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Lindura® – 
een revolutie voor 
houten vloeren
Duurzaam. Robuust. Voor alledaagse uitdagingen. Dat is de Lindura houten vloer. En precies dat maakt 

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

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

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

zuinige toplaag van echt hout extra stabiel is onder indrukken. Wood Powder is een fijne mix aan mate-

rialen van houtvezels, minerale stoffen en overige additieven. 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 HS 500 / Eik classic olijfgrijs 8926 / vintage-structuur, geborsteld / ultramat gelakt



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 dempende 
onderlaag MEISTER-Silence 
25 DB). 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 onder 
indrukken 
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.
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Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied



Wood Powdertegenfineer van echt hout

Toplaag van echt hout

Wood Powderlaag

HDFtussenlaag

Natuurgeolied oppervlak (Weartec® Nature)
Natuurlijke olie en was 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 olie, was of lak het karakter van de verschillende 

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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Laminaatvloer
MeisterDesign. laminate

Gelukkig is
het laminaat!



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

2



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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*   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.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

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: 2 052 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: 1 287 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 weer-
standsvermogen en levensduur – natuurlijk ook in de badkamer! 

*

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

**
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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: 1 288 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: 2 052 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: 1 288 x 198 mm

Tegenfineer

HDF-tussenlaag

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

Diamond Pro®-oppervlak

AquaStop-impregnering 
van de randen

*   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.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

* **
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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:  

  1 288 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:  

  1 288 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.

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

*  Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

*
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Designvloer
MeisterDesign. rigid



MeisterDesign. rigid RL 400 S / Eik gebarsten Terra 7432 / Houtdessin
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Eenvoudig te 
leggen  
-  Zwevend leggen zonder 

verlijming
- Snijden in plaats van zagen 
-  Kan op oude vloerbedek-

king worden gelegd/geen 
doordrukken bij het leggen 
op tegels

-  Contactgeluiddem-
pende onderlaag reeds 
geïntegreerd 

-  Stabiele en veilige 
klikverbinding

Hoogwaardige  
contactgluid- 
dempende 
onderlaag 
-  Uit stabiel, recyclebaar 

XPS-schuim
-  Stil en comfortabel
- Drukvast
- Waterproof
-  Vermindert contact- 

en loopgeluid

Robuust 
en onderhouds-
vriendelijk
- Waterproof
-  Geschikt voor badkamer 

en keuken
-  Hoge gebruiksklasse 

23/33 (intensief 
gebruikte ruimtes)

-  Extra stabiele constructie 
- Ongevoelig voor vlekken
-  Stofzuigen volstaat, naar 

wens ook natte reiniging
- Antislip

Vormvast
-  Vormvast, ook onder  

inwerking van zonlicht en 
temperatuurschommelingen

-  Geschikt voor woonserres 
-  Geen overgangsprofielen  

of bewegingsvoegen nodig 
bij deuren

-  Doorlopend te leggen op  
15 x 15 m

-  Geschikt voor 
vloerverwarming/-koeling

s

MeisterDesign. rigid RD 300 S 
Eik Hampstead 7397 / Houtdessin

Lage emissies 
en recyclebaar
- Made in Germany
- Vrij van ftalaten

Vrij van bezwaarlijke weekmakers vo
lge

ns
 R

EA
C

H

PHTHALATE
FREE

2



De nieuwe 
generatie vinyl

Vinylvloeren zijn verleden tijd, het tijdperk van Rigid Core breekt aan – waterproof, sterk 

en onderhoudsvriendelijk! De innovatieve designvloer MeisterDesign. rigid is een absoluut 

ongecompliceerde alleskunner. Hij is eenvoudig en stevig zwevend te leggen, blijft ook onder 

invloed van warmte stabiel en is bovendien emissiearm en recyclebaar. Dankzij de hoogwaar-

dige, authentiek gedrukte oppervlakken in moderne trendkleuren, vormt MeisterDesign. 

rigid een optische highlight voor iedere woning. Daarnaast is deze vloer met zijn geringe 

opbouwhoogte uitermate geschikt voor renovaties.

MeisterDesign. rigid RB 400 S / Cosmic Beam 7436 / Decor

Vrij van bezwaarlijke weekmakers vo
lge

ns
 R

EA
C

H

PHTHALATE
FREE

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

33



Geïntegreerde contactgeluiddemping  
1 mm XPS-schuim

Decorlaag

Dragerplaat van 
rigid-polymeer – waterproof

Meerlaags oppervlak van vinyl met  
excimer-lak (0,55 mm toplaag)

MeisterDesign. rigid RL 400 S / RB 400 S 

De belastbare 
De dragerplaat van rigide polymeer vormt samen met de geïntegreerde contact-

geluiddempende onderlaag een zware en daardoor trillingdempende constructie – en  

zorgt zodoende voor een vloerbedekking die belastbaar en stil tegelijk is. Nog een voordeel:  

het hoogwaardige oppervlak met excimer-lak maakt de vloer bijzonder gelijkmatig mat. 

De lange planken van de collectie RL 400 S vormen met hun lengte van ruim 1,80 m en  

hoogwaardige decors zonder decorherhaling op de plank een absoluut uitzonderlijk product! 

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

*

* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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MeisterDesign. rigid RD 300 S 

De comfortabele 
De waterproof vloer is zeer vormstabiel dankzij een speciale dragerplaat van rigide polymeer. 

Een aanvullende elastische tussenlaag dempt het loopgeluid in de ruimte en verleent de vloer 

een bijzonder zacht loopgevoel. Het meerlaagse oppervlak van vinyl met PUR-coating maakt de 

vloer uiterstgemakkelijk in onderhoud. De achterzijde met geïntegreerde contactgeluiddemping 

zorgt voor meer rust in de onderliggende ruimtes. De planken hebben ondanks hun hoge 

stabiliteit een relatief laag oppervlaktegewicht. Daardoor zijn ze heel eenvoudig te vervoeren en 

verwerken! Dit alles maakt de vloeren uit deze collectie een uitzonderlijke verschijning ten 

opzichte van conventionele rigid-vloeren – kwaliteit Made in Germany!

Geïntegreerde contactgeluiddemping  
1 mm XPS-schuim

Decorlaag

Elastische dempingslaag

Speciale dragerplaat van  
rigid-polymeer – waterproof

Meerlaags oppervlak van vinyl 
met PUR-coating (0,55 mm toplaag)

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

*

* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Kamerbrede lange planken,  

praktische korte planken, of 

moderne maxi-tegels – het  

rigid-assortiment bevat voor  

elke wens en elke kamer een 

passend formaat! 

Formaten

MeisterDesign. rigid  
in één oogopslag

MeisterDesign. rigid RL 400 S 
Eik Natural Spring 7431 / Houtdessin
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-  1-strook (landhuisdeel) of tegelformaat

-  Gebruiksklasse 23/33 

- Rondomlopende microvoeg

-  Waterproof/geschikt voor  

vochtige ruimtes 

-  Dragerplaat van 

rigid-polymeer – waterproof 

-  Meerlaags oppervlak  

van vinyl met excimer-lak

-  Met contactgeluiddempende  

onderlaag 1 mm XPS-schuim

- Kliksysteem: Multiclic 

-    MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij gebruik in  

commerciële ruimtes 

- Dikte: 6 mm 

-  Dekmaat:  

1 830 x 197 mm (RL 400 S) 

851 x 397 mm (RB 400 S)

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

MeisterDesign. rigid RL 400 S/RB 400 S

- Korte plank

-  Gebruiksklasse 23/33

- Rondomlopende microvoeg

-  Waterproof/geschikt voor  

vochtige ruimtes 

-  Speciale dragerplaat van 

rigid-polymeer – waterproof 

-  Meerlaags oppervlak  

van vinyl met PUR-coating 

-  Met contactgeluiddempende  

onderlaag 1 mm XPS-schuim

- Kliksysteem: Multiclic 

-   MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij gebruik  

in commerciële ruimtes 

- Dikte: 5,5 mm 

-  Dekmaat:  

1 290 x 228 mm

 MeisterDesign. rigid RD 300 S

MeisterDesign. rigid RB 400 S 
 Black Rock 7437/ Decor

MeisterDesign. rigid RD 300 S 
Eik Vintage Lodge 7327 / Houtdessin
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MeisterDesign. rigid RB 400 S / White Stone 7440 / Decor
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Designvloer
MeisterDesign. next  
Edition M7



MeisterDesign. next | Eik Madras 6891 | Houtdessin
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MeisterDesign. next

Een designvloer die vrijwel alle woonwensen vervult: de hoogwaardige productopbouw 
met drie lagen vormt de basis voor een duurzame vloerbedekking met een lange levens-
duur, die niet alleen geschikt is voor extra comfort in woon- en slaapkamers, maar ook voor 
gebruik in keukens of badkamers (uiteraard ook op vloerverwarming!). De geïntegreerde 
contactgeluiddemping van kurk zorgt voor rust en comfort, het AquaSafe-systeem voor een 
onbezorgd gevoel. Want met een waterbestendigheid tot vier uur lang, de speciaal geïm-
pregneerde randen en het goed sluitende, gepatenteerde fold-down-kliksysteem Masterclic 
Plus deert zelfs vocht hem niets! Dat MeisterDesign. next robuust en gemakkelijk te reinigen 
is, spreekt dan ook eigenlijk haast voor zich.  

Authentiek oppervlak met kleurrijke glans

Eenvoudig te leggen Vrij van pvc en weekmakers 

|  Korte plank 

|   Gebruiksklasse 23 | 33 

|   Rondomlopende microvoeg 

|   Met geluiddempende 

onderlaag 1 mm kurk 

|   Geschikt voor voch-

tige ruimtes |  4 uur 

waterbestendig

|   Speciale AquaSafe-plaat 

|   Puretec® Pro-oppervlak 

|  Kliksysteem: Masterclic Plus 

|    MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik 

 

|  Dikte: 8 mm 

|  Dekmaat: 1 287 × 220 mm

MeisterDesign. next Edition M7

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

Contactgeluiddemping van kurk 1 mm

Randen met AquaStop- 
impregnering

Meerlaags Puretec® Pro-oppervlak  
met speciale elastische laag  
(pvc-vrij) 

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

*

*  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

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

**

55



MeisterDesign. next | Eik Casablanca 6414 | Houtdessin

13



Om ook hoeken en kanten perfect te laten 
slagen, heeft MEISTER voor veel plinten bijpas-
sende binnenhoeken, buitenhoeken, eindkap-
pen 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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