Laminaatvloer

www.meister.com

Ruimtes vol leven.
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Laminaatvloer Classic

Eik Chiemsee licht 6376 | houtdessin | LD 75

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer
Classic
Gewoon een mooie vloer
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Laminaatvloer Classic

Eik Barista 6420 | houtdessin | LD 95

Laminaatvloer Classic

Laminaat – de gemakkelijk te
reinigen voel-je-goed vloer
Robuust, gemakkelijk te reinigen, absoluut trendy en desondanks
tijdloos – met ons laminaat vindt u de perfecte huisgenoot. En het
beste: desgewenst gaat hij ook nog eens heel lang mee. U zult het
zien: met hoogwaardig laminaat van MEISTER doet u alles goed.

Wat is laminaat?
Laminaat is al jarenlang de meest verkochte harde vloerbedekking en
staat als geen ander voor eenvoudige reiniging en degelijkheid. Een
volledig ongecompliceerde vloerbedekking die weinig aandacht nodig
heeft en waarmee u een mooie en bestendige vloer jarenlang kunt
behouden – gegarandeerd.

Laminaat – echt ecologisch
Laminaat bestaat voor 100 % uit natuurlijke grondstoffen, met name
hout. Het hart van de constructie vormt een plaat van gecomprimeerde
houtvezels. Op de onderkant daarvan zit een ‘tegenﬁneer’ ter stabilisatie en bij sommige vloeren een geïntegreerde geluidsisolatie. Op de
bovenkant zit het ‘gezicht’ van de laminaatvloer, het decorpapier, bijv.
met authentieke houtdessins, steendecors of heel creatieve designs. De
toplaag (de looplaag) bestaat uit bestendige melaminehars en verleent
de laminaatvloer zijn enorme degelijkheid en gemak bij de reiniging.

Waarom is laminaat zo bestendig?
Laminaat is één van de meest robuuste vloerbedekkingen die er
bestaan. Door de stabiel onderling samengeperste lagen krijgt u
een vloer waarop je goed kunt leven – en dat vele jaren lang. Het laminaatoppervlak van natuurlijke melaminehars beschermt de vloer effectief tegen invloeden van buitenaf – van kinderspeelgoed tot de scherpe
nagels van huisdieren.
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Mississippi Wood 6404 | houtdessin | LD 75

Laminaatvloer Classic
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MEISTER-Laminaatvloer –
Echt levensecht. Houdt veel uit.
Maakt altijd indruk.

Waarom ziet MEISTER-laminaat er zo goed uit?
Laminaat imiteert natuurlijk hout (en ook andere natuurlijke materialen). Om dit
er bedrieglijk echt uit te laten zien worden de oppervlakken bij MEISTER-laminaat
speciaal gedrukt. Zo zijn poriën, knoesten, scheuren en andere structuren die op de
vloer te zien zijn, ook te voelen. Dat verleent MEISTER-laminaatvloeren nog meer
authenticiteit. En één ding spreekt haast vanzelf: bij de grote bandbreedte in onze
decors vindt iedereen zijn of haar droomvloer.
| Authentieke oppervlakken
| Voelbare structuren
| Topactuele decors

Waarom is MEISTER-laminaat zo stil?
De stabiele opbouw van onze laminaatplanken levert een belangrijke bijdrage aan
de geluiddemping: want hoe dikker en zwaarder een plank is, des te gedempter en
stiller kan erover worden gelopen. Een extra, op de vloer afgestemde contactgeluiddemping verlaagt de geluidswaarden optimaal.
| Stabiele plankenopbouw
| Hoog eigen gewicht
| Passende contactgeluiddemping
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Laminaatvloer Classic

Waarom is MEISTER-laminaat zo
eenvoudig te reinigen?
Geringe verontreinigingen kun je gewoon met de stofzuiger wegzuigen. Het oppervlak hoeft niet moeizaam geolied of verzegeld te worden, maar blijft haast vanzelf
jarenlang mooi. Ook bij sterkere verontreinigingen is het schoonmaken een fluitje
van een cent, want MEISTER-laminaat kan tegen poetswater – het zwelt niet, het
trekt niet krom. Het homogene oppervlak laat geen vocht door, de speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel zorgt voor dichte voegen en
de speciaal verlijmde dragerplaat reduceert zwellen bij indringend water.
Reinigen gaat het beste met de speciaal op onze vloeren afgestemde reinigingsproducten van CC Dr. Schutz. Overigens: ook mensen met allergieën kunnen opgelucht
ademhalen. Huisstofmijten maken op het laminaatoppervlak geen schijn van kans.
| Zonder extra verzorging
| Oppervlak bestand tegen poetswater
| Geschikt voor mensen met allergieën
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Waarom gaat MEISTER-laminaat
zo lang mee?
Voor MEISTER-laminaat verwerken we uitsluitend zeer hoogwaardige materialen.
De afzonderlijke lagen worden zorgvuldig onderling samengeperst. Het resultaat
zijn belastbare en robuuste laminaatplanken – de basis voor een lang productleven.
Wij hechten er bovendien veel waarde aan om planken te produceren die extreem
exact passen. Samen met de gepatenteerde en veilige klikverbinding ontstaat op
die manier een uiterst stabiele vloerbedekking en daarmee de perfecte basis voor
het leven bij u in huis – ook als het er daar een keer wat heftiger aan toe gaat.
| Hoogwaardige materialen
| Exact passende planken
| Veilig kliksysteem

5

Waarom is MEISTER-laminaat zo
gemakkelijk te leggen?
Als je één ding kunt zeggen van ons laminaat Classic-assortiment, dan is dat wel
dat het ongecompliceerd is! Dat blijkt natuurlijk uit zijn gemakkelijk te reinigen en
robuuste karakter, maar met name ook uit zijn kliksysteem. Dat is zo simpel dat u deze
vloer zelf kunt leggen – zonder lijmen, zonder plakken! En ook de rest gaat (haast)
vanzelf: de pakketten zijn gemakkelijk te hanteren voor een eenvoudig transport.
| Zonder lijmen en plakken
| Eenvoudig kliksysteem
| Eenvoudig transport

Alles uit één hand
Bij MEISTER heeft u de zekerheid dat alles bij elkaar past. Dankzij ons systeem met
ondervloer, plinten, profielen en randen voor de afwerking krijgt u de perfecte vloer
die bij u past en lang meegaat.
Voor informatie over ons toebehorenprogramma verwijzen we naar www.meister.com.

Welke MEISTER-ondervloer is voor mij de juiste?
Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het onderliggende materiaal heeft grote invloed op
hoe lang een vloer meegaat en is bij de dagelijkse belasting een elementair onderdeel van een
functionerend integraal systeem. Elke nog zo hoogwaardige vloer kan beschadigen wanneer deze
op een minderwaardige ondergrond wordt gelegd. Een kwalitatief hoogwaardige ondergrond
garandeert daarentegen lang plezier van de vloerbedekking, want hij zorgt er bijv. door optimale
drukstabiliteit voor dat de klikverbindingen niet beschadigd raken.
Of het nou beton, houten planken, systeemelementen of voorhanden bedekkingen zoals tegels
of natuursteen betreft: MEISTER zorgt er met zijn uitgebreide assortiment aan onderlegmaterialen
voor dat elke MEISTER-vloer goed op de betreffende ondergrond ligt:
Ondergrond |
Onderlagen

Silence 25 DB

Houten planken

Silence 20

Silence 15 DB

Duo-Guard

x

Schuimfolie

PE-folie

x

Vezelplaten,
OSB-platen,
systeemelementen

–

x

–

–

x

–

Minerale
ondergrond
(zoals bv.
cement-estrik,
anhydriet-estrik)

x

x
met PE-folie

x

x

x
met PE-folie

x

Gietasfalt-estrik

–

x

–

–

x

–

Bestaande
vloeren
(zoals bv.
keramiektegel
en platen,
steen,
kunststof)

x

x
met PE-folie

x

x

x
met PE-folie

x
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Laminaatvloer Classic

White Life 6390 | houtdessin | LC 75

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer – De perfecte
bodemoplossing voor uw thuis
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Laminaatvloer Classic

Eik Arcadia 6412 | houtdessin | LD 95

Laminaatvloer Classic

Gewoonweg mooi.
Ziet u het verschil met echt hout? Wij ook niet. Onze met veel
zorg geproduceerde decors zijn trendsettend en geven uw huis
het juiste cachet. Voor welk decor u ook kiest. Want: MEISTERlaminaat ziet er niet alleen echt uit, het voelt ook echt aan.

Mississippi Wood 6404 | houtdessin | LD 75
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Laminaatvloer Classic

Mystery White 6419 | decor | LC 55

Gewoonweg robuust.
Hier vindt het ware leven plaats. Dan is het niet verkeerd om een vloer
te hebben die erg vergevingsgezind is. Het degelijke MEISTER-laminaat
vormt de perfecte basis voor de dagelijkse strubbelingen en is ook nog
eens goed voor u. Want het is vrij van PVC en wordt zonder schadelijke weekmakers of oplosmiddelen geproduceerd.

Laminaatvloer Classic

Gewoonweg
gemakkelijk te reinigen.
Saai is verleden tijd. Keukens zijn tegenwoordig commandocentrales, wellness-oases en de plek waar alles gebeurt – en dat niet
alleen bij feesten en partijen. Ons laminaat is ook bestand tegen
grotere veldslagen in de keuken. Op het tegen poetswater bestendige oppervlak zijn alle sporen in een handomdraai verdwenen en
de rust keert snel weder. Tot de volgende slag.

Eik Chiemsee licht 6376 | houtdessin | LD 75

15

16

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer Classic

Eik wit dekkend 6536 | houtdessin | LD 95

Es Artisan 6402 | houtdessin | LD 95

Zandsteen wit 6047 | imitatie | LB 85

Eik marsepein 6268 | houtdessin | LC 55

Siena crème 6171 | imitatie | LB 85

White Life 6390 | houtdessin | LC 75

Mystery White 6419 | decor | LC 55

Mystery White 6419 | decor | LD 75 | LD 95

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer Classic

Eik Bodega 6403 | houtdessin | LD 75

Eik Taverna 6428 | houtdessin | LD 75 | LD 95

Eik Taverna 6428 | houtdessin | LC 75

Wintereik cappuccino 6322 | houtdessin | LD 95

Eik natuur 6067 | houtdessin | LC 55

Eik Taverna 6428 | houtdessin | LC 75

Eik markant pure 6273 | houtdessin | LC 75

Eik boothuis licht 6259 | houtdessin | LD 95
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Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer Classic

Kastanje Tosca 6405 | houtdessin | LD 75

Eik Barista 6420 | houtdessin | LC 75

Eik Barista 6420 | houtdessin | LD 75 | LD 95

Eik Chiemsee licht 6376 | houtdessin | LD 75

Eik Caledonia 6421 | houtdessin | LD 75

Eik Habanera 6429 | houtdessin | LD 75

Eik Arcadia 6412 | houtdessin | LD 75 | LD 95

Loft Style 6401 | decor | LB 85

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer Classic

Fancy Pine 6438 | houtdessin | LC 55

Cool Storm 6533 | decor | LB 85

Brushed Wood 6422 | houtdessin | LC 75

Leisteen grijs 6136 | imitatie | LB 85

Blue Metal 6544 | decor | LB 85

Eik gebarsten licht 6258 | houtdessin | LD 95

Eik gebarsten licht 6258 | houtdessin | LC 55

Eik Marrakech 6396 | houtdessin | LC 55

19

20

Laminaatvloer Classic

Laminaatvloer Classic

Eik Nova 6413 | houtdessin | LD 95

Eik gebarsten Terra 6439 | houtdessin | LD 75 | LD 95

Mississippi Wood 6404 | houtdessin | LD 75

Eik boothuis 6188 | houtdessin | LD 95

Luxury Club 6407 | decor | LD 75

Leisteen antraciet 6137 | imitatie | LB 85

Black Pearl 6418 | decor | LD 95

Laminaatvloer Classic
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Laminaatvloer Classic

LC 55

LB 85

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Gebruiksklasse 23 | 31

| Rondomlopende V-voeg

| Kliksysteem: Multiclic

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 7 mm

| Dikte: 8 mm

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

| Dekmaat: 853 x 395 mm

LC 75

LD 95

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook

| 1-Strook (landhuisdeel)

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Kliksysteem: Multiclic

| Rondomlopende V-voeg

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| Dikte: 8 mm

| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Dekmaat: 1288 x 198 mm

| Dikte: 8 mm
| Dekmaat: 2052 x 220 mm

LD 75
| 1-Strook (landhuisdeel)
| Gebruiksklasse 23 | 32
| Rondomlopende V-voeg
| Kliksysteem: Multiclic
| MEISTER garantie* 20 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 8 mm
| Dekmaat: 1288 x 198 mm

Bepaalde decors indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag.
* Garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

In 6 stappen uw eigen
MEISTER-laminaatvloer:

1

Decor

Welk decor bevalt u?

Lange plank

Compacte plank

2
3

Formaat

Tegelformaat

Let op het
passende formaat.

Voegen

Voegen beïnvloeden het uiterlijk van de vloer.

0V

LC 55

Geen voegen
De vloer wordt zonder
voegen gelegd. Voor een
vlakke, doorlopende en
harmonisch ogende vloer.

4V
Rondomlopende voegen
Afzonderlijke planken staan
duidelijk los van elkaar. Voor
een bijzonder plastisch
ogende vloer.

4

Gebruiksklasse

Hoe robuust moet uw vloer zijn?

A
B
D

Privé

Commercieel

Gebruiksklasse 21

Gebruiksklasse 31

E
F

gering of kortdurend gebruik
(slaapkamer, logeerkamer)

Gebruiksklasse 22
gemiddeld gebruik
(eetkamer, kinderkamer)

gering of kortdurend gebruik
(hotelkamer)

Gebruiksklasse 32
gemiddeld gebruik
(boetiek, café)

Gebruiksklasse 23
intensief gebruik
(gang, keuken, woonkamer)

5

Plinten

Aan u de keuze:

afgestemd

Harmonische plinten

6

tijdloos

creatief

Contrastrijke
plinten

Geluidsisolatie
Geïntegreerde contactgeluiddemping:
Best mogelijke geluidsreductie.
Aparte onderlegmaterialen:
Perfect afgestemd op de
betreffende ondergrond.

Witte plinten

s
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik Atacama 6380 | houtdessin

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer
Premium.
De stijl die bij u past.
Hartelijk welkom in de premium-laminaatvloer-wereld van MEISTER. Hier ziet u in
eerste instantie wat u niet ziet: namelijk het verschil tussen echt hout en MEISTERlaminaat. Een ware droom van een vloer – robuust, ongecompliceerd en duurzaam.
Speciaal geselecteerde grondstoffen groeien door een uitstekende afwerking uit tot
hoogwaardige merkvloeren, waar u lang plezier aan zult beleven.
Overtuig u zelf.
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Laminaatvloer Melango | Eik bruin 6036 | Houtdessin

Laminaatvloer Melango | Eik arctic-wit 6503 | Houtdessin

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala | Eik boothuis 6188 | houtdessin

27
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Laminaatvloer Premium

URBA
Laminaatvloer Melango | Eik vintage mohairgrijs 6288 | houtdessin

Laminaatvloer Premium

Urban

AN STYLE

Laminaatvloer Melango | Eik arctic-wit 6503 | houtdessin

Het zinderende leven. Absoluut
individueel en altijd up to date.
Luid, krachtig en soms behoorlijk ruw. De Urban Style laat
zich weinig voorschrijven en
dicteert liever zelf. Sterke contrasten, excentrieke vormen
en grafische elementen stoten
op elkaar en harmoniëren –
verbazingwekkend goed. De
Urban Style wordt bepaald
door individuele expressie. Op
zich staande en contrastrijke
stijlen worden graag gecombineerd om een eigen, heel
persoonlijke look te krijgen.
Typische kenmerken zijn sterke
contrasten, materialen in ruwe
toestand (metaal, karton) – en
keer op keer weer: gerecyclede en gevonden objecten.
Ook voor minimalisme is hier
een plekje weggelegd. Het
kleurenspectrum loopt van
lichte en koele tinten tot aan
gitzwart.
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik bruin 6036 | houtdessin

Laminaatvloer Melango | Nordic spar 6383 | houtdessin

modern
style

Modern
Klassiek, tijdloos, rechtlijnig: de
Modern Style laat geen ruimte
open voor experimenten.
Hier wordt teruggegrepen op
het oude vertrouwde, maar
niet zonder te kijken naar de
ontwikkelingen op het gebied
van luxe. Voor elegante
designklassiekers is hier net
zo goed plaats als voor hoogwaardige antiquiteiten. Het
belangrijkste is dat het standvastig is – dat geldt voor meubels even zeer als voor textiel
en decoraties.
Want, om met Giorgio Armani
te spreken: elegantie betekent
niet, op te vallen, maar in
gedachten te blijven. Hier is
men gewoonweg gearriveerd
en heeft de zekerheid: dit
zal niet zo snel uit de mode
raken – hier worden waarden
behouden. Gewoon achterover leunen en vertrouwen
hebben in de eigen stijl.

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala | Eik Casablanca 6414 | houtdessin
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Laminaatvloer Premium

Country
Traditie meets platteland,
niet stoffig maar juist zeer
actueel – precies de goede
dosis gezelligheid: dat is de
Country-stijl. De Countryinrichting neemt de natuur als
uitgangspunt, haar kleuren,
materialen en lichtstemmingen. Het meubilair staat er
ongedwongen en oorspronkelijk bij, soms grof-massaal,
soms eerder eenvoudig en
functioneel. Patina en sporen
van gebruik zijn altijd gewenst,
want ze verlenen tafels, kasten
en consorten een bijzondere
charme. Florale elementen zijn
het meest effectief op textiel
en tapijten, ook klassieke
ruitjesdessins worden vaak
gecombineerd. Het Countrykleurenspectrum loopt van
zandgeel, aardebruin en mosgroen tot leisteen en brengt
een zekere verbondenheid
met de natuur tot uitdrukking.
Kleuraccenten zoals kersrood,
citroengeel en appeltjesgroen staan tegenover de
aardetinten.

Country S

Laminaatvloer Micala | Eik boothuis 6188 | houtdessin

Laminaatvloer Premium

Style
Laminaatvloer Micala | Steigerhout licht 6279 | houtdessin
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik midden 6131 | houtdessin

Laminaatvloer Premium

Gaat de diepte in
De horizon verleggen, maar wel met beide benen op de grond. Zo
houd je altijd het overzicht – en het hoofd koel. Want, onder ons
gezegd en gezwegen: de chaos breekt meestal vanzelf wel uit. En
met de juiste vloerbedekking is die maar half zo erg en twee keer
zo goed uit te houden.

35
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Laminaatvloer Premium

Landelijk?
Nee, Country!
Hier vloeit alles samen: gezelligheid, gezinsleven, samen door dik
en dun – en heel veel warmte! De perfecte kleine wereld, maar
altijd met een open blik voor wat zich daarbuiten afspeelt. Want:
wij zeggen ja tegen cocooning, maar nee tegen afscherming!

Laminaatvloer Melango | Eik zand 6435 | houtdessin

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Nordic spar 6383 | houtdessin

Midden in het leven
Voor avonturiers. Voor dagdromers. Voor uitslapers. Het is een
drukke tijd waarin we leven. Dan is het maar goed dat je je af en
toe ergens kunt terugtrekken. Om bij te tanken, verder te denken,
nieuw te starten. Niets helpt daarbij beter dan de juiste omgeving.
En niets is voor de omgeving zo bepalend als de vloerbedekking.
Mooi toch?

37

38

Laminaatvloer Premium

Kan veel hebben
Leven zoals in een machinekamer, of onder vier masten. Met een
vloer, die bijna alles om het even is. Het dek schrobben? Gaat hij
in mee. Netelige manoeuvres? Met alle plezier. Een flinke deining? Geen probleem! Robuust, gemakkelijke te reinigen, erg mooi.
En steeds bereid voor de grote overtocht. Dat allemaal is » Black
Pearl «.

Laminaatvloer Micala | Black Pearl 6418 | decor

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala | Eik Muscat 6416 | houtdessin

Behoorlijk stijlvol
Zoals bekend is niet iedereen even handig als het om stijl gaat,
maar je kunt het misschien wel leren. Het is in elk geval beter om
gewoon al stijl te hebben. Dan is premium-laminaat van MEISTER
wellicht het begin van een hele grote liefde. Want zo stijlvol
stralen maar weinig vloerbedekkingen. Wat vindt u?

39
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik Medici 6410 | houtdessin

Zorgt voor spanning
We proudly present: Ja, wat eigenlijk – landhuisplanken? Smalle
stroken? Heel simpel: allebei. ‘Veel-stroken’ is het toverwoordje.
Hier is de vloer de diva en speelt duidelijk een hoofdrol. En dat
mag hij ook – al helemaal in de vintage-look.

Laminaatvloer Premium

41

Gaat overal in mee
Nog even mijn mail checken… dan op naar de keuken. Om 19
uur begint de dinner-party. Slow Food, uiteraard. Vooraf nog een
drankje al dan niet on the rocks, en daarna? Weg de nacht in
of liever thuis feesten? Goed te weten dat je een vloer hebt die
overal in mee gaat. Lekker simpel.

Laminaatvloer Micala | Eik Chianti 6392 | houtdessin
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik Atacama 6380 | houtdessin

Wonen voor
gevorderden
Niet schrikken, niemand stuurt u de woestijn in. Atacama staat in
het MEISTER-laminaatprogramma desondanks voor (haast) eindeloze vertes: want net zo royaal als deze architectuur is ook het
MEISTER premium-laminaat in lang formaat. Het ondersteunt daarmee op en top de werking van de ruimte.

Laminaatvloer Premium

43

Leef liever
ongebruikelijk
Soms zegt een naam echt alles. Wees eerlijk: heeft u zo´n laminaatvloer al eens gezien? Wij ook niet. We geven het meteen toe,
een beetje buitengewoon is hij wel, deze » Style Factory «. Maar
hij doet precies wat hij belooft: hij maakt van elke kamer een
absoluut stijlvolle ruimte.

Laminaatvloer Micala | Style Factory 6408 | decor

44

Laminaatvloer Premium

M el

Premiumlaminaatvloer
van MEISTER:
Perfectie in
2 collecties –
uw vloer voor
elke ruimte

an g o

2052 x 248 mm oder 2052 x 208 mm

Mic

ala

1287 x 198 mm

Laminaatvloer Melango
LANG EN BREED: PLANKEN VOOR ROYALE RUIMTES
Melango is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een klassieker onder de
laminaatplanken. Hij verenigt de robuustheid van een laminaatvloer met de
authentieke look van een landhuisplank. Op ruim twee meter vertoont elke
plank een perfect decor, dat op de plank nergens herhaald wordt. Samen met
andere details zoals de voeg aan de lange kant of helemaal rondom zorgt dat
voor een uiterlijk dat ook experts pas op het tweede gezicht kunnen onderscheiden van een echt houten vloer.

Laminaatvloer Melango | Eik Medici 6410 | Houtdessin

Laminaatvloer Micala | Style Factory 6408 | decor

Laminaatvloer Micala
CHIC EN COMPACT: DE ALLROUNDER
Het hoeft niet altijd (alleen) eiken te zijn: met zijn lengte van net iets meer dan 1,20
m laat het laminaat »Micala«. zich van zijn beste kant zien. Bijzonder rijk gevarieerde
decors van zeer klassiek tot eerder extravagant vallen als 1-strook of 3-strook met
alle stijlen van inrichten te combineren. Ook de liefhebber van oude vertrouwde
houtdecors zal hier uiteraard zijn variant vinden. Aan u de keus: met voegen aan de
lange zijde genereert u de perfecte landhuisplanken-look, rondomlopende voegen
zorgen voor een bijzonder plastisch ogende vloer, de voegloze decors daarentegen
zorgen voor een gelijkmatig en harmonisch uiterlijk van de vloer.

Onze premium-vloeren zijn van
de vertrouwde hoogwaardige MEISTERkwaliteit – maar hebben daarnaast nog
een paar pluspunten die de bijzondere
belevenis perfect maken.
AquaSafe-systeem
Alle premium-laminaatvloeren van MEISTER zijn geschikt voor
vochtige ruimtes*, want ze bieden de grondige bescherming tegen
vocht van het AquaSafe-systeem. Dit bestaat uit drie effectieve elementen die de vloer beschermen tegen binnendringend vocht:
| Bescherming van het oppervlak
De meerlaagse resp. geïmpregneerde oppervlakken zorgen voor
een effectieve bescherming tegen vocht.
| Bescherming van de vloeren aan de rand
De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel, dat met voorspanning werkt, zorgt voor een dichte en duurzame profielsluiting.
| Anti-zwellen dragerplaat
De sterk verbeterde anti-zwellen dragerplaat »AquaSafe« kan
zwellen bij beïnvloeding door water in hoge mate voorkomen.
*Zogenaamde ‘vochtige ruimtes’ zijn alle ruimtes met een verhoogde, maar geen permanente vochtbelasting en/of met een periodiek hogere luchtvochtigheid, zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn bereiken buitenshuis en natte ruimtes, zoals
sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer. Let op:
plassen water/waterspetters niet op het oppervlak laten opdrogen, maar direct op- en
droogvegen (binnen 30 minuten).

Diamond Pro®-oppervlak
Het speciale Diamond Pro-oppervlak vergroot de weerstand
van de vloer tegen microkrassen en afslijting en biedt een extra
bescherming tegen slijtage.

Antistatic-uitrusting
Alle premium-laminaatvloeren van MEISTER zijn extra uitgevoerd met
een antistatic-finishing. Deze 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.

Uitgebreidere garantie bij woongebruik
Wij zijn zo overtuigd van onze premium-laminaatvloeren dat we u een
extra lange garantie meegeven: 25 jaar bij woongebruik*.

Contactgeluiddemping
Al onze premium-laminaatcollecties kunt u ook krijgen met geïntegreerde contactgeluiddemping. MEISTER verwerkt een zware, elastische contactgeluiddemping van een hoogwaardige PU-mineraalmix
(2,5 mm dik). Dit heeft een optimaal effect op de geluidswaarden en
kan bovendien kleine oneffenheden in de vloer egaliseren. Daardoor
wordt een stevig en vlak contact met de ondergrond verkregen wat
het ontstaan van geluid nog eens extra tegengaat. Niet in de laatste
plaats levert ook de stabiele opbouw van onze laminaatplanken
een belangrijke bijdrage aan de geluiddemping: want hoe dikker
en zwaarder een plank is, des te gedempter en stiller kan erover
worden gelopen. Laminaatvloeren van MEISTER met geïntegreerde
geluiddemping zijn dus zeer stil en zorgen ook akoestisch voor een
ongestoorde prettige ambiance.

Alles uit één hand
Bij MEISTER heeft u de zekerheid dat alles bij elkaar past. Dankzij
ons systeem met ondervloer, plinten, profielen en randen voor de
afwerking krijgt u de perfecte vloer die bij u past en lang meegaat.
Voor informatie over ons toebehorenprogramma verwijzen we
naar www.meister.com

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

Uitstekend en met onderscheiding –
laminaatvloer van MEISTER.
| De MEISTER-garantie
Wĳ zĳn zo overtuigd van de kwaliteit van onze laminaatvloeren dat we u er, al naargelang de
collectie, wel 25 jaar garantie op geven. U krĳgt van MEISTER een vloer waarvan u vanwege de
waardevolle optiek, enorme degelĳkheid en onderhoudsvriendelĳkheid ook over vele jaren nog
veel plezier zult beleven. Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op
www.meister.com.
Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

| De Blauwe Engel
Als resultaat van onze verantwoorde materiaalkeuze en moderne productieprocessen hebben
alle MEISTER-vloeren het Blauwe Engel-teken – ‚s werelds eerste en meest bekende keurmerk
voor milieuvriendelĳke producten en dienstverlening. Het biedt u de zekerheid te kiezen voor een
emissiearme en ecologische vloer.
| Instituut Bouwen en Milieu
Samen met de Europese federatie van laminaatfabrikanten (EPLF) ondersteunt de MeisterWerke Schulte
GmbH een duurzame manier van bouwen via milieu-productdeclaraties (EPD‘s) bĳ het Duitse Instituut
Bouwen en Milieu (Institut Bauen und Umwelt e.V.). Declaratienummer: EPD-MWS-20150245-CBE1-EN
| PEFC

De PEFC Council (het programma voor de erkenning van boscertificeringssystemen) is de wereldwijde organisatie die zorg draagt voor een duurzaam bosbeheer door bosbouwcertificering en door
het verlenen van een keurmerk aan houtproducten. Producten met PEFC-keurmerk geven de zekerheid dat de grondstoffen afstammen van duurzaam beheerde bossen. Door gebruik van dit logo
verplichten wij ons tot ondersteuning van een ecologisch en sociaal acceptabel beheer van het bos
volgens de criteria van PEFC Deutschland e. V.

| Algemene goedkeuring bouwtoezicht
Verstrekt door het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

| CE-teken
Alle laminaatvloeren van MEISTER voldoen aan alle fundamentele
Europese veiligheidsen gezondheidsrichtlĳnen.

| EPLF – Europese vereniging van laminaatproducenten
MeisterWerke Schulte GmbH is lid van de Europese vereniging van laminaatproducenten en de
claim in het EPLF Logo benadrukt precies dat, waarvoor we als Europese merkenproducent in
de wereld bekend zĳn: we bieden laminaatvloeren aan in gecertificeerde kwaliteit, technisch
volwassen, met uitstekende gebruikseigenschappen en een zeer goede ecologische balans,
overtuigend in het zichtbare en tastbare – en met altĳd nieuwe creatieve decorideeën.
| MADE IN GERMANY
Vast verankerd op onze locatie betekent dit voor ons meer dan alleen de aanduiding van de oorsprong. Voor ons staat »Made in Germany« ook voor de claim om de beste kwaliteit te leveren.
Dit in praktĳk te brengen is onze dagelĳkse uitdaging.

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik Atacama 6380 | houtdessin

51

52

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango

Nordic spar 6383 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik harmonisch wit 6139 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik harmonisch wit 6139 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik arctic-wit 6503 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango

Eik polar 6381 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik Atacama 6380 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Spar cappuccino 6384 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Den vintage licht 6283 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik crèmegrijs 6285 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik witgrijs 6277 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik witgrijs 6277 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik vintage mohairgrijs 6288 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango

Eik klei 6433 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik zand 6435 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik chocolade 6436 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik fluwelig 6434 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Den vintage donker 6437 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik grijs 6132 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik karamel 6276 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik toffee 6275 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango

Eik licht 286 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik harmonisch licht 6133 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik midden 6131 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik Dakar 6385 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik natuur 287 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik Medici 6410 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik gebarsten vintage cappuccino 6317 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik Barrique 6411 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango

Eik Bargello 6423 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik Savannah 6382 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Eik bruin 6036 | houtdessin | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Eik Tempranillo 6424 | houtdessin | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Laminaatvloer Melango
LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Laminaatvloer Melango
LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

| 1-Strook (landhuisdeel)

| 1-Strook (landhuisdeel)

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Gebruiksklasse 23 | 32

| V-voeg aan de lange zijde

| Rondomlopende V-voeg

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht

| Oppervlak Diamond Pro

| Oppervlak Diamond Pro

| Antistatisch oppervlak

| Antistatisch oppervlak

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag (LD 300 | 20 S)

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag (LD 300 | 25 S)

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Dikte: 9 mm (11,5 mm met geluiddempende onderlaag)

| Dikte: 9 mm (11,5 mm met geluiddempende onderlaag)

| Dekmaat: 2052 x 208 mm

| Dekmaat: 2052 x 248 mm

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

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala

Eik licht 6444 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik licht 6444 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Aspen 6427 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Steigerhout licht 6279 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala

Eik Milano 6391 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Milano 6391 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Nova 6413 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Nova 6413 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

West Side 6397 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik geloogd 6173 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik geloogd 6173 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Patina Wood 6398 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala

Eik Casablanca 6414 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Casablanca 6414 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik boothuis licht 6259 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Chianti 6392 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Chianti 6392 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Eik Muscat 6416 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Muscat 6416 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Style Factory 6408 | decor | LD 200 | LD 200 S
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Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Micala

Eik boothuis 6188 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Tundra 6415 | houtdessin | LD 200 | LD 200 S

Eik Tundra 6415 | houtdessin | LC 200 | LC 200 S

Black Pearl 6418 | decor | LD 200 | LD 200 S

Laminaatvloer Micala
LD 200 | LD 200 S

Laminaatvloer Micala
LC 200 | LC 200 S

| 1-Strook (landhuisdeel)

| 1-Strook | 2-Strook | 3-Strook

| Gebruiksklasse 23 | 32

| Gebruiksklasse 23 | 32

| V-voeg aan de lange zijde

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht

| Rondomlopende V-voeg bij decor Style Factory 6408

| Oppervlak Diamond Pro

| AquaSafe-systeem: omvattende bescherming tegen vocht

| Antistatisch oppervlak

| Oppervlak Diamond Pro

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag (LC 200 S)

| Antistatisch oppervlak

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag (LD 200 S)

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Kliksysteem: Masterclic Plus

| Dikte: 8 mm (10,5 mm met geluiddempende onderlaag)

| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik

| Dekmaat: 1287 x 198 mm

| Dikte: 8 mm (10,5 mm met geluiddempende onderlaag)
| Dekmaat: 1287 x 198 mm

Voor meer informatie over de decors verwijzen we naar www.meister.com of naar onze grote »LookBook« in de speciaalzaak –
hier wordt elk decor royaal afgebeeld op een DIN A3-blad.
*Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Laminaatvloer Premium

Laminaatvloer Melango | Eik witgrijs 6277 | houtdessin
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Laminaatvloer Melango | Eik Medici 6410 | houtdessin

Elke dag
een meesterwerk.
Sinds ruim 80 jaar en drie generaties lopen wij warm voor innovatieve producten,
praktische systeemoplossingen en aantrekkelijk design. We ontwikkelen onszelf, onze
onderneming en ons aanbod steeds verder. Want wij weten: u verwacht altijd het beste.
En dat willen we u bieden.
| MEISTER blijft trouw aan zijn wortels.
Wij denken internationaal, maar blijven een Duitse onderneming – 640 medewerkers
garanderen dag in dag uit premium-kwaliteit Made in Germany.
| MEISTER is de leider in innovatie.
Intelligente ideeën maken van ons een drijvende kracht in de branche – meer dan 200
patenten en beschermde gebruiksmodellen zijn hiervoor het indrukwekkende bewijs.
| MEISTER neemt zijn verantwoordelijkheid op voor het milieu.
Wij handelen duurzaam op alle gebieden – zorgvuldige productselectie beschermt
grondstoffen en klimaat.
| MEISTER staat achter de vakhandel.
Onze basis is een betrouwbare samenwerking met de vakhandel en met professionele
montagebedrijven – ons netwerk »100% PRO Producenten/ Verkoop/ Vakmannen« garandeert eersteklas producten, een competent advies en deskundige montage.
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