1-strook (landhuisdeel), korte plank 

of tegelformaat 

 - Gebruiksklasse 23/33 

 - Rondomlopende microvoeg 

 - Geschikt voor vochtige ruimtes 

4 uur watervast 

 - Speciale AquaSafe-plaat 

 - Puretec® Plus-oppervlak  

 - Kliksysteem: Multiclic 

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar in commerciële ruimtes 

 - Dikte: 5 mm 

 - Dekmaat:  

2 055 x 216 mm (DL 400) 

1 290 x 216 mm (DD 400) 

858 x 399 mm (DB 400)

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. next

MeisterDesign. flex

Designvloer WOOD 
Princess Oak pure 7132 / Houtdessin

Designvloer WOOD  
Zomereik cognac 6949 / Houtdessin

Designvloer WOOD  
Terrazzo licht 6859  / Imitatie
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Designvloer WOOD /Princess Oak donker 7134  / Houtdessin
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Decors

Designvloer WOOD
Landhuisdeel (DL 600 S / DL 500 S / DL 400)  

Korte plank (DD 600 S / DD 500 S / DD 400) 

Tegel (DB 600 S / DB 500 S / DB 400) 

Pagina 16

Pagina 24

Pagina 34
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Landhuisdeel
DL 600 S / DL 500 S / DL 400

Eik oud hout licht 7139 
Houtdessin

Eik mountain white 7124 
Houtdessin

Farm eik licht 6831 
Houtdessin

Princess Oak pure 7132 
Houtdessin

Kasteel eik pure 6840 
Houtdessin

16



Eik oud hout kiezelgrijs 7125 
Houtdessin

Eik oud hout natuur 7114 
Houtdessin

Boereneik natuur 6832 
Houtdessin

Eik merino grijs 7140 
Houtdessin

Princess Oak natuur 6897 
Houtdessin

Princess Oak donker 7134 
Houtdessin

Kasteel eik licht 6841 
Houtdessin

Kasteel eik  nootmuskaat 7130 
Houtdessin

Kasteel eik natuur 6836 
Houtdessin
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Designvloer WOOD / Eik mountain white 7124 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Eik merino grijs 7140 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Eik oud hout licht 7139 / Houtdessin
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Korte plank
DD 600 S / DD 500 S / DD 400 

Scandic Oak 7115 
Houtdessin

Toreneik crèmewit 7119 
Houtdessin

Rotseik zand 7122 
Houtdessin

Eik Lakeside 6990 
Houtdessin

Desert Oak 6998 
Houtdessin
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Princess Oak licht 7123 
Houtdessin

Eik Madras 6891 
Houtdessin

Toreneik crème 7120 
Houtdessin

Eik gebarsten Terra 6439 
Houtdessin

Zomereik pure 6985 
Houtdessin

Zomereik natuur 6983 
Houtdessin

Veldeik licht 6843 
Houtdessin

Veldeik natuur 6844 
Houtdessin

Hill Oak 7118 
Houtdessin

25



Zomereik cognac 6949 
Houtdessin

Golden Oak 6999 
Houtdessin

Wilde eik grijs 6977 
Houtdessin

Eik oud hout leemgrijs 6986 
Houtdessin

Rotseik 6889 
Houtdessin

Notelaar Amore 6389 
Houtdessin

Designvloer WOOD / Eik gebarsten Terra 6439 / Houtdessin

26



Designvloer WOOD / Eik gebarsten Terra 6439 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Rotseik zand 7122 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Toreneik crèmewit 7119 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Toreneik crème 7120 / Houtdessin
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Designvloer WOOD / Black Lava 7323 / Decor
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Tegel
DB 600 S / DB 500 S / DB 400 

Beton 7321    
Imitatie

Terrazzo licht 6859    
Imitatie

Terrazzo donker 6858    
Imitatie

Cosmopolitan Stone 7320  
Decor

Copper Iron 6857    
Decor

Black Lava 7323    
Decor

35



Designvloer WOOD / Terrazzo licht 6859 / Imitatie

36



Designvloer WOOD / Terrazzo donker 6858 / Imitatie
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Designvloer WOOD / Copper Iron 6857 / Decor
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MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 / Houtdessin

De vinylvloer  
zonder vinyl
Robuust. Onderhoudsvriendelijk. Ecologisch verantwoord. Overal toepasbaar. Zo moet 

een vloerbedekking zijn. De twee “vinylvloeren zonder vinyl” zijn het allemaal – en nog 

veel meer. Wat veel mensen niet weten: “vinyl” stamt van het begrip pvc: polyvinylchlo-

ride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan weekmakers bevatten, die bezwaren 

voor de gezondheid en het m ilieu met zich meebrengen, om nog maar te zwijgen van de 

geuren die eruit vrijkomen.  Als “vinylvloer zonder vinyl” hebben MeisterDesign. allround 

en MeisterDesign. pro alle bekende voordelen van vinyl. Ze zijn watervast, onderhouds-

vriendelijk, robuust en sterk. 

Maar: ze hebben niet de bekende nadelen van vinylvloeren. Dat betekent dat ze ook 

onder invloed van warmte stabiel blijven en dat ze woongezond, ecologisch en compleet 

vrij van pvc en schadelijke weekmakers zijn. Bij de productvarianten hebt u de keuze uit 

eenvoudig te leggen planken met kliksysteem en ingebouwde contactgeluiddemping  

en een extra dunne vloer voor volledige verlijming. 

MeisterDesign.  
allround

MeisterDesign.  
pro

ID 0822 - 12339 - 012

MeisterDesign. allround
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Robuust en onder-
houdsvriendelijk

- Watervast

-  Geschikt voor woningen en 

projecten (gebruiksklasse 

23/33)

-  UV-licht- en kleurvast

Fraai en veelzijdig 

-  Ultramatte lak voor zeer 

authentieke decors 

-  Innovatieve decorlaag met 

weinig patroonherhaling 

-  Omvangrijk assortiment 

toebehoren 

Eenvoudig te 
leggen  

-  Handig kliksysteem Multiclic 

-  Contactgeluiddempende 

onderlaag reeds geïntegreerd

Woongezond  
en milieuvriendelijk

-  Vrij van pvc en schadelijke 

weekmakers 

- 100% Made in Germany 

-  Lage uitstoot en geschikt 

voor mensen met allergieën 

-  Bestaat voor een groot deel  

uit gerecycled materiaal  

- Recyclebaar

- Antibacterieel oppervlak 

MeisterDesign. allround / Lakewood Oak natuur 7456 / Houtdessin
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* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Geïntegreerde contactgeluid-
demping 1 mm XPO-schuim

Basislaag

Decorlaag

Speciale RMC-plaat – op basis van  
natuurlijke, minerale bestanddelen 
met post-consumer recycled kunst-
stof in het polymeeraandeel

Meerlaags P-Tec-Strong-oppervlak met speciale elastische  
PP-folie en ultramatte excimer-lak (vrij van pvc)

MeisterDesign. allround DD 700 S 

De ecologische  
recyclingvloer met 
Lifetime-garantie. 

*

Deze vloer heet niet alleen allround – hij is het ook. Watervast, extreem robuust, met ingebouwde 

contactgeluiddempende onderlaag en een renovatievriendelijke opbouw van slechts 5,5 mm is hij 

echt op alle vlakken een talent. En de absolute duurzaamheidskampioen: in de innovatieve spe-

ciale plaat zit behalve minerale bestanddelen ca. twee derde gerecycled kunststof. En daar stopt 

de kringloop niet: MeisterDesign. allround en de restanten van het leggen kunnen zelf ook weer 

gerecycled worden – en niet tot bloempotten of andere downcycling-producten, maar tot gelijk-

waardige vloerbedekking.

Deze vloer past perfect in woon- en slaapkamers, maar uiteraard ook in sterk belaste ruimtes als de 

keuken en de hal – een echte allrounder dus! MeisterDesign. allround is bij uitstek geschikt om op 

vloerverwarming of -koeling te leggen.

Dikte: 5,5 mm

MeisterDesign. allround / Lakewood Oak natuur 7456 / Houtdessin
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Woongezond en 
milieuvriendelijk 

-  Vrij van pvc en schadelijke 

weekmakers 

- 100% Made in Germany 

- Antibacterieel oppervlak 

Robuust en 
onderhoudsvriendelijk

- Watervast 

-  Geschikt voor woningen en  

projecten (gebruiksklasse 23/33)

-  UV-licht- en kleurvast

MeisterDesign. pro 
Desert Oak 6998  / Houtdessin
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* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus

ecuran-dragerplaat – 
watervast, semi-elastisch, pvc-vrij

Fleece-tegenfineer  
voor een optimale verlijming

Meerlaags Puretec®-oppervlak met 
toplaag van polyurethaan (pvc-vrij)

MeisterDesign. pro DD 200 

De extra dunne 
professionele vloer voor  
volledige verlijming. 

*

MeisterDesign. pro is met slechts 2 mm dikte de eerste keus als de opbouwhoogte maar 

heel gering mag zijn. Na een professionele voorbereiding van de ondervloer is hij dan de 

perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en projectruimtes zoals  

winkels of restaurants.

ecuran
ecuran is het hoogwaardige composietmateriaal 

voor veeleisende vloeroplossingen. Het is geba-

seerd op het zogeheten bio-polyurethaan, dat 

voor een groot deel wordt vervaardigd uit plant-

aardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en in 

de natuur voorkomende minerale componenten 

zoals krijt. ecuran heeft geen nadelige invloed 

op de gezondheid, want er komen geen week-

makers, oplosmiddelen en chloor aan te pas.

Dikte: 2 mm
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* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.comM
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 - Korte plank 

 - Gebruiksklasse 23/33 

 - Rondomlopende microvoeg 

 - Watervast / geschikt voor vochtige 

ruimtes 

 - Speciale RMC-plaat –  

watervast en vrij van pvc

 - P-Tec Strong-oppervlak 

 - Met contactgeluiddempende  

onderlaag 1 mm XPO-schuim 

 - Kliksysteem: Multiclic 

 - MEISTER-garantie*  

Lifetime bij woongebruik,  

10 jaar bij projectgebruik 

 - Dikte: 5,5 mm 

 - Dekmaat: 1 290 x 244 mm

MeisterDesign. allround

Vinylvloer zonder vinyl  
in één oogopslag

MeisterDesign. pro / Eik oud hout leemgrijs 6986 / Houtdessin

MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 /Houtdessin
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* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com
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 - Korte plank

 - Gebruiksklasse 23/ 33

 - Rondomlopende microvoeg

 - Watervast / geschikt voor  

vochtige ruimtes

 - ecuran-dragerplaat -  

watervast en pvc-vrij

 - Puretec®-oppervlak

 - Enkel voor volledige verlijming

 - MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik  

5 jaar in commerciële ruimtes

 - Dikte: 2 mm

 - Dekmaat: 1 295 × 219 mm

MeisterDesign. pro

MeisterDesign. pro / Eik oud hout leemgrijs 6986 / Houtdessin

MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 /Houtdessin
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MeisterDesign. allround / Wild Oak 7452 / Houtdessin

48



MeisterDesign. allround / Wild Oak 7452 / Houtdessin

Decors

Designvloer 
MeisterDesign. allround DD 700 S pagina 50 

MeisterDesign. pro DD 200 pagina 58
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MeisterDesign. allround / Sandy Beach Oak 7451 / Houtdessin
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MeisterDesign.  
allround DD 700 S 

Harmony Oak 7453 
Houtdessin

Lakewood Oak natuur 7456 
Houtdessin

Lakewood Oak 7457 
Houtdessin

Earth Oak 7450 
Houtdessin

Sandy Beach Oak 7451 
Houtdessin

Wild Oak 7452 
Houtdessin

Tacoma Oak 7454 
Houtdessin

Tacoma Oak amber 7455 
Houtdessin
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MeisterDesign. allround / Lakewood Oak natuur 7456 / Houtdessin
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MeisterDesign. allround / Lakewood Oak 7457 / Houtdessin
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MeisterDesign. allround / Earth Oak 7450 / Houtdessin
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MeisterDesign. pro / Eik Lakeside 6990 / HoutdessinMeisterDesign. allround / Harmony Oak 7453 / Houtdessin
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MeisterDesign. pro  
DD 200 

Eik arctic-wit 6995 
Houtdessin

Eik Lakeside 6990 
Houtdessin

Desert Oak 6998 
Houtdessin

Zomereik natuur 6983 
Houtdessin
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Wilde eik grijs 6977 
Houtdessin

Zomereik pure 6985 
Houtdessin

Veldeik licht 6843 
Houtdessin

Veldeik natuur 6844 
Houtdessin

Golden Oak 6999 
Houtdessin

Eik oud hout leemgrijs 6986 
Houtdessin
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MeisterDesign. pro / Golden Oak 6999 / Houtdessin
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MeisterDesign. pro / Eik Lakeside 6990 / Houtdessin
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MeisterDesign. pro / Veldeik natuur 6844 / HoutdessinMeisterDesign. pro / Zomereik natuur 6983 / Houtdessin
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MeisterDesign. pro / Veldeik natuur 6844 / HoutdessinMeisterDesign. pro / Zomereik natuur 6983 / Houtdessin
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Voor de 
perfecte 
afwerking
Bij MEISTER hebt u de zekerheid dat alles bij elkaar past! Onderlegmateri-

alen, plinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt 

uw vloerbedekking een integrale interieuroplossing die bij u past en lang 

meegaat.
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Plinten 
in dezelfde kleur
Pure harmonie tussen vloer en plint ontstaat 

met plinten in hetzelfde decor of dezelfde 

kleur. Deze zijn afgestemd op het decor van 

de betreffende vloerbedekking, zodat de vloer 

optisch richting de wand wordt verlengd.

Plinten om zelf  
te verven
In de kleur van de wand? Passend bij uw meu-

bels? Of juist helemaal anders? De keuze is aan 

u. Ontwerp uw plinten om zelf te verven geheel 

naar eigen wens! 

Witte/effen 
plinten
Witte plinten passen bij iedere stijl en vullen 

alle andere kleuren moeiteloos aan. Onze 

plinten met witte decorfolie zijn uitstekend 

te combineren met alle vloeren. Een aantal 

profielen is ook verkrijgbaar in de unikleuren 

zwart, rvs en antraciet.

Plint profiel 12 PK / Uni wit glans 324 (decorfolie)

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

Plint profiel 20 PK / Zomereik natuur 6983 / Houtdessin
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Prachtig veelzijdig: 
alle plintprofielen op een rij

Profielen PK / MK:
Dragermateriaal MDF  

(PK Aqua: dragermateriaal polystyrol) 

Profielen F MK:
Dragermateriaal vuren

Plint 
Profiel 22 F MK

Plint 
Profiel 21 F MK

Plint 
Profiel 20 PK Aqua

Onze aanbevolen
plinten 
voor watervaste 
designvloeren

Witte/effen 
plinten

Plint 
Profiel 9 PK

Plint 
Profiel 14 MK
Profiel 14 F MK

Plint 
Profiel 10 PK 
Profiel 10 F MK

Plint 
Profiel 11 PK 
Profiel 11 F MK

Plint 
Profiel 12 PK 
Profiel 12 F MK 

Plint 
Profiel 13 PK

Plint 
Profiel 15 MK
Profiel 15 F MK

Plint 
Profiel 20 PK

Plint 
Profiel 16 MK
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Plint 
Profiel 17

Plint 
Profiel 18 PK

Plint 
Profiel 19 PK

Plint 
Profiel 2 PK

Plint 
Profiel 8 PK

Plint 
Profiel 3 PK

Plint 
Profiel 5 PK

25

6

Plint 
Profiel 6

12

12

Kwartlijst 
Profiel 7

Plint profiel 20 PK / Zomereik natuur 6983 / Houtdessin
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Kiezen, leggen,  
onderhoud  
en meer: 
Online- 
services 
rondom  
design- 
vloeren 
Van het kiezen van een vloer en het leggen ervan tot aan 

de reiniging, instandhouding en kleine reparaties – onze 

website www.meister.com en ons YouTube-kanaal (youtube.

com/MeisterWerkeTV) staan boordevol tips en informatie 

over uw nieuwe designvloer!
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Vloer in uw eigen  
ruimte bekijken
De keuze voor een nieuwe vloer kan knap lastig zijn. Licht? 

Donker? Welk formaat? Past de vloer bij de bank? Op deze 

vragen krijgt u gemakkelijk antwoord met de Interior Designer 

van MEISTER, want met deze tool kunt u MEISTER-vloeren in 

uw eigen kamer bekijken! 

Hier vindt u de Interior Designer:  
www.meister.com/nl/service/interior-designer-nieuwe.html
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Montagevideo's  
Designvloer leggen  
met Multiclic of Masterclic Plus 

Bij MEISTER worden afhankelijk van de designvloer verschillende kliksystemen toegepast.  

Bij het kliksysteem Multiclic worden de planken aan de lange en aan de kopse kant in elkaar 

gehaakt – gemakkelijk, snel en stevig! Masterclic Plus is een bijzonder comfortabel kliksys-

teem waarvoor u geen hamer nodig hebt en dat toch uiterst stabiel en dicht is.

Montagevideo Masterclic Plus bekijken:
bit.ly/3HL4Yxb

Montagevideo Multiclic bekijken:
https://bit.ly/3sljqDd

Tips voor reiniging  
en onderhoud
Designvloeren zijn uiterst ongecompliceerd op het gebied van reiniging en onder-

houd – meestal volstaat stofzuigen of vegen. Op onze website vindt u onder het 

kopje "Advies" tips over geschikte schoonmaakmiddelen en het schoonmaken 

van hardnekkige vervuilingen.

www.meister.com/nl/advies.html
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MeisterDesign in één oogopslag

DL 600 S DD 600 S DB 600 S DL 500 S DD 500 S DB 500 S

Dikte 9 mm 8 mm

Dekmaat 2 052 × 219 mm 1 287 × 220 mm 853 × 395 mm 2 052 × 220 mm 1 287 × 220 mm 853 × 395 mm

Dragerplaat Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwelrisico Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwelrisico

Oppervlak Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag  
op basis van PUR (pvc-vrij)

Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag  
op basis van PUR (pvc-vrij)

Kliksysteem Masterclic Plus Masterclic Plus

Voeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg

Geschiktheid voor vochtige 
ruimten P (4 uur watervast) P (24 uur watervast)

Gebruiksklasse 23/33 23/33

Geschiktheid voor warmwa-
ter-vloerverwarmingen met  
warmtegeleidingsweer-
stand

ja - 0,088 (m²K)/W ja - 0,068 (m²K)/W

Legwijze zwevend plaatsen zwevend plaatsen

max. legoppervlak zonder 
dilatatievoegen bij  
zwevend plaatsen

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

Garantie woonomgeving |  
projectgebruik 25 jaar / 5 jaar 25 jaar / 5 jaar

Brandveiligheidsklasse Bfl-s1 / moeilijk ontvlambaar Cfl-s1 / moeilijk ontvlambaar

Contactgeluiddemping 17 dB 17 dB

Slipweerstand R 9
R 10 (DB 600 S)

R 9
R 10 (DB 500 S)

Geschiktheid voor serres / 
veranda´s beperkt beperkt

MeisterDesign. comfort MeisterDesign. next

MeisterDesign.  
allround

MeisterDesign.  
pro

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
comfort

MeisterDesign.  
flex

MeisterDesign. allround MeisterDesign. allroundMeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro
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DL 400 DD 400 DB 400 DD 700 S DD 200

5 mm 5,5 mm 2 mm

2 055 × 216 mm 1 290 × 216 mm 858 × 399 mm 1 290 × 244 mm 1 295 × 219 mm

Speciale AquaSafe-plaat / met gereduceerd opzwelrisico
Speciale RMC-plaat –  

watervast en vrij van pvc
ecuran 

watervast en pvc-vrij

Puretec Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag  
op basis van PUR (pvc-vrij)

Meerlaags P-Tec-Strong-oppervlak met  
speciale elastische PP-folie en ultramatte  

excimer-lak (pvc-vrij)

Meerlaags Puretec®-oppervlak met 
toplaag van polyurethaan (pvc-vrij)

Multiclic Multiclic –

Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg

P (4 uur watervast) P P

23/33 23/33 23/33

ja - 0,035 (m²K)/W 
met MEISTER-Silence 15 DB: 0,05 (m²K)/W

ja - 0,034 (m²K)/W ja - 0,01 (m²K)/W

zwevend plaatsen zwevend plaatsen volledige verlijming

100 m²  
max. 10 × 10 m

144 m²  
max. 12 × 12 m geen beperking

25 jaar / 5 jaar Lifetime bij woongebruik / 10 jaar 25 jaar / 5 jaar

Bfl-s1 / moeilijk ontvlambaar Cfl-s1 / moeilijk ontvlambaar Cfl-s1 / moeilijk ontvlambaar

17 dB met MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB met MEISTER-SilenceEco 18 dB 4 dB

R 9
R10 (DB 400)

R 10 R 9

beperkt P P

MeisterDesign. flex MeisterDesign. allround MeisterDesign. pro

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex

MeisterDesign.  
comfort

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
flex

MeisterDesign.  
allround

ID 1222 - 12339 - 010 ID 1122 - 12339 - 009 ID 0517 - 12339 - 004 ID 0822 - 12339 - 012
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