Laminaatvloer
MeisterDesign. laminate
Edition M6

Visgraat

EDITION M6

Een klassieker met een moderne touch:
Laminaatvloer voor visgraatverband
Boordevol traditie en sfeer: visgraat is een van de meest geliefde legpatronen ooit – en terecht! Visgraat ziet er chic,
elegant en bijzonder veelzijdig uit. Zo is het een mooie vloer voor zowel royale alsook kleinere ruimtes.
Met MeisterDesign. laminate Edition M6 krijgt het visgraatverband nu een heel moderne invulling. Met een gemakkelijk te onderhouden laminaatvloer in vier authentieke eiken designs, brengt MEISTER het traditionele visgraatpatroon nu naar de dag van vandaag. Hierbij komt het beste uit twee werelden bijeen. Verfijnde elegantie voegt
zich bij robuustheid, een klassiek legpatroon en moderne vloertechniek! Die hoogwaardige synchroonstructuur en
fijne microvoeg rondom iedere plank geven de laminaatvloer Edition M6 een bijzonder authentieke en natuurlijke
uitstraling. Daarbij is hij zo sterk als alleen een MEISTER-laminaatvloer kan zijn. Het speciale oppervlak Diamond Pro
is uiterst krasbestendig, en is bovendien lichtecht en bestand tegen chemicaliën. Nog een voordeel: het leggen is
dankzij het gepatenteerde UniZip-legsysteem een fluitje van een cent! Er wordt maar één type plank gebruikt, dus
geen ingewikkelde legmethode met linker en rechter planken!

Oppervlak Diamond Pro®

Antistatisch decorpapier

HDF-tussenlaag

Tegenfineer

Perfect voor vloerverwarming:
Warmtegeleidingsweerstand 0,057 (m²K)/W

MeisterDesign. laminate Edition M6
| Korte plank (voor visgraatverband)

| Kliksysteem: UniZip

| Gebruiksklasse 23 | 32

| MEISTER-garantie* 25 jaar in woonruimtes,
5 jaar in bedrijfsruimtes

| Rondomlopende microvoeg
| Oppervlak Diamond Pro®

| Dikte: 8 mm

| Antistatisch oppervlak

| Dekmaat: 620 x 155 mm

ID 1119 - 12339 - 008

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

EDITION M6

Eik zand 7004 | Houtdessin

Eik barnsteen 7002 | Houtdessin

Eik champagne 7001 | Houtdessin

Eik relax pure 6863 | Houtdessin
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