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Kurkvloer 
Classic        

Kurkvloer Classic | KC 85 S | Vintage witgrijs 6817 | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER CLASSIC
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Natuurlijk 
stil
Door de natuur geïnspireerd en 
tijdloos fraai: kurk is de klassieker 
onder de natuurlijke vloeren. En dat 
is absoluut terecht! Onder andere 
zijn het de ecologische voordelen die 
het enthousiasme wekken. Om kurk 
te winnen hoeft geen boom gekapt 
te worden – de indrukwekkende 
kurkeiken worden gewoon 'geschild' 
en kunnen zo altijd verder groeien. 
Dat is goed voor de natuur – en de 
kurkvloer is goed voor uw huis. Zijn 
grote elasticiteit is prettig voor de 
gewrichten, zijn aangename warmte 
een lust voor de voeten (uiteraard 
ook op vloerverwarming).  En trou-
wens: de geluidsisolatie wordt dit 
materiaal door de natuur meteen 
meegegeven. U ziet het: niet alleen 
voor kinder- of slaapkamers is kurk 
een goede keuze!

Kurkvloer Classic | KC 85 S | Structuur fijn lichtgrijs 6818 | mat gelakt

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER CLASSIC
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Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Cementgrijs 7302
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Natuurvloer –        
wellness ook voor de oren
Voor iedereen die bij zijn vloerbedekking veel waarde hecht aan natuurlijkheid en gezond wonen. 
Voor iedereen die desondanks ook wil genieten van een moderne optiek. Een natuurvloer is de 
perfecte match tussen ecologie, wooncomfort en trendy design. Natuurvloer is ons overkoepelende 
begrip voor twee bijzonder natuurlijke en ecologische premium-vloerbedekkingen: linoleum en 
kurkvloer. Dat brengt het totaal op 16 verschillende natuurvloer-oppervlakken. Aan u de keuze!



62 RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM

Kurkvloer Puro 
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Kurkvloer Puro | KD 300 S | Structuur midden crème 6819 | natuurgeolied
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Geheel  
natuurlijk. 
En natuurlijk stil. 
Door de natuur geïnspireerd en tijdloos fraai: een 
spreekwoordelijk echt wooncomfort biedt de kurkv-
loer Puro. Zijn enorme elasticiteit is prettig voor de 
gewrichten, de aangename warmte een lust voor de 
voeten. Een goede geluidsisolatie biedt kurk sowieso. 
Daarmee is kurk het perfecte materiaal voor woon-, 
slaap- en eetkamer – en niet alleen daar!
De harmonische oppervlakken in natuurlijke, tijdloos-
moderne kleuren ronden het algehele plaatje af en 
maken van kurkvloer een perfecte trend- en well-
nessvloer. De behandeling met natuurolie laat het 
kurkoppervlak bijzonder mooi tot zijn recht komen 
en verleent hem een extra zachte en matte look – 
opdat u lang plezier beleeft van uw kurkvloer!

Kurkvloer Puro | KD 300 S | Vintage wit 6823 | natuurgeolied

Kurkvloer Puro | KD 300 S | Structuur midden crème 6824 | natuurgeolied

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM
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Onze reinigingstip voor een 
natuurgeoliede kurkvloer

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 u bereidt de vloer voor op zijn toekomstige gebruik. 

Voor het reinigen gebruikt u CC-Hout Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met 
water. De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewas-
sen en goed uitgewrongen is licht vochtig te worden afgeveegd.

Regelmatige reiniging 

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of 
bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en ver-
zorging kunt u het beste CC-Hout Zeep 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 kurkvloer voor lange tijd mooi te houden en bij het optreden 
van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met CC-H2Oil.

Als alternatief zijn ook producten van de firma Osmo verkrijgbaar (Osmo Wisch-Fix, 
Osmo Onderhoudswas).

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | KURKVLOER PREMIUM

Uitstekend
Kurkvloer van MEISTER



Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Leisteen antraciet 7306
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Linoleumvloer  Puro

RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINOLEUMVLOER PREMIUM
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Voor rust  
in het dagelijks leven 
Een linoleumvloer ? Gewoonweg fascinerend! Door en door een natuurproduct, absoluut 
belastbaar en met zijn moderne kleuren absoluut trendy. En het beste is: hij is ook bestand 
tegen de dagelijkse gebeurtenissen! Met de beschermende oppervlaktefinish » Topshield « 
maken wij onze linoleumvloer  onevoelig voor vlekken, robuust, gemakkelijk te reinigen en 
zelfs antibacterieel. Dus geen probleem als er thuis een keer flink leven in de brouwerij is.

Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Goudbruin 7305
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Linoleumvloer Puro | LID 300 S | Goudbruin 7305

Uitstekend
Linoleumvloer van MEISTER

Linoleum: een echt 
natuurproduct 
De juiste verhouding tussen hardheid en veerkracht krijgt linoleum in 
de droogkamer. Deze verlaat hij wederom met een lichte geeltint, de 
zogenaamde droogkamerfi lm. Deze fi lm verdwijnt na het leggen. De 
blootstelling aan zonlicht zorgt ervoor dat de vloer zijn originele kleur 
aanneemt. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van de intensiteit 
van het zonlicht. U moet dus niet verbaasd zijn wanneer u de net 
gekochte linoleumvloer  uit de doos haalt: uw vloer heeft een beetje 
tijd nodig om zijn ware kleur te vinden.




