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Longlife-parket –        
echt hout blijft langer mooi
Geheel natuurlijk, mooi warm, zeer duurzaam en extreem aantrekkelijk – allemaal kenmerken van 
parket. De klassieker onder de vloerbedekkingen brengt met echt hout sfeer in elke woonruimte. 
Bij de vele verschillende houtsoorten, formaten en manieren van bewerken vindt iedereen zijn 
persoonlijke favoriet – gegarandeerd!
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Energiebesparend
  
Parket op vloerverwarming? Voor Longlife-parket geen probleem 
want het geleidt de warmte van een warmwater-vloerverwarming 
snel en zonder veel energieverlies naar de oppervlakte. Reden: 
in de sterk gecomprimeerde HDF-tussenlaag zit in tegenstelling 
tot de gangbare plaat van vuren nauwelijks lucht die de warmte 
tegen zou kunnen houden. Op die manier bereikt de warmte van 
de vloerverwarming ongehinderd de plaats waar hij moet zijn: uw 
woonruimte. Dat garandeert niet alleen een groot wooncomfort, 
maar ook geringere stookkosten.

Het parket van MEISTER heet 

Longlife-parket: een leven lang!

Longlife-parket, want wij weten: 

mee! Reden daarvoor is de uitgekiende 

MEISTER-parket gaat gewoon langer 

techniek die in het Longlife-parket zit.

Stabiel
Longlife-parket is uiterst robuust en zeer belastbaar. Daarvoor zorgt 
een extreem vormstabiele en hoogwaardige tussenlaag van HDF 
(HDF = High Densitiy Fiberboard = sterk verdichte vezelplaat). Deze 
stabiliseert het oppervlak en maakt deze grotendeels ongevoelig 
voor vervorming door druk.
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Ecologisch 

Met MEISTER-Longlife-parket levert u een actieve bijdrage om het 
milieu te beschermen. Want dankzij de perfecte verbinding van 
een 2,5 mm toplaag van edel hout en de speciale HDF-tussenlaag 
is voor de productie van MEISTER-parket – in vergelijking met een 
massief houten vloer – slechts circa één tiende van de waarde-
volle grondstof hout nodig. 

Gezond wonen
Ons Longlife-parket is een natuurproduct. Het werkt vochtreg-
ulerend en zorgt zo voor een gezond woonklimaat. Zijn een-
voudige reiniging en onderhoud maken deze vloeren bijzonder 
hygiënisch. U kunt er zeker van zijn dat alle verwerkte grondstof-
fen zorgvuldig geselecteerd werden en regelmatige controles in 
onze laboratoria ondergaan.

Stil
Ons parket reduceert de geluidsontwikkeling met een zeer 
eenvoudig principe: meer massa betekent minder vibratie. 
Door de toepassing van een HDF-tussenlaag wordt het eigen 
gewicht van de plank vergroot met zo´n 50 procent. Resultaat: 
minder vibratie, minder akoestiek – meer rust.

Gemakkelijk te leggen 

Longlife-parket kan eenvoudig, snel en veilig worden gelegd. 
Onze innovatieve vergrendelingssystemen zorgen voor een 
groot montagegemak, enorme precisie en duurzaam gesloten 
voegen. Overigens: dat geldt ook voor het zogenaamd zwevend 
leggen, waarbij de vloer niet wordt verlijmd.

Uitstekend
Longlife-parket van MEISTER

behalve: Eik kerngerookt
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Longlife-parket Classic | PD 200 | Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket 
Classic:
Zo eenvoudig is 
parket!
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Vormen, kleuren, structuren – de natuur is  

een creatief wonder. In een overweldigende  

veelzĳdigheid herhaalt ze zich geen enkele keer 

en elk element van haar schepping is uniek. Een 

vleugje daarvan vangen wĳ op in ons Longlife-parket 

Classic. Met natuurlĳke elegantie past het stĳl-

vol in elke ruimte en geeft daarbĳ blĳk van  

een enorm vermogen tot gedaanteverwisseling  

bĳ het omzetten van een idee in ween  

individuele manier van wonen.
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Grenzeloos 
gezellig: 
hier regeert 
de natuur!
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Longlife-parket Classic | PD 200 | Eik rustiek crèmewit 8489 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket
Premium:
Vloeren die de 
wereld uitmaken. 
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik authentic bruingrijs 8555 | geborsteld | natuurgeolied
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Longlife-parket 
Cottage: De klassieker 
onder de planken.

Soms moet het gewoon net wat meer zijn: 
meer gezelligheid, meer breedte, meer sfeer. 
De planken uit de Longlife-parket collectie 
» Cottage « lopen daarbij helemaal voorop. 
Natuurgeolied, met mat- of hoogglanslak, 
rustiek of harmonisch – de hoofdzaak is dat 
ze passen. Bij u en bij uw huis.

Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik authentic bruingrijs 8555 | geborsteld | natuurgeolied
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Idyllisch? Met alle plezier!
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Longlife-parket Cottage | PD 400 | Eik harmonisch pure 8540 | geborsteld | mat gelakt
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Longlife-parket  
Residence:
Het modernisme heeft het 
verleden hoog in het vaandel.

Longlife-parket Residence | PS 500 | Eik authentic wit 8563 | geborsteld | natuurgeolied
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Back to  
the future. 
Een klassieker 
nieuw 
geïnterpreteerd.
Visgraat is een klassieker in het parket leggen. Royale 
afmetingen en frisse oppervlaktebewerkingen ademen  
de vloer nieuw leven in. Individualisten vinden op die 
manier een parket waarmee ze hier en nu geheel eigen  
woonideeën kunnen verwerkelijken. Overigens ook  
met andere patronen zoals blokken of verband.
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Longlife-parket Residence | PS 500 | Eik authentic antiekbruin 8566 | geborsteld | natuurgeolied
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Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country wit 8584 | geplankt, vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Waarin schuilt het geheim van een moderne vloer? Style, style, 
style! In deze collectie geeft de trend de toon aan en laat uiterst 
onverstoorbaar zien hoe stijlvol (vloer-)mode kan zijn.

Longlife-parket 
Style:
Leef liever eigentijds
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Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country zilvergrijs 8586 | geplankt, vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied



25RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET PREMIUM

Opgelet: 
Life meets style!

Longlife-parket Style | PC 400 | Eik country 8263 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied
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Wat betekent eigenlijk » gelakt «  

of » natuurgeolied «?
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.

... gelakt 

De lak is een speciale oppervlaktebehandeling  
die ons Longlife-parket bijzonder robuust en 
gemakkelijk in het onderhoud maakt. De lakver-
zegeling Duratec Plus bestaat uit in totaal zeven 
lagen. De samenstelling van de lakken in de 
afzonderlijke lagen en de volgorde daarvan 
houdt er rekening mee dat parketvloeren  
eventueel ook een keer worden geschuurd.  
De hele opbouw bestaat uit formaldehydevrije,  
UV-geharde en ecologisch verantwoorde acryllak.
De lak is mogelijk in de drie optische varianten 
gelakt, hoogglans gelakt en mat gelakt.  
Hoogglanslak oogt bijzonder luxueus, matlak 
daarentegen laat veel houtsoorten extra mooi 
tot hun recht komen. Ze krijgen daardoor een 
warme, natuurlijke uitstraling. 

hoogglans gelakt
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natuurgeolied

gelakt

mat gelakt

…natuurgeolied

Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van 
de natuurgeoliede oppervlakken van ons Longlife-
parket. Weartec® Nature dringt diep in het hout 
door en vormt een beschermend, ademend opper-
vlak. Deze vorm van veredeling creëert een natu-
urlijke uitstraling met een subtiele glans, benadrukt 
nerven en structuur van het hout, werkt vochtreg-
ulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat. 
Alle Longlife-parket-vloeren met Weartec® Nature-
oppervlak zijn kant en klaar voor woongebruik 
behandeld en hoeven na het leggen niet nog eens 
te worden geolied. Het natuurgeoliede oppervlak 
heeft echter wel regelmatig onderhoud nodig. Dit 
geeft de vloer een natuurlijk patina en maakt hem 
buitengewoon sterk. Indien nodig kan de vloer 
zonder schuren worden nageolied en op bescha-
digde plekjes worden bijgewerkt.
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Wat betekent eigenlijk 

» sortering «?
In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan 
er zeer verschillend uitzien. Dat geldt ook voor het parket: als levendig stukje natuur 
is geen plank hetzelfde. Elke plank voor zich wordt bepaald door structuur,  
kleurenspel, oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende 
vloerbeelden die van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een 
ruimte.Met ons Longlife parket in elf sorteringen gaat een wereld aan mogelijkheden 
voor u open om voor uw huis de mooiste vloer te kiezen.

Levendig
In deze sortering bieden wij 
bewust oppervlakken aan die 
een kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke 
karakter van het hout bena-
drukken. Gezonde knoesten, 
spint en bruinkern behoren tot 
het levendige totaalbeeld. Onze 
eiken-landhuisplanken en eiken 
Maxi-stroken zijn vrij van spint. 
Afgebroken knoesten worden 
vakkundig gecorrigeerd. Er 
kunnen kleine niet corrigeer-
bare scheurtjes en knoesten 
voorkomen.

Harmonisch
De natuurlijke mix doet het ‘m: 
voor de sortering »harmonisch« 
kiezen we voor edele houtsoor-
ten met een rustige uitstraling 
en een evenwichtig en natuur-
lijk kleurenspel. Ze bevatten 
weinig vergroeide knoest- of 
bruinkernaandelen en geen 
spint. Bij de collectie PD 450 
kunnen hier en daar vakkun-
dig gecorrigeerde afgebroken 
knoesten voorkomen.

Ambiance
Voor een rustig algeheel ui-
terlijk: planken uit dit assorti-
ment vertonen een natuurlijk 
kleurenspel met weinig en 
kleine knoesten. Spint en kleine 
scheurtjes zorgen voor een 
evenwichtig samenspel tussen 
levendigheid en elegantie.

Natuur
Kleine knoesten, zowel  
vergroeid als vakkundig  
gecorrigeerd, en hier en daar 
een scheur zorgen voor een 
mooie algehele balans. Er 
kunnen kleine niet corrigeer-
bare scheurtjes en knoesten 
voorkomen.
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Vital
Edel hout met een duidelijk 
kleuren- en structuurspel vormt 
de basis voor deze sortering. 
Grotere afgebroken knoesten en 
hier en daar een scheur verster-
ken het levendige totaalbeeld. Bij 
deze sortering is geen spint voor-
handen. Afgebroken knoesten 
en scheuren worden vakkundig 
gecorrigeerd. Er kunnen kleine 
niet corrigeerbare scheurtjes en 
knoesten voorkomen.

Mountain
Op basis van de sortering  
» Markant « met haar krach-
tige kleuren en structuren, 
wat meer spint en bruinkern 
en markante knoesten zijn 
alle afgebroken knoesten en 
scheuren bewust onregelmatig 
gecorrigeerd en benadrukt.

Rustiek
In deze sortering bieden wij 
bewust oppervlakken aan die een 
sterk kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke karakter 
van het hout benadrukken. Wat 
grotere knoesten, hier en daar 
een scheur en spint horen bij het 
rustieke totaalbeeld. Afgebroken 
knoesten en scheuren worden 
vakkundig gecorrigeerd. Er kunnen 
kleine niet corrigeerbare scheurt-
jes en knoesten voorkomen.

Country
Edel hout met een duidelijk 
kleuren- en structuurspel vormt 
de basis voor deze sortering. 
Grotere knoesten en hier en daar 
een scheur zijn bewust onregel-
matig gecorrigeerd en benadrukt 
waardoor de levendigheid van 
het geheel nog duidelijker naar 
voren komt. Samen met de onre-
gelmatig geproduceerde voegen 
tussen de afzonderlijke stroken 
en bij de planken ontstaat op die 
manier een expressief oppervlak.

Canyon
In deze sortering worden ei-
ken-oppervlakken met een heel 
bijzondere rustieke algehele 
indruk en een duidelijk kleuren- 
en structuurspel gebruikt. Het 
natuurlijke en

oorspronkelijke karakter van 
de vloer wordt benadrukt door 
grotere knoesten en scheuren 
van verschillend formaat die 
bewust onregelmatig gecorri-
geerd en benadrukt zijn.

Markant
Een interessant, krachtig 
kleuren structuurspel benadrukt 
het markante karakter van de 
oppervlakte. Spint en bruinkern, 
markante knoesten en hier en 
daar een scheur bepalen het 
expressieve uiterlijk van de 
vloer. Afgebroken knoesten en 
scheuren worden vakkundig 
gecorrigeerd. Er kunnen kleine 
niet corrigeerbare scheurtjes en 
knoesten voorkomen.

Authentic
Uitgaande van de sortering 
»Vital« worden afgebroken 

knoesten en scheuren hier 
bewust onregelmatig ge-
corrigeerd en benadrukt. Dit 
verleent de gelegde vloer een 
natuurlijke, zeer levendige 
charme.

100 % natuur

Longlife-parket is een natu-
urproduct. Daarom zijn ver-
schillen in kleur en structuur 
een teken van echtheid. Bij 
directe blootstelling aan zon-
licht ontstaan typische kleur-
veranderingen van het hout. 
Afhankelijk van de intensiteit 
en de inwerking van het licht 
worden lichte houtsoorten 
donkerder of krijgen een 
gele waas. Donker hout 
wordt juist lichter.
Bij kerngerookt Longlife-
parket ontstaan bijzondere 
kleurverlopen. Deze aan het 
verschil in looizuurgehalte 
van het hout gerelateerde 
kleurverschillen op de 
afzonderlijke planken en tus-
sen de planken kenmerken 
het natuurproduct parket.



30 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LONGLIFE-PARKET

Longlife-parket Cottage | PD400 | Eik levendig crème 8543 | geborsteld | mat gelakt
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Onze reinigingstip voor 
Longlife-parket 

Eerste reiniging na het leggen 

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

Voor de reiniging van het natuurgeoliede Longlife-parket gebruikt u CC-Hout
Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met water. Voor de reiniging van het 
gelakte en matgelakte Longlife-parket neemt u CC-Parket- en Kurkreiniger.
De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewassen 
en goed uitgewrongen is, licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste en 
commerciële ruimtes adviseren we bij natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een 
behandeling met een verzorgende olie. 

Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of 
bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en  
verzorging kunt u het beste CC-Hout Zeep of Parket- en Kurkreiniger 
in een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Veeg de 
vloer gewoon licht vochtig aan – net als bij de eerste reiniging – met 
een niet pluizende dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed 
uitgewrongen is.

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

Om uw natuurgeoliede MEISTER Longlife-parket voor lange tijd mooi te houden en 
bij het optreden van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met 
CC-H2Oil. Reinig de vloer bij normaal vuil eerst met CC-Hout Zeep (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 volledig droog is, brengt u 
CC-H2Oil onverdund met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. Laat het 
oppervlak vóór gebruik minstens 12 uur drogen.

Voor het kwaliteitsbehoud van gelakte en matgelakte oppervlakken adviseren we een 
verzorging met CC-Parket en Kurk Mat. 

Voor natuurgeoliede vloeren zijn als alternatief ook producten van de firma Osmo 
verkrijgbaar (Osmo Wisch-Fix, Osmo Onderhoudswas, Osmo-Hardwax-olie 3062 mat).




