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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur pure 8743 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur pure 8743 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic Dry Wood 8748 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic Dry Wood 8748 | geborsteld | natuurgeolied

EEN 
STATEMENT

UIT HOUT 

LINDURA HOUTEN VLOER
HET ORIGINEEL VAN MEISTER
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Een hightech-vloer of echte natuur? In de Lindura houten vloeren 
gaan ze een fascinerende verbinding aan. Het geheim zit hem in 
de innovatieve Wood-Powder-technologie, die van een eenvoudige 
vloerbedekking een echte hightech houten vloer maakt. Wood 
Powder, een materiaalmix van fijne houtvezels, minerale bestand-
delen en andere natuurlijke additieven, wordt onder hoge druk 
en temperatuur samengeperst met een toplaag van echt hout, 
een HDF-tussenlaag en een tegenfineer. Op die manier ontstaan 
drukstabiele planken die aangenaam warm voor de voeten, 
belastbaar en gemakkelijk te onderhouden zijn.
 
Visueel spelen Lindura houten vloeren in een geheel eigen divisie.  
De vloeren van de rustieke sortering en van de sortering “authentic” 
overtuigen met expressieve oppervlakken, die deels al aan een 
used look doen denken. Met een rijk kleurenspel en een natuur-
geoliede afwerking vormt elke plank op die manier een groet uit 
de natuur en is vanuit elk perspectief uniek. Wie het graag wat 
minder rustiek heeft, kiest voor een rustiger sortering en een 
mat gelakt oppervlak: hier is het harmonische algehele plaatje 
compleet!

Om welk oppervlak het ook gaat, één ding hebben alle Lindura- 
varianten gemeen: de landhuisdelen overtuigen met een formaat 
dat op het gebied van houten vloeren een zeldzaamheid is – voor 
royale ruimtes vol expressie. 

Groot formaat. 
Expressief. 
Belastbaar. 
De nieuwe Lindura 
houten vloer  
overtuigt op alle 
fronten – 
een echt statement 
van hout!
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8410 | geborsteld | natuurgeolied
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Hightech
meets natuur

Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere 
duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde 
materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met  
de door ons  ingezette vormstabiele HDF-tussenlaag garandeert 
dit u een sterke vloer die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. 
De oppervlakte-veredelingen Weartec® Nature en Duratec 
onderstrepen met hoogwaardige oliën, wassen of lakken het 
karakter van de verschillende houtsoorten en zorgen voor  
degelijke en gemakkelijk te onderhouden vloeren. Lindura  
houten vloeren zijn ook geschikt om op een ondergrond  
met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming te leggen.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic Dry Wood 8748 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic Dry Wood 8748 | geborsteld | natuurgeolied

Wood-Powder-tegenfineer van 
echt hout

Toplaag van edel hout

Wood-Powder-laag

HDF-tussenlaag

Natuurgeolied oppervlak (Weartec® Nature) 
Natuurlijke oliën en wassen 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.

Mat gelakt oppervlak (Duratec) 
7-voudig afgelakt met een formaldehydevrije, taai-elastische,  

UV-geharde acryllak. Deze lak is ecologisch verantwoord  

en door zijn speciale samenstelling bijzonder robuust en  

gemakkelijk te onderhouden.

Lindura® | Wood powder technology produced under the license of Välinge.

CARB 2  
C O M P L I A N T

US EPA 
TSCA

TITLE VI 
C O M P L I A N T
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Hoog 
weerstandsvermogen
Een vergelijkende test in ons laboratorium laat dit  
duidelijk zien: een metalen bal met 4.000 Newton 
druk laat op gangbaar parket een duidelijk zichtbare 
indruk achter. De sporen die dit op een Lindura houten 
vloer achterlaat, zijn nauwelijks waarneembaar.

In Lindura houten vloeren komt het beste samen: royale 
formaten, een fraai uiterlijk in veel varianten en niet in de 
laatste plaats perfecte technische eigenschappen. Per 
slot van rekening is Lindura de absolute hightech houten 
vloer – en dat is aan veel aspecten te merken.

Gangbaar parket Lindura houten vloer

Veel karakter.  
Sterke vloer.

Woongezond 

Lindura is een natuurproduct. Alle verwerkte 
grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en 
zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze 
laboratoria. 
De gelegde vloer werkt vochtregulerend en zorgt 
voor een gezond en prettig ruimteklimaat. Door zijn 
eenvoudige reiniging en onderhoud is hij bijzonder 
hygiënisch. Zo garandeert de houten hightech-vloer 
milieuvriendelijk en gezond wonen.
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic white washed 8742 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur pure 8743 | geborsteld | natuurgeolied
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Energiebesparend
Lindura, in combinatie met de dempende onderlaag 
MEISTER-Silence 25 DB, houdt bijzonder weinig warmte 
tegen dankzij de speciale productopbouw  met een 
weerstand van 0,084 m2 K/W. De laag op de betonnen 
vloer van een warmwater-vloerverwarming dient ook 
bij een zwevende plaatsing de door de regelgeving* 
vastgestelde gemeten waarde van 0,15 m2 K/W niet te 
overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de 
oppervlakte te transporteren.

* Organisatie van vloerverwarming en vloerkoeling

Gemakkelijk in het 
onderhoud 

Door de echt houten toplaag met Wood-Powder te 
versmelten, wordt een groot deel van de houtporiën 
gesloten. Gesloten poriën verminderen de opeenhoping 
van vuil en maken het reinigen gemakkelijker.

Robuust
 
Dankzij de met Wood-Powder versterkte toplaag van 
echt hout is belasting voor Lindura houten vloeren 
geen probleem. Integendeel: Lindura is dol op uitda-
gingen en bewaart ook zijn kalmte bij hoge hakken  
op een feestje.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur pure 8743 | geborsteld | natuurgeolied
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Regelmatige reiniging 

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of bezemen  
meer dan voldoende. Voor de regelmatige reiniging en verzorging kunt u het  
beste Dr. Schutz-houtzeep of parket- en kurkreiniger in een verhouding van  
1:200 verdund met water gebruiken. Dweil de vloer licht vochtig  – net als  
bij de eerste reiniging – met een niet pluizende dweil die in deze oplossing is  
uitgewassen en goed is uitgewrongen.

Eerste reiniging na het leggen
Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige  
reiniging laten ondergaan (“ eindreiniging ”). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij 
het leggen zijn ontstaan, en bereidt u de vloer voor op zijn toekomstige gebruik. 

Voor het reinigen van de natuurgeoliede Lindura houten vloer gebruikt u Dr. Schutz-
houtzeep in een verhouding van 1:200 verdund met water, voor het reinigen van de 
gelakte Lindura houten vloer neemt u Dr. Schutz-parket- en kurkreiniger. 

De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing is uitgewas-
sen en goed is uitgewrongen licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste 
woonruimtes, zoals hallen, keukens, eetkamers, open woonkamers met directe 
uitgang, en in commerciële ruimtes adviseren we bij natuurgeoliede oppervlakken 
vervolgens een behandeling met een verzorgende olie.

Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 × per jaar)

Om uw natuurgeoliede Lindura houten vloer voor lange tijd mooi te houden en bij  
het optreden van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met  
Dr. Schutz H2Oil. Reinig de vloer bij normaal vuil eerst met Dr. Schutz-houtzeep 
(1:200), bij grotere oppervlakken het beste met een eenschijf-boenmachine. Vraag 
uw plaatselijke dealer waar u zo´n apparaat kunt huren! Zodra het oppervlak volle-
dig droog is, brengt u Dr. Schutz H2Oil onverdund met een niet pluizende dweil 
dun en gelijkmatig aan. Laat het oppervlak vóór gebruik minstens 12 uur drogen. 
Bij sterkere belasting adviseren wij de vloer nog eens met een geschikte verzor-
gende olie te oliën. 

Voor het kwaliteitsbehoud van gelakte en mat gelakte oppervlakken adviseren 
we een verzorging met Dr. Schutz-Parket en Kurk Mat.

Lindura perfect verzorgd!
Een houten vloer lastig te reinigen en zeer onderhoudsintensief? Dat is maar gedeelte-
lijk waar: met de perfect op Lindura houten vloeren afgestemde producten zijn reiniging 
en verzorging kinderlijk eenvoudig – en u hebt langer plezier van uw vloer!

1

2

3
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Het klassieke schuren, zoals bekend van parketvloeren, is bij de Lindura 
houten vloeren niet mogelijk vanwege de extreem harde, met Wood Powder 
samengeperste houten toplaag. Maar ook Lindura kan zo nodig worden 
gerenoveerd. Bij natuurgeoliede oppervlakken kan de olielaag gewoon worden 
vernieuwd (zoals beschreven onder punt 3 “Opfrissen en bij-oliën”). Het  
bij-oliën kan bij kleinere beschadigingen ook plaatselijk gebeuren. 

Mat gelakte Lindura houten vloeren kunnen heel simpel worden gerenoveerd. 
Met het Bona Recoat System kan een jaren oude vloer snel en voordelig 
worden vernieuwd. Daarbij wordt niet het hele oppervlak tot op het ruwe 
hout verwijderd, maar wordt alleen de bovenste laklaag licht geschuurd en 
opnieuw verzegeld. Zo worden resten van onderhoudsmiddelen, loopsporen 
en lichte krassen verwijderd, waarna de vloer de volgende dag alweer kan 
worden gebruikt.

Renovatie met het Bona Recoat System:
1. Vloer grondig reinigen 
2. Vloer licht schuren met Bona Diamond System 
3. Schuurstof opzuigen/-dweilen 
4.	 Bona	Traffic	HD	met	roller	aanbrengen	 

Meer informatie over het renoveren van mat gelakte Lindura houten vloeren 
vindt u op het MEISTER-YouTube-kanaal: youtube.com/MeisterWerkeTV

Bona Recoat System 
In plaats van schuren:  
vloerrenovatie in één nacht
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Lindura houten vloeren zijn verkrijgbaar in twee 
fraaie en uitzonderlijke landhuisdeel-formaten: 
2200 x 270 mm en 2600 x 320 mm (mat gelakt:  
uitsluitend 2200 x 270 mm). Beiden formaten zijn 
dankzij hun geringe opbouwhoogte van 11 mm  
ook geschikt voor renovaties. Overigens: de twee  
formaten kunnen ook uitstekend door elkaar  
worden gelegd. Dat zorgt voor afwisseling en geeft  
de vloer een speciale spannende uitstraling.

Een vloer  
van formaat.
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Lindura houten vloeren HD 400 | Eik rustiek 8410 | geborsteld | natuurgeolied
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Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die we met alle respect en veel 
Fingerspitzengefühl veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlakteveredelingen 
met hoogwaardige soorten olie of lak benadrukken het speciale karakter van het 
hout en beschermen het duurzaam.

Mat gelakt of 
natuurgeolied –  
dat is de vraag?

Natuurgeoliede Lindura® houten vloer 
 
Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van de natuurgeoliede Lindura-oppervlakken. 
Weartec® Nature dringt in het hout en vormt een beschermend, ademend oppervlak. 
Deze vorm van veredeling creëert een natuurlijke uitstraling met een subtiele glans, 
benadrukt nerven en structuur van het hout, werkt vochtregulerend en zorgt voor een 
gezond woonklimaat. Alle Lindura vloeren met Weartec® Nature-oppervlak zijn woon-
klaar voor woongebruik behandeld en hoeven na het leggen alleen in sterk belaste  
en commerciële of industriële ruimtes (bijv. hallen of keukens) met een geschikte  
verzorgende olie te worden behandeld. Het natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel 
regelmatig onderhoud nodig, op welke locatie dan ook. Dit geeft de vloer een natuurlijk 
patina en maakt hem buitengewoon sterk. Indien nodig kunnen beschadigde plekjes 
worden bijgewerkt.

Mat gelakte Lindura® houten vloer 
 
Matte lak laat het houtkarakter extra goed tot zijn recht komen. Het hout krijgt daardoor 
een warme, natuurlijke uitstraling. De milieuvriendelijke lakafwerking Duratec van de 
Lindura houten vloeren is bijzonder robuust en gemakkelijk te onderhouden. De hele 
lakopbouw bestaat uit formaldehyde-vrije, UV-geharde en ecologisch verantwoorde 
acryllak. Deze lak is zeer belastbaar en extreem slijtbestendig, aangezien er, anders dan 
bij parketvloeren, geen rekening mee gehouden hoeft te worden dat de vloer ooit wordt 
geschuurd. 

19
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Wat betekent »Sortering« eigenlijk?

Rustiek Authentic
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De sortering oogt zeer rustiek met een interessant 
kleuren- en structuurspel. Weinig spinthout maar 
gezonde en markante knoesten waaraan in aantal en 
omvang geen grenzen gesteld worden. Het natuur-
lijke oerkarakter van de vloer wordt benadrukt door 
grotere knoesten en scheuren van verschillende en 
onregelmatige grootte, die met de Wood-Powder-
technologie gecorrigeerd worden.

De sortering biedt een authentieke uitstraling, die 
de rustieke sortering zeer dicht benadert. Aan het 
spel van kleuren en structuren, het spinthout en de 
gezonde knoesten zijn in aantal en omvang geen 
grenzen gesteld, waardoor een authentieke en 
natuurlijke look ontstaat. Gebarsten knoesten en 
scheuren worden met behulp van de Wood-Powder-
technologie opgevuld. De diepe borsteling genereerd 
bij aanraking een totaal nieuw gevoel en rondt het 
natuurlijke, authentieke totaalplaatje af.Li
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NatuurLevendig

In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs 
het hout van één boom kan er zeer verschillend uitzien. 
Dat geldt voor parket, maar ook voor de Lindura  
houten vloer: 

Elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleu-
renspel en door de oppervlaktebehandeling en -veredeling. 
Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die van doorslagge-
vende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.

21

In deze sortering bieden wij bewust oppervlakken 
aan met een sterk kleuren- en structurenspel die 
het natuurlijke karakter van het hout benadrukken. 
Gezonde markante knoesten en spinthout bepalen de 
levendige uitstraling. Gebarsten knoesten en scheu-
ren zijn – net als bij de sortering » natuur « – met de 
Wood-Powder-technologie uitstekend gecorrigeerd.

Voor de sortering » natuur « kiezen wij oppervlakken 
met een evenwichtig kleurenspel. Gezonde, ver- 
groeide knoesten en hier en daar wat scheuren 
behoren tot de natuurlijke algehele uitstraling van  
de vloer. De Wood-Powder-technologie zorgt voor 
perfect gecorrigeerde gebarsten knoesten en 
scheuren.
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld | mat gelakt

Lindura®  
houten vloeren 
aan de wand

Creatieve wandvormgeving
met vloerbedekkingen. 
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Is dat nog de vloer? Of reeds de wand? Grenzen vervagen,  
als MEISTER de vloerbedekking verticaal laat lopen. Hoe dat gaat? 
Verbazingwekkend eenvoudig! Een simpel systeem van metalen 
profielen en bevestigingsclips zorgt ervoor dat Lindura houten 
vloeren ook aan de wand een goed figuur slaan. Dat is echt leven  
in de derde dimensie. 
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Oppervlakken

Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied



Natuurgeolied

Eik	levendig	crèmewit	8741 | geborsteld Eik	authentic	white	washed	8742 | geborsteld

Eik	natuur	pure	8743 | geborsteld Eik	rustiek	pure	8413 | geborsteld Eik	rustiek	Eik	rustiek	koffie	crème	8414 | geborsteld

Pagina 31
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| 1-strook (landhuisdeel) 
| Oppervlak natuurgeolied of mat gelakt 
|  V-voeg aan de lange zijde en kopse 
microvoeg - bij sortering natuur   
levendig | authentic

|  Onregelmatig gevormde V-voeg aan de 
lange zijde en kopse microvoeg - bij 

 rustieke sortering
| Kliksysteem: Masterclic Plus 

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

| Dikte: 11 mm 
|  Dekmaat:  
2600 × 320 mm | 2200 × 270 mm  
(bij natuurgeoliede oppervlakken) 
2200 × 270 mm  
(bij mat gelakte oppervlakken)

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

Lindura® houten vloer | HD 400

Pagina 31
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Pagina 34Pagina 32



Eik	authentic	greige	8744	| geborsteld 

Eik	levendig	cappuccino	8747 | geborsteld

Eik	rustiek	leemgrijs	8411 | geborsteld

Eik	authentic	Dry	Wood	8748	| geborsteld

Eik	natuur	8745 | geborsteld

Eik	rustiek	goudbruin	8514 | geborsteld

Eik	levendig	8417 | geborsteld

Eik	rustiek	olijfgrijs	8511 | vintage-structuur, geborsteld

Eik	rustiek	8410 | geborsteld Eik	authentic	8746 | geborsteld
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8739 | geborsteld | mat gelakt

28
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Mat gelakt

Eik	natuur	polarwit	8737	| geborsteld Eik	natuur	arctic-wit	8735 | geborsteld

Eik	natuur	alabast	8734 | geborsteld Eik	natuur	licht	8732 | geborsteld Eik	authentic	karamel	8733 | geborsteld

29

Eik	natuur	lichtbruin	8731 | geborsteld Eik	natuur	8736 | geborsteld Eik	levendig	8738 | geborsteld

Amerikaans	notelaar	levendig	8523Eik	rustiek	8520 | geborsteld Eik	authentic	8739 | geborsteldLindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8739 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig crèmewit 8741 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig crèmewit 8741 | geborsteld | natuurgeolied Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic white washed 8742 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur pure 8743 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek pure 8413 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek koffie crème 8414 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic greige 8744 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek leemgrijs 8411 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8745 | geborsteld | natuurgeolied



39

Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8745 | geborsteld | natuurgeolied Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig 8417 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8410 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8746 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8746 | geborsteld | natuurgeolied Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig cappuccino 8747 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic Dry Wood 8748 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek goudbruin 8514 | geborsteld | natuurgeolied Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur polarwit 8737 | geborsteld | mat gelakt Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld | mat gelakt



49

Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur alabast 8734 | geborsteld | mat gelakt Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur licht 8732 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur licht 8732 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic karamel 8733 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic karamel 8733 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur lichtbruin 8731 | geborsteld | mat gelakt Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8736 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8736 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig 8738 | geborsteld | mat gelakt Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8520 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8520 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8739 | geborsteld | mat gelakt Lindura houten vloer HD 400 | Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt
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Lindura houten vloer HD 400 | Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur polarwit 8737 | geborsteld | mat gelakt
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Voor de perfecte 
afwerking.  

Bij MEISTER heeft u de zekerheid dat alles bij elkaar past! Onderlegmate- 
rialen, plinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo 
wordt uw vloer een integrale interieuroplossing die bij u past en lang 
meegaat.
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Plint	profiel	19	PK	|	Uni	wit	glanzend	324	(decorfolie)

Plint	profiel	8	PK	|	Uni	wit	glanzend	324 (decorfolie)

Open voor alle stijlen –  
de witte plinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben? De 
openheid zich aan elke stijl aan te passen en het  
vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. 
Daarom zijn onze plinten met witte decorfolie een 
aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend  
te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan  
verschillende profielvormen opent daarbij de  
mogelijkheid geheel naar eigen smaak klassieke of 
juist moderne accenten aan te brengen.
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Plint	profiel	8	PK

Plint	profiel	3	PK	|	Eik	goudbruin	1165

Kleurrijk en  
met karakter –  
plinten om
zelf te verven.

Een evenwichtig beeld –  
met harmonieuze  
plinten.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels?  
Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp  
uw plinten geheel naar eigen wens! Gehuld in een  
overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal  
voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën.  
Laat uw creativiteit de vrije loop!

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis – 
en terecht. Met plinten die zijn afgestemd op de kleur 
of het decor van de vloer, vervult u deze wens  
moeiteloos. Het gebalanceerde samenspel van vloer  
en plint wordt vervolmaakt door het decor dat van 
plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet  
perfecte harmonie eruit.
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Prachtig veelzijdig: 
Overzicht van plintprofielen
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Om ook hoeken en kanten perfect te laten  
slagen, heeft MEISTER voor veel plinten  
bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken,  
eindkapjes 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.   

Wist u dat? Toebehoren voor plinten

Profielen	PK	|	MK:
dragermateriaal MDF  
(PK Aqua: dragermateriaal ABS) 

Profielen	F	MK:
dragermateriaal vuren

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
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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
Plint

profiel 23 F MK
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Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek leemgrijs 8411 | geborsteld | natuurgeolied
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Het complete systeem telt:
Ondervloeren voor hoogwaardige  
vloerbedekkingen
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Ondergrond | onderlaag Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Schuimfolie PE-folie

Houten planken – P – – P –

Houtplaten, OSB-platen,  
systeemelementen – P – – P –

Minerale ondergronden  
(bijv. cementvloer, anhydrietvloer) P P

met PE-folie P P P
met PE-folie P

Gietasfaltvloer – P – – P –

Voorhanden vloerbedekkingen  
(bijv. keramische tegels en platen, 
natuursteen, kunststof)

P P
met PE-folie P P P

met PE-folie P

Geen goede vloer zonder goede onder 
vloer: het onderlegmaterial heeft veel  
invloed op de levensduur van de vloer  
en vormt in de dagelijkse belasting een  
elementair bestanddeel van een goed 
functionerend vloersysteem. Ook de 
hoogwaardigste vloer kan door een 
ondervloer van mindere kwaliteit schade 
ondervinden. Een kwalitatief hoog- 
waardige ondervloer staat daarentegen 
garant voor een langdurig plezier van  
uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. 
door een optimale drukweerstand dat de 
klikverbindingen niet beschadigd raken. 
Te zachte ondervloeren kunnen echter 
een aanzienlijk negatief effect hebben op 
bijvoorbeeld fold-down-verbindingen. 

Bij het onderlegmaterial gaat het niet 
alleen om de te leggen vloer, maar ook 
om de ondergrond. Of het nu gaat om een 
dekvloer, houten plankenvloer, gipsplaten 
of aanwezige vloerbedekking zoals tegels 
of natuursteen:  
MEISTER zorgt er met een omvangrijk 
assortiment aan onderlegmaterialen voor 
dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste 
ondergrond ligt.



De onderlegmaterialen  
van MEISTER:

1. MEISTER Silence 25 DB 

 met geïntegreerde damprem | 3 mm

2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm 

3. MEISTER Silence 15 DB 

 met geïntegreerde damprem | 2 mm

4.  MEISTER-Twin Control 

 met geïntegreerde damprem en plakstrook | 2 mm

5. MEISTER-schuimfolie | 2 mm
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MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 
20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij 
het speciale PUR-mineraalmengsel de 
optimale dempende onderlaag voor 
een effectieve lucht- en contactgeluid-
demping. Het hoge eigengewicht van de 
producten heeft een bijkomend positief 
effect op het geluiddempend vermogen. 
Bij Silence 25 DB en 15 DB is de damprem 
reeds geïntegreerd, waardoor het niet 
meer nodig is een extra PE-folie te leggen. 
Datzelfde geldt voor het product MEISTER-
Twin Control. De dempende onderlaag van 
geslotencellig, vochtbestendig, blijvend 
elastisch, geëxtrudeerd polystyreens-
chuim is bovendien voorzien van een han-
dige zelfklevende strip aan de lange zijde. 
Met een rollengte van 25 m kan de onder-
laag zo snel en eenvoudig worden gelegd. 
Bovendien biedt hij een goede contact-
geluiddemping. MEISTER-schuimfolie ten 
slotte is een dempende onderlaag met 

een, bij vergelijking met veel gangbare 
schuimfolies, hoge dichtheid, die samen 
met de MEISTER-PE-folie zorgt voor een 
optimale bescherming tegen vocht. 

Alle onderlegmaterialen van MEISTER  
kunnen op vloerverwarmingen worden 
gelegd. Ze voldoen aan het technische 
informatieblad van de Vereniging van 
Europese producenten van laminaat- 
vloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de 
CEN/TS 16354. De Silence-producten 
voldoen bovendien aan de eisen van 
het technische informatieblad van de 
Multilayer Modular Flooring Association 
(MMFA) »Underlay materials under MMF 
floor coverings (MMF) – Test Standards 
and Performance Indicators« (niet in het 
Nederlands beschikbaar) voor klasse 1 
(met HDF-drager).
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