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MeisterDesign  
De vinylvloer  
zonder vinyl. 
Met alle voordelen. 
Zonder de nadelen.

MeisterDesign | Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin



De verschillende ruimtes in huis stellen uiteenlopende eisen aan 
de vloerbedekking. In de badkamer en de hal moet deze bestand 
zijn tegen vocht, in de keuken mogen de oude tegels niet zicht-
baar zijn onder de nieuwe vloer en in de slaapkamer en de woon-
kamer moet de vloer zeer comfortabel zijn en aangenaam voor 
blote voeten. Geen probleem voor MeisterDesign!

Het idee is simpel: de 18 decors zijn er elk in vier verschillende 
productopbouwtypen, waardoor voor elke toepassing de ideale 
oplossing te vinden is.* Van watervast tot extra-comfortabel: alles  
is verkrijgbaar. Dat biedt u de vrijheid uw favoriete decor te kiezen  
in de uitvoering die past bij de toepassing. Geniaal eenvoudig 
toch? Dat vinden wij ook!

Maar MeisterDesign overtuigt niet alleen in uiteenlopende  
woonomgevingen. Dankzij de hoge robuustheid en de  
gebruiksklasse 23 | 33 is de designvloer ook voor een zakelijke 
omgeving een uitstekende keus.

Robuust. Gemakkelijk in het  

onderhoud. Milieuvriendelijk. 

Overal toepasbaar. 

Zo moet een vloerbedekking zijn. 

De designvloer  

MeisterDesign is het allemaal –  

en nog veel meer. 

* Steendecors zijn niet verkrijgbaar als MeisterDesign. pro. 

MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Houtdessin
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Wat veel mensen niet weten: » vinyl « stamt van het begrip pvc: 
polyvinylchloride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan 
weekmakers bevatten, die bezwaren voor de gezondheid en  
het milieu met zich meebrengen. Om nog maar te zwijgen van 
de geuren die eruit vrijkomen. Daarom komt er bij MEISTER  
geen vinyl of pvc in en op de vloer. Maar wel de voordelen 
ervan. Want die zijn onomstreden: onderhoudsgemak, 
extreme bestendigheid, robuustheid en watervastheid.

En waarom zonder vinyl?

MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Houtdessin
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Eén voor alles: 
18 decors, 
4 varianten

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude 
tegels niet zichtbaar zijn? Een licht verende vloer met 
dempende kurklaag? Of de watervaste zorgeloze variant?  
Bij de designvloer MeisterDesign is de keus aan u! 

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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MeisterDesign. comfort
De behaaglijke comfortvloer met de  

extra kurklaag.

1

2
MeisterDesign. flex
De slanke designvloer met 
geringe opbouwhoogte.

3
MeisterDesign. life
De ongecompliceerde allrounder 
om te klikken.

4
MeisterDesign. pro
De extra dunne professionele vloer 
voor volledige verlijming.

Eén voor alles: 
18 decors, 
4 varianten

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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MeisterDesign. comfort

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale 
gecombineerde 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- en slaapkamers, maar in het 
bijzonder voor kinderkamers.

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.

» Zacht voor de gewrichten
» Zeer stil 

Contactgeluiddemping van kurk

Comfortlaag van kurk Meerlaags Puretec ®-Plus-oppervlak met 
speciale elastische laag (pvc-vrij)

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) – 

op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Met contactgeluiddemping 1 mm kurk

 | Speciale AquaSafe-plaat

 | Puretec®-Plus-oppervlak

 | Kliksysteem: MasterclicPlus

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 9 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 600 (S):  1287 × 220 mm 

 Dekmaat steendecors (DB 600 S):  853 × 395 mm

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



MeisterDesign. flex

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid 
te worden voorbereid – in tegendeel: oude ondergronden, zoals tegels, kunnen gewoon 
blijven liggen, 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. Zijn sterke punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, 
vooral in keukens en woonkamers die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.

» Renovatievriendelijk
» Flexibel 

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

SilentTouch®-oppervlak – 
Polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)

Tegenfineer voor optimale vormvastheid

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Speciale AquaSafe-plaat

 | SilentTouch®-oppervlak

 | Kliksysteem: Multiclic 

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 5 mm

 |  Dekmaat houtdecors (DD 400): 1290 × 216 mm 

Dekmaat steendecors (DB 400):  858 × 399 mm

MeisterDesign. flex SilentTouch®-Technologie 

12

Het oppervlak van de designvloer  

MeisterDesign. flex wordt vervaardigd 

met behulp van de innovatieve, gepaten-

teerde SilentTouch®-technologie en is 

daardoor zeer elastisch, stil, slijtvast en 

onderhoudsvriendelijk.

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

Vuil en water? Geen probleem voor de watervaste designvloer MeisterDesign. life. Ook 
sterk zonlicht deert hem in tegenstelling tot vinylvloeren helemaal niet. In principe is de 
loopstille vloer geschikt voor badkamers en alle soorten woonruimtes, maar vanwege 
zijn ongevoeligheid past hij bij uitstek in ruimten met een directe verbinding naar buiten. 
En trouwens: MeisterDesign. life kunt u tot wel 15 x 15 m zwevend leggen – dat maakt 
hem ook ideaal voor open woonruimten.

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.

» Watervast
» Elastisch 

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

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

Tegenfineer voor optimale vormvastheid

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Watervast | Geschikt voor vochtige ruimtes

 |  ecuran – watervaste en  

pvc-vrije dragerplaat

 | Puretec ®-oppervlak

 | Kliksysteem: Maxiclic

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 5 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 800): 1290 × 214 mm 

 Dekmaat steendecors (DB 800): 858 × 391 mm

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

Made with

ecuran is het hoogwaardige composiet- 
materiaal voor veeleisende vloeroplossingen.  
Het is gebaseerd op het zogeheten bio-
polyurethaan, dat voor een groot deel wordt 
vervaardigd uit plantaardige oliën zoals 
koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voor-
komende minerale componenten zoals krijt. 
ecuran heeft geen nadelige invloed op de 
gezondheid, want er komen geen weekmakers, 
oplosmiddelen en chloor aan te pas.

ecuran

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin



MeisterDesign. pro

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 de perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en objectruimtes  
zoals winkels of restaurants.

De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

» Watervast
» Stootvast

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

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

Fleece-tegenfineer voor een optimale verlijming
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 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Watervast | Geschikt voor vochtige ruimtes

 |  ecuran – watervaste en  

pvc-vrije dragerplaat

 | Puretec ®-oppervlak

 | Voor volledige verlijming

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 2 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 200): 1295 × 219 mm

MeisterDesign. pro

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

Made with

ecuran is het hoogwaardige composiet- 
materiaal voor veeleisende vloeroplossingen.  
Het is gebaseerd op het zogeheten bio-
polyurethaan, dat voor een groot deel wordt 
vervaardigd uit plantaardige oliën zoals 
koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voor-
komende minerale componenten zoals krijt. 
ecuran heeft geen nadelige invloed op de 
gezondheid, want er komen geen weekmakers, 
oplosmiddelen en chloor aan te pas.

ecuran
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Decor overzicht
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Steendecors
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Voor de perfecte 
afwerking  

Bij MEISTER weet u zeker dat alles bij elkaar past! Ondervloeren,  
vloerplinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. 
Zo wordt uw MeisterDesign een integrale interieuroplossing die  
bij u past en lang meegaat.



Rondom zorgeloos –  
de watervaste  
vloerplinten.  

Een watervaste vloer biedt u op het gebied 
van robuustheid en onderhoudsgemak een 
rondom-zorgeloos-pakket – opzwellen en 
vervormen door water zijn hier volstrekt 
uitgesloten. Om het gehele vloersysteem 
lang te laten meegaan, kiest u als wandaf-
sluiting voor de watervaste plinten »Aqua« 
in wit of rvs (decorfolie): zo zit u altijd 
goed!

Open voor alle stijlen –  
de witte vloerplinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben?  
De eigenschap zich aan elke stijl aan te passen en het 
vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. 
Daarom zijn onze vloerplinten 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.

Plint profiel 20 PK Aqua | Uni wit glans 324

Plint profiel 19 PK | Uni wit glans 324 (decorfolie)
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Kleurrijk en 
met karakter   
vloerplinten om  
zelf te verven.

Een evenwichtig beeld –  
de harmonieuze  
vloerplinten.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels?  
Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp 
uw vloerplinten 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 vloerplinten die zijn afgestemd op de 
kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens 
moeiteloos.  
Het uitgebalanceerde samenspel van vloer en plint 
wordt vervolmaakt door het decor dat van plint tot 
plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet perfecte  
harmonie eruit.

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

Plint profiel 20 PK | Ocean Oak 6989 | Houtdessin
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Plint 

profiel 5 PK

Plint 

profiel 10 PK

Plint 

profiel 15 MK

25

6

Plint 

profiel 6

Plint 

profiel 11 PK

Plint 

profiel 16 MK

Plint 

profiel 1 MK

12

12

Kwartlijst 

profiel 7

Plint 

profiel 12 PK

70

Plint 

profiel 17

Plint 

profiel 2 PK

Plint 

profiel 8 PK

Plint 

profiel 13 PK

Plint 

profiel 18 PK

Plint 

profiel 3 PK

Plint 

profiel 9 PK

Plint 

profiel 14 MK

Plint 

profiel 19 PK

Heel veelzijdig: 
overzicht van plintprofielen

Wist u dat? Plintaccessoires
Om ook hoeken en kanten perfect te laten lukken, 
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 rozetten 

voor radiatoren, deurstoppers en onze tips voor 
reinigings- en onderhoudsmiddelen.

48

Plint 

profiel 20 PK

Plint 

profiel 20 PK Aqua
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Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het materiaal van de ondervloer 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 
hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw 
vloerbedekking, want deze zorgt bijv. voor een optimale drukweerstand zodat de  
klikverbindingen niet beschadigd kan raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een 
aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen. 
Bij het materiaal van de ondervloer gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook  
om de ondergrond. Of het nu gaat om een zandcement vloer, houten plankenvloer, 
gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen: MEISTER zorgt er 
met een omvangrijk assortiment aan ondervloeren voor dat elke MEISTER-vloer stevig  
op de juiste ondergrond ligt.

Het complete systeem telt:  
welke ondervloer voor welke  
MeisterDesign-variant?

50

SilenceGrip Silence 25 DB
met geïnte- 
greerde damprem

Silence 20 Silence 15 DB
met geïnte- 
greerde damprem

PE-Folie

MeisterDesign.
comfort Geïntegreerde dempende onderlaag bij minerale

ondergronden

MeisterDesign.
flex – P P P

bij minerale
ondergronden

MeisterDesign.
life P – – – –

MeisterDesign.
pro volledige verlijming



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 contactgeluiddemping. 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 op minerale onder-
gronden een extra PE-Folie te leggen.

De dempende onderlaag MEISTER-SilenceGrip is een 1,5 mm dikke onderlaagbaan van 
PUR-mineraalmengsel met antislip-effect en is speciaal ontwikkeld voor vloerbedekkingen 
met een massieve elastische kunststof kern met kliksysteem. De onderlaag voldoet aan 
de verhoogde eisen van het technische informatieblad van de MMFA (Multilayer Modular 
Flooring Association) voor vloerbedekkingen van klasse 2.  

Alle ondervloermaterialen van MEISTER kunnen op vloerverwarming worden gelegd. Ze 
voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten 
van laminaatvloeren (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).

De ondervloermaterialen  
van MEISTER:

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm

2.  MEISTER-Silence 25 DB  

met geïntegreerde damprem | 3 mm

3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm 

4.  MEISTER-Silence 15 DB  

met geïntegreerde damprem | 2 mm

5. PE-folie (damprem)
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MeisterDesign in één oogopslag

DD 600 S DB 600 S DD 400 DB 400

Dikte 9 mm 9 mm 5 mm 5 mm

Dekmaat 1287 × 220 mm 853 × 395 mm 1290 × 216 mm 858 × 399 mm

Dragerplaat Speciale AquaSafe-plaat | met 
gereduceerd opzwelrisico

Speciale AquaSafe-plaat | met 
gereduceerd opzwelrisico

Speciale AquaSafe-plaat | met 
gereduceerd opzwelrisico

Speciale AquaSafe-plaat | met 
gereduceerd opzwelrisico

Oppervlak Meerlaags 
Puretec® Plus-oppervlak

Meerlaags 
Puretec® Plus-oppervlak

SilentTouch®-   
oppervlak

SilentTouch®-  
oppervlak

Kliksysteem Masterclic Plus Masterclic Plus Multiclic Multiclic

Voeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg

Geschiktheid voor vochtige 
ruimten – – – –

Gebruiksklasse 23|33 23|33 23|33 23|33

Geschiktheid voor warmwa-
ter-vloerverwarmingen met  
warmtegeleidingsweerstand

ja – 0,09 m² K/W ja – 0,09 m² K/W ja – 0,05 m2 K/W met MEISTER-
Silence 15 DB

ja – 0,05 m2 K/W met MEISTER-
Silence 15 DB

Legwijze zwevend plaatsen zwevend plaatsen zwevend plaatsen zwevend plaatsen

max. legoppervlak zonder 
dilatatievoegen bij  
zwevend leggen

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

100 m²  
max. 10 × 10 m

Garantie woonomgeving |  
bedrijfsomgeving 25 jaar | 5 jaar 25 jaar | 5 jaar 25 jaar | 5 jaar 25 jaar | 5 jaar

Brandveiligheidsklasse Bfl-s1 | moeilijk ontvlambaar Bfl-s1 | moeilijk ontvlambaar Cfl-s1  | moeilijk ontvlambaar Cfl-s1  | moeilijk ontvlambaar

Antistatisch ≤ 2 KV – – – –

Slipweerstand R 9 R 9 R 9 R 9

MeisterDesign. comfort MeisterDesign. flex
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MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life 
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



DD 800 DB 800 DD 200

5 mm 5 mm 2 mm

1290 × 214 mm 858 × 391 mm 1295 × 219 mm

ecuran | watervast en pvc-vrij ecuran | watervast en pvc-vrij ecuran | watervast en pvc-vrij

Meerlaags  
Puretec®-oppervlak

Meerlaags  
Puretec®-oppervlak

Meerlaags  
Puretec®-oppervlak

Maxiclic Maxiclic –

Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg Rondomlopende microvoeg

P(A0) P(A0) P(A0)

23|33 23|33 23|33

ja – 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W met 

MEISTER-SilenceGrip

ja – 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W met 

MEISTER-SilenceGrip
ja – 0,01 m² K/W

zwevend plaatsen |
volledige verlijming mogelijk

zwevend plaatsen |
volledige verlijming mogelijk volledige verlijming

225 m²
max. 15 × 15 m 

225 m²
max. 15 × 15 m 

geen beperking

25 jaar | 5 jaar 25 jaar | 5 jaar 25 jaar | 5 jaar

Cfl-s1 | moeilijk ontvlambaar Cfl-s1 | moeilijk ontvlambaar Cfl-s1 | moeilijk ontvlambaar

P P P

R 9 R 9 R 9

w

MeisterDesign. life MeisterDesign. pro
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MeisterDesign. life 
MeisterDesign. pro
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MEISTER − een merk van MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Telefon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische 
 weergave, fouten en wijzigingen voorbehouden.

Al meer dan 80 jaar en drie generaties lang hebben wij een passie voor innovatieve  

producten, praktische systeemoplossingen en aantrekkelijke designs. We ontwikkelen 

onszelf, ons bedrijf en ons aanbod voortdurend verder. Want wij weten dat u op elk 

moment het beste verwacht. En dat willen we u ook geven.

MEISTER is toegewijd aan haar locatie. 

Wij zijn een Duits bedrijf, maar denken internationaal  – meer dan 650 medewerkers 

garanderen dag in dag uit premium kwaliteit »Made in Germany«.

MEISTER is leider in innovatie. 

Intelligente ideeën maken van ons de drijvende kracht van de sector – meer dan 200  

patenten en beschermde gebruikspatronen bewijzen dit op een indrukwekkende manier.

MEISTER neemt verantwoordelijkheid voor het milieu. 

We handelen op alle niveaus op een duurzame manier – zorgvuldige productkeuze  

beschermt de natuurlijke hulpbronnen en het klimaat.

MEISTER staat voor vakkundige verkoop. 

We zetten in op betrouwbaar partnerschap met de vakhandel – ons netwerk »100% PRO 

PRODUCENTEN/ VERKOOP/ VAKMANNEN« staat garant voor eersteklas producten,  

competent advies en deskundige montage.

Elke dag een meesterwerk 
van Meister.
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