
wand- en plafondbekleding

Focus op de mooie kant  
van het leven!

MAËSTRO kleurt uw wand en plafond



wand- en plafondbekleding

In welk interieur ziet u zichzelf graag wonen? 

Focust u op fris en trendy? Houdt u meer van 

klassiek chic? Of mixt u liever verschillende 

stijlen om tot de perfecte match te komen? 

Wat uw persoonlijke smaak of voorkeur ook 

is, met Maëstro klikt het altijd. Onze ruime 

en gevarieerde collectie is helemaal mee 

met de tijd en biedt u de juiste inspiratie voor 

de inrichting van uw woning. Zo maakt u met 

onze wand-  en plafondpanelen de ideale ‘hier 

voel ik me thuis’ selfie!

Met Maëstro werkt u bovendien élke ruimte - 

van de living tot de keuken, van de hal tot de 

badkamer, van het bureel tot de praktijk of 

sportruimte - af in de stijl die u wenst. U doet 

het eigenhandig, snel en zonder de handen 

vuil te maken. Onze panelen zijn kant-en-

klaar en dankzij de tand-en groefverbinding 

eenvoudig en in geen moeite zelf te plaatsen. 

Ontdek hier alle kwaliteiten en laat u voor uw 

nieuwbouw- of renovatieproject inspireren 

door de waaier aan kleuren en designs 

waarmee u elke plaats vlotjes omtovert tot uw 

favoriete plek. Met Maëstro ziet uw woning er 

in geen tijd selfieproof uit!



Voor meer informatie en  

alle plaatsingsvoorschriften, 

kijk op onze website:
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16-25 Wand
Ontdek een rijke waaier aan wandpanelen, met een 
gevarieerd kleurenpalet en in diverse texturen, van hout 
over textiel tot leder.

26-33 Lambris
Het modulaire Lambris concept geeft elke ruimte de  
uitstraling die u wenst. Alles is in een mum van tijd  
geplaatst en afgewerkt met de juiste accessoires.  
De panelen zijn ook overschilderbaar.

50-51 Afwerking & Accessoires
Met Maëstro hebt u alles bij de hand voor een vlotte 
plaatsing en precieze afwerking van uw wanden en 
plafonds. 

INHOUD

8-15 Plafond
Plafondpanelen in natuurlijke houtstijlen, smetteloos witte 
panelen met een lichte hout structuur of effen decoren? Aan 
u de keuze.

Maak de perfecte  
home-made selfie.

Vochtbestendig
Door de hogere vochtigheidsgraad vraagt het inrichten 
van de keuken en de badkamer extra aandacht. Novo voelt 
zich hier gelukkig op zijn best. 

38-43

Mix & Match
Geef elke ruimte uw eigen accent - en uw creativiteit de 
vrije hand - met de verschillende kleuren, texturen en 
patronen uit de Mix & Match reeks.

34-37

44-49 Waterproof
Waterbestendig en stijlvol. Dat is de WaterWall collectie: 
zeven smaakvolle en voelbare tegelmotieven voor elke 
wellnessruimte, douchecabine of badkamer.

www.maestro-panel.be



Op zoek naar gemakkelijk zelf te plaatsen en onderhoudsvriendelijke wanden en 

plafonds? Klassiek, eigentijds, stijlvol of trendy? Dan is Maëstro een verstandige keuze!

Belgisch kwaliteitsproduct
Maëstro is al 20 jaar een sterk en betrouwbaar 
merk, een 100% Belgisch kwaliteitsproduct.  
De collectie is ontworpen door Belgische designers.  
De panelen zijn gemaakt met de meest 
geavanceerde productieprocessen en worden 
streng gecontroleerd op hun duurzaamheid.

Unieke tand- en groefverbinding
Vakman of doe-het-zelver (m/v). Maëstro panelen 
zijn dankzij de unieke tand- en groefverbinding 
perfect op uw eentje te plaatsen. De bekleding 
later opnieuw verwijderen? Ook dat is in een 
handomdraai gedaan.

Trendy & tijdloos
Jong en trendy of rustiek en tijdloos. De 
wand- en plafondpanelen van Maëstro 
zijn er voor elke stijl en ieders budget. 
De ruime en gevarieerde collectie bevat 
naast de klassiekers, tal van kleuren 
en designs die de nieuwste trends in 
woondecoratie weerspiegelen.  Met 
Maëstro bent u helemaal mee en drukt u 
een unieke stempel op uw interieur. Laat 
u hier inspireren.
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 Een kern van MDF bekleed met een 
hoogwaardige folie.

 De tand- en groefverbinding maakt 
blinde vernageling mogelijk.

 De microbevel op de lange zijde en de 
kopse kant oogt bijna naadloos.

 De subtiele voeg tussen de panelen 
creëert een stijlvol effect.
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Maëstro, 
een verstandige keuze 20 JA

AR ERVARING 



Voor nieuwbouw en renovatie
Maëstro wand- en plafondpanelen zijn ontworpen voor zowel 
nieuwe als bestaande woonvormen. Ze passen dan ook mooi in 
renovatie- én nieuwbouwprojecten. 

Tot 15 jaar garantie
Maëstro hanteert de strengste kwaliteitsnormen. Hierdoor 
geldt er voor niet-commercieel gebruik een garantie van 
10 tot 15 jaar, afhankelijk van het product. Controleer altijd 
het pictogram op de verpakking.

Een uniek totaalconcept
Maëstro is uniek. Nergens anders vindt u zo’n volledige 
collectie voor het bekleden van plafonds en wanden, voor 
elke ruimte van de woning (tot in de badkamer toe).
Bovendien zijn de panelen een feest voor alle zintuigen: 
ze zien er niet alleen mooi uit, maar voelen ook bijzonder 
aan. Kortom, Maëstro geeft uw interieur een heel aparte, 
persoonlijke toets. Zalig!
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Unieke groeven
Bij het ineenklikken van de Maëstro 
wand- en plafondpanelen wordt een 
subtiele groef gecreëerd. Dankzij 
de minimale afschuining aan de 
zijkanten oogt die bijna naadloos. 
Maëstro is de eerste fabrikant die 
microbevel doortrekt in de hele 
collectie.

Mooi afgewerkt
Wanden in een tijdloos houtdesign, een trendy kleur 
of een lederlook? Een stijlvol plafond. Een klassieke 
lambrisering, of mag het wat strakker en moderner? 
Maëstro heeft voor elke smaak het juiste product. En 
om het interieur perfect af te werken, vindt u in elke 
collectie ook de bijbehorende en al even gemakkelijk te 
plaatsen plinten, plafondlijsten, hollatten, kniklijsten 
en andere accessoires (zie p.50). 

Onderhoudsvriendelijk
Alle Maëstro wand- en plafond-
panelen kunnen makkelijk worden 
schoongemaakt met een licht vochtige 
doek. De waterproof collectie 
is speciaal afgewerkt met een 
waterafstotende laag. Hierdoor zijn de 
panelen probleemloos te reinigen met 
water.

Hittebestendig
Spots inbouwen in een Maëstro 
plafond? Dat is geen probleem.  
De duurzame lijmverbinding maakt 
de panelen hittevast tot 110°C.

In de Maëstro collectie vindt ieder zijn eigen stijl. De panelen zijn bovendien in een handomdraai  

te plaatsen. Ze zijn ook van een uitzonderlijke kwaliteit, goed om jaren van te genieten.  

En het onderhoud? Dat is minimaal! Kortom, Maëstro maakt het u graag heel gemakkelijk.

6

Maëstro 
maakt het u gemakkelijk



Novo en WaterWall,  
waterwerend en innovatief
Maëstro bekleedt de hele woning, ook de badkamer.  
De WaterWall collectie (zie p.44) is zelfs speciaal ontwikkeld 
voor vochtige ruimtes. Deze wandpanelen zijn voorzien 
van een extra waterafstotende laag. Door het ontbreken 
van echte voegen zijn ze bovendien op-en-top hygiënisch. 
En natuurlijk zijn ze dankzij het handige kliksysteem 
eenvoudig te plaatsen! Net als de Novo plafondpanelen 
(zie p.38) voor vochtige ruimtes zijn ze het bewijs van onze 
constante zoektocht naar innovatie en verbetering in de 
productontwikkeling. Maak uw keuze uit de smaakvolle 
decoren en tegelmotieven.

Direct leverbaar
Dankzij een afgestemd 
productie-apparaat, een 
doordacht stockbeheer en 
een efficiënte logistiek kan 
Maëstro korte leverings-
termijnen garanderen. 
Snelle levering krijgt bij ons 
absolute prioriteit.

Duurzaam
Maëstro maakt enkel gebruik van PEFC-gecertificeerde MDF.  
Het PEFC-label heeft als belangrijkste doel het bosbeheer 
wereldwijd te verbeteren. Het wordt pas toegekend na een 
doorlichting door een onafhankelijk auditbureau en een perfecte 
traceability van de PEFC-gecertificeerde grondstoffen doorheen 
het volledige productieproces. Het label is niet verplicht en 
onderstreept ons engagement voor een gezonde, leefbare, 
veilige en duurzame omgeving. Maatschappelijk verantwoord en 
ecologisch ondernemen is voor ons een continu proces. Vandaar 
dat we ook resoluut inzetten op en investeren in zonne-energie.

Kleurecht
Alle Maëstro wand- en 
plafondpanelen zijn hitte- en 
UV-bestendig. Ze behouden 
dus jarenlang hun originele 
uitstraling.
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Legt u graag warme accenten in uw interieur? Of 

hebt u het meer voor koel en strak? Maëstro laat u de 

keuze. In het gevarieerde aanbod vindt u bijna naadloze 

plafondpanelen in handige afmetingen. Met 37 designs 

heeft u bovendien voldoende keuze om uw living, 

slaapkamer, speelkamer, bureel of welke ruimte ook naar 

uw smaak af te werken.

U kiest de stijl die u het best past: een natuurlijke houtlook, 

witte panelen met een lichte houtstructuur of effen 

kleuren? Ideaal om rust te creëren en te bekomen van een 

hectische werkdag. Of u nu houdt van tijdloos klassiek, 

cosy cottage of eigentijds design. Met Maëstro werkt u het 

plafond af precies zoals u het wil. In een handomdraai en 

met een mooi resultaat.  

 

Laat u hier inspireren.
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Plafondpanelen

 PUREWOOD 
 Tijdloze houtdecoren voor plafonds met een warme uitstraling.

 ARCTIC
 Witte plafondpanelen met een subtiele houtstructuur.

 UNICOLORS
 Effen plafondpanelen met een trendy look & feel.



 PUREWOOD 

U houdt van hout? Dan is PureWood uw stijl. In deze 

serie vindt u 22 hoogwaardige houtdecoren. Eik, 

es, olm of berk. Alle panelen hebben een natuurlijk 

karakter en koppelen de duurzame schoonheid 

van hout aan een warm en heerlijk thuisgevoel. 

PureWood is puur plezier: om te plaatsen, te 

onderhouden en jaren zorgeloos van te genieten!  

Wist u trouwens dat hout in een tijd van overaanbod 

aan informatie en technologie voor een heerlijk rustig 

woonklimaat zorgt? Geen wonder dat het een van de 

meest geliefde bouwmaterialen van het moment is.

 ARCTIC

Wit brengt rust en comfort binnen in de 

leefruimte. Het laat kunst en kleuren optimaal 

tot hun recht komen. Dat tijdloze en creatieve 

‘slow living’-effect is typisch Arctic. De witte 

plafondpanelen met een lichte nervenstructuur 

creëren een strakke en tegelijk rijkelijk kalme 

atmosfeer. Dankzij de vochtwerende folie zijn 

ze bovendien zeer goed afwasbaar en hoeft u 

zich echt om niets nog zorgen te maken. Pure 

luxe. De Arctic panelen zijn beschikbaar in 8 

natuurlijke kleurnuances.

Arctic is eveneens verkrijgbaar in 
wandafmetingen (zie blz. 24)
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PUREWOOD Fiji

PUREWOOD Samoa



 UNICOLORS

Niets zo aangenaam als na een drukke dag heerlijk 

te relaxen. Een ruimte afgewerkt in 1 effen kleur is 

daarvoor uiterst geschikt. De ogen komen tot rust en het 

interieur krijgt tegelijk een trendy en eigentijds gevoel. 

Overtuigd? Dan is UniColors helemaal uw ding. De 7 egale 

tinten variëren van wit tot grijs, van mat tot gelakt, van 

kristalhelder tot koel zilver. Keuze te over dus. 

Ontdek het volledige assortiment 

UniColors is eveneens 
verkrijgbaar in  

wandafmetingen (zie blz. 25)
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Licht, vorm en kleur 
bepalen de sfeer van  
uw interieur

UNICOLORS wit gelakt

ARCTIC Uni Wit
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Plafondpanelen

00012 scandinavische eik * 00031 canadese eik

00032 gekalkte eik 00033 grijze eik

00046 fari 00047 pirola

 PUREWOOD MICRO BEVEL22 DESIGNS1 AFMETINGMDF V20 E1

00034 witte eik

00010 rustieke eik * 00011 auber eik *

00035 cherokee

00036 samoa 00037 bamboo grijs 00038 caledonia 00039 antiek wit

00040 rana 00041 taiga 00042 senja 00043 borago

10 J. GARANTIE

10



*Deze decoren zijn ook beschikbaar in onze Novo collectie. Zie pagina 42.
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Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

00044 polar witte es 00045 fiji00008 witte berk * 00009 arbor *

NETTO 177 x 1196 mm

DIKTE 10 mm

00010 rustieke eik 717585 - 717894 717805 717676

00011 auber eik 717586 - 717895 717806 717677

00012 scandinavische eik 717580 - 717889 717800 717678

00031 canadese eik 717581 - 717890 717801 717697

00032 gekalkte eik 717582 - 717891 717802 717698

00033 grijze eik 717583 - 717892 717803 717699

00034 witte eik 717584 - 717893 717804 717700

00035 cherokee 717587 - 717896 717807 717701

00036 samoa 717588 - 717897 717808 717702

00037 bamboo grijs 717589 - 717898 717809 717703

00038 caledonia 717590 - 717899 717810 717704

00039 antiek wit 717591 - 717900 717811 717705

00040 rana 717592 - 717901 717812 717706

00041 taiga 717593 - 717902 717813 717707

00042 senja 717594 - 717903 717814 717708

00043 borago 717595 - 717904 717815 717709

00046 fari 717600 - 717909 717820 717712

00047 pirola 717601 - 717910 717821 717713

00008 witte berk 717598 - 717907 717818 717674

00009 arbor 717599 - 717908 717819 717675

00044 polar witte es 717596 - 717905 717816 717710

00045 fiji 717597 - 717906 717817 717711
BRUTO 190 x 1200 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 6 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 1,270 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 1,368 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

/ V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission 
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

Alle Arctic kleuren zijn ook beschikbaar in wandafmeting. Zie pagina 24.
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Plafondpanelen

 ARCTIC

00001 essen wit*

00005 onda*

00002 uni wit*

00006 monieri*

00003 hoogglans wit*

00023 lobelia

00004 stucco geschuurd*

MICRO BEVEL2 AFMETINGENMDF V20 E1 10 J. GARANTIE
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8 DESIGNS AFWASBAARVOCHTWERENDE  
PVC FOLIE

NETTO 177 x 1196 mm

DIKTE 10 mm

00001 essen wit 717551 717747 717911 - 717637

00002 uni wit 717552 717748 717912 - 717638

00003 hoogglans wit 717553 717749 717913 - 717639

00004 stucco geschuurd 717554 717760 717914 - 717670

00005 onda 717555 717761 717915 - 717671

00006 monieri 717556 717762 717916 - 717672

00007 grijze es 717558 717763 717918 - 717673

00023 lobelia 717557 717779 717917 - 717689
BRUTO 190 x 1200 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 6 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 1,270 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 1,368 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission 
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN  

00007 grijze es*

*Deze decoren zijn ook beschikbaar in onze Novo collectie. Zie pagina 42.



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

Alle UniColors kleuren zijn ook beschikbaar in wandafmeting. Zie pagina 25.
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 UNICOLORS

00024 kristal wit

00028 helder wit

00025 wit gelakt

00029 leigrijs

00026 parelgrijs

00030 neo silver

00027 dolfijngrijs

MICRO BEVEL7 DESIGNS2 AFMETINGENMDF V20 E1 10 J. GARANTIE
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NETTO 177 x 1196 mm

DIKTE 10 mm

00024 kristal wit 717567 - 717919 717753 717690

00025 wit gelakt 717568 - 717920 717754 717691

00026 parelgrijs 717569 - 717921 717755 717692

00027 dolfijngrijs 717570 - 717922 717756 717693

00028 helder wit 717571 - 717923 717757 717694

00029 leigrijs 717572 - 717924 717758 717695

00030 neo silver 717573 - 717925 717759 717696
BRUTO 190 x 1200 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 6 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 1,270 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 1,368 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN





Net zoals kunst, objecten en foto’s uw interieur een 

persoonlijk karakter geven, bepaalt de wanddecoratie 

mee het heel eigen uitzicht ervan. Het creëert ruimte, legt 

opvallende accenten of brengt rust. Met de juiste bekleding 

is alles mogelijk, in uw stijl. Of u nu weg bent van klassiek 

of meer een eigentijds woontype bent.

In het Maëstro assortiment vindt u daarom een rijke waaier 

aan brede en lange wandpanelen, met een gevarieerd palet 

van liefst 59 kleuren en diverse texturen, van hout over 

textiel tot leder. De panelen hebben bijna naadloze voegen 

(dankzij de microbevel) en laten zich natuurlijk makkelijk 

plaatsen. Ze zijn afwasbaar en blijven er jarenlang piekfijn 

uitzien. Wat wilt u nog meer?
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Wandpanelen

 FOREST
 Natuurlijke houtdecoren voor wanden met een warme uitstraling.

 FIBRES
 Wandpanelen met textielstructuur in zachte tinten.

 LIFESTYLE
 Decoratieve wandpanelen met een stijlvolle lederlook.

 ARCTIC
 Witte wandpanelen met subtiele houtstructuur.

 UNICOLORS
 Effen wandpanelen met een trendy look & feel.



 FOREST

Knusse leefruimtes met een warm, natuurlijk 

gevoel. De charme van hout is gewoon 

onweerstaanbaar. Dat bewijst Maëstro met 

Forest, een authentiek assortiment wandpanelen 

in 22 houtstijlen. Van klassieke eik over bamboe 

tot exotische houtsoorten. Forest verleidt 

liefhebbers van een duurzame decoratie- en 

levensstijl. De panelen zijn bovendien 

makkelijk zelf te plaatsen en 

onderhoudsvriendelijk.
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Hout, textiel 
en leder: de 
klassiekers zijn 
weer helemaal in

FIBRES Elliot



 LIFESTYLE

Leder straalt luxe uit. Het is een veelzijdig en 

duurzaam materiaal dat sinds eeuwen de meest 

chique interieurs siert. En in al die tijd heeft 

het nog niets van zijn glans en luister verloren. 

Lifestyle is dan ook het summum van sfeervolle 

woondecoratie, en niet alleen voor de fans van 

klassiek. Een blik op de 12 lederdesigns - van 

ijsblauw tot limoen - zegt genoeg. De eenvoud 

waarmee u deze leatherlook panelen plaatst 

en het onderhoudsvriendelijke karakter zijn al 

even uniek. Dan toch maar die ene accentmuur 

bekleden?

 FIBRES

Alles komt terug, zelfs tweed. Lange tijd 

beschouwd als oubollig en saai, maakt deze 

klassieker nu een spectaculaire comeback. 

Volkomen terecht, want tweed geeft uw interieur 

een fijne twist. Supermodern of retro? Laat u 

verleiden door de Fibres collectie wandpanelen 

in 10 uiteenlopende textielstructuren en trendy 

tinten. Het textieloppervlak voelt zacht aan en 

is een streling voor het oog. In combinatie met 

andere, natuurlijke materialen luidt Fibres de 

renaissance in van de nieuwe gezelligheid. Ontdek het volledige assortiment 

19

LIFESTYLE Crème

FOREST Rana

Grijs combineert 
makkelijk met 
natuurlijke 
materialen 
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Wandpanelen

 FOREST

00047 pirola

00048 alfano 00049 dakota

00031 canadese eik

00042 senja

00038 caledonia

00050 tonga 00051 montana

00032 gekalkte eik

00041 taiga

00039 antiek wit

00043 borago

00037 bamboo grijs

00012 scandinavische eik 00034 witte eik

00040 rana

MICRO BEVEL22 DESIGNS1 AFMETINGMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 
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00052 alaska 00053 papua 00054 tundra 00055 borneo

00056 oregon 00057 aspen

NETTO 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm

00012 scandinavische eik 717630 - - 717800 717678

00031 canadese eik 717608 - - 717801 717697

00032 gekalkte eik 717624 - - 717802 717698

00034 witte eik 717635 - - 717804 717700

00037 bamboo grijs 717628 - - 717809 717703

00038 caledonia 717620 - - 717810 717704

00039 antiek wit 717626 - - 717811 717705

00040 rana 717636 - - 717812 717706

00041 taiga 717625 - - 717813 717707

00042 senja 717609 - - 717814 717708

00043 borago 717627 - - 717815 717709

00047 pirola 717605 - - 717821 717713

00048 alfano 717606 - - 717822 717726

00049 dakota 717607 - - 717823 717727

00050 tonga 717621 - - 717824 717728

00051 montana 717622 - - 717825 717729

00052 alaska 717623 - - 717826 717730

00053 papua 717629 - - 717827 717731

00054 tundra 717631 - - 717828 717732

00055 borneo 717632 - - 717829 717733

00056 oregon 717633 - - 717830 717734

00057 aspen 717634 - - 717831 717735
BRUTO 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

22

 FIBRES

Wandpanelen

00070 lamont 00071 elliot 00072 oliver 00073 vasari

00074 messina 00075 tafi 00076 chino 00077 blush

00078 shanti 00079 madras

MICRO BEVEL10 DESIGNS1 AFMETINGMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10

NETTO 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm

00070 lamont 717659 - - 717832 717736

00071 elliot 717660 - - 717833 717737

00072 oliver 717661 - - 717834 717738

00073 vasari 717662 - - 717835 717739

00074 messina 717663 - - 717836 717740

00075 tafi 717664 - - 717837 717741

00076 chino 717665 - - 717838 717742

00077 blush 717666 - - 717839 717743

00078 shanti 717667 - - 717840 717744

00079 madras 717668 - - 717841 717745
BRUTO 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 
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 LIFESTYLE

00058 ijsblauw 00059 crème 00060 puur wit 00061 leem

00062 zink 00063 truffel 00064 malva

00068 mosgroen

00065 brassica

00069 zwart00066 salix 00067 tilia

MICRO BEVEL12 DESIGNS1 AFMETINGMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10

NETTO 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm

00058 ijsblauw 717617 717780 - - 717714

00059 crème 717618 717781 - - 717715

00060 puur wit 717619 717782 - - 717716

00061 leem 717640 717783 - - 717717

00062 zink 717641 717784 - - 717718

00063 truffel 717642 717785 - - 717719

00064 malva 717643 717786 - - 717720

00065 brassica 717644 717787 - - 717721

00066 salix 717645 717788 - - 717722

00067 tilia 717646 717789 - - 717723

00068 mosgroen 717647 717790 - - 717724

00069 zwart 717648 717791 - - 717725
BRUTO 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

Alle Arctic kleuren zijn ook beschikbaar in plafondpanelen. Zie pagina 14.
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Wandpanelen

NETTO 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm

00001 essen wit 717844 717747 717887 - 717637

00002 uni wit 717845 717748 717866 - 717638

00003 hoogglans wit 717846 717749 717867 - 717639

00004 stucco geschuurd 717847 717760 717868 - 717670

00005 onda 717848 717761 717869 - 717671

00006 monieri 717849 717762 717870 - 717672

00007 grijze es 717851 717763 717871 - 717673

00023 lobelia 717850 717779 - - 717689
BRUTO 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

 ARCTIC

00001 essen wit*

00005 onda*

00002 uni wit*

00006 monieri*

00003 hoogglans wit*

00023 lobelia

00004 stucco geschuurd*

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN

00007 grijze es*

MICRO BEVEL2 AFMETINGENMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10

8 DESIGNS AFWASBAARVOCHTWERENDE  
PVC FOLIE

*Deze decoren zijn ook beschikbaar in onze Novo collectie. Zie pagina 42.



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

Alle UniColors kleuren zijn ook beschikbaar in plafondpanelen. Zie pagina 15.
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NETTO 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm

00024 kristal wit 717610 - - 717753 717690

00025 wit gelakt 717611 - - 717754 717691

00026 parelgrijs 717612 - - 717755 717692

00027 dolfijngrijs 717613 - - 717756 717693

00028 helder wit 717614 - - 717757 717694

00029 leigrijs 717615 - - 717758 717695

00030 neo silver 717616 - - 717759 717696
BRUTO 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

 UNICOLORS

00024 kristal wit

00028 helder wit

00025 wit gelakt

00029 leigrijs

00026 parelgrijs

00030 neo silver

00027 dolfijngrijs

MICRO BEVEL7 DESIGNS2 AFMETINGENMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN





Lambriseringen geven uw interieur een persoonlijke en 

warme toets. Of u nu landelijk woont of meer modern. 

Ze passen bij elke stijl. En het resultaat is absoluut niet 

oubollig! Sterker, u kunt zelfs behoorlijk trendy uit de hoek 

komen. Check out de Maëstro Lambris collectie...

De witte Lambris elementen zijn niet alleen makkelijk zelf 

te plaatsen, maar ook overschilderbaar in de kleur die 

het best past in uw interieur én onderling te combineren. 

Hadden we al gezegd dat Maëstro u carte blanche geeft?

En nog een tip om uw eigen stijl te creëren: varieer met 

verschillende hoogtes en werk de lambrisering af met 

bijpassende en afzonderlijk verkrijgbare accessoires 

zoals plinten en kroonlijsten. U zal verbaasd zijn over het 

originele, decoratieve effect.

27

Lambris

 LAMBRIS
 Overschilderbare witte wandpanelen en accessoires.
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LAMBRIS Maritime

LAMBRIS Pure
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Thuiskomen  
in stijl, úw stijl

LAMBRIS Pure

LAMBRIS Trend

Een lambrisering 
geeft een apart 
randje aan de 
ruimte 



• Pure: klassieke panelen in cottagestijl
• Trend:  strakke panelen met een brede en 

afgeschuinde voeg
• Maritime: panelen met een rechte voeg
• Multi: brede, heel vlakke panelen

De panelen kunnen ook gebruikt worden voor de 
aankleding van een plafond. Voor de afwerking is er 
dan een kniklijst of hollat nodig.

Klassiek (Frans), cottage (Engels), strak (Recht) of 
modern (Schuin). Kies de plint die past bij uw stijl. 
De plinten zijn verkrijgbaar in twee hoogtes.

De kroon op uw lambrisering. Verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen.

Het plaatsen van de vloerplinten over de 
bevestigingskit gaat gemakkelijk dankzij 
de Fix & Clic clips. Een overzicht van de 
64 combinatiemogelijkheden vindt u op 
de website. Met de kniklijsten werkt u  
alle binnen- en buitenhoeken perfect af.

Het Lambris concept bestaat uit de volgende  

onderling combineerbare elementen: 

Panelen

Kroonlijsten

Plinten

Afwerking en accessoires

• Fix & Clic clips
• Bevestigingsset
• Kniklijst

1

3

2

4

30

Alle combinaties  
zijn mogelijk



Ontdek het volledige assortiment 

1

3

2

31

Schilder de lambrisering in uw favoriete kleur 
en geef uw interieur een persoonlijke twist
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Lambris

 PANELEN

 PLINTEN

Maritime Pure Trend Multi

Engels model
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 stuks per pak)

Frans model 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 stuks per pak)

Recht model 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 stuks per pak)

Schuin model 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 stuks per pak)

OVERSCHILDERBAAR4 STIJLEN

OVERSCHILDERBAAR4 MODELLEN & 2 HOOGTES

NETTO 8 x 122 x 2597 mm 8 x 197 x 1294 mm

DIKTE 8 mm 8 mm

Maritime 717751 -

Pure 717843 -

Trend 717750 -

Multi - 717842
BRUTO 8 x 136 x 2600 mm 8 x 210 x 1300 mm

# PANELEN / PAK 7 9

INHOUD NETTO 2,218 m2 2,294 m2

INHOUD BRUTO 2,475 m2 2,457 m2

PANELEN

MDF V20 E1
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 AFWERKINGSLIJSTEN

 ACCESSOIRES

 KROONLIJSTEN

Profiel Lambris  
30 x 57 x 2400 mm Modern

(1 stuk per pak)
717855

Installatiekit Lambris, bestaande uit
sokkel 18 x 90 x 2400 mm

3 bevestigingslatjes 10 x 25 x 2400 mm
718135

Hollat 22 x 22 x 2700 mm 
(2 stuks per pak)

717792

Kniklijst 4 x 50 x 2700 mm 
(2 stuks per pak)

717746

Universele overzetplint 
16 x 130 x 2400 mm

(2 stuks per pak)
717927

Profiel Lambris  
38 x 57 x 2400 mm Classic

(1 stuk per pak)
717856

Alle panelen en afwerkingslijsten zijn wit overschilderbaar.

2 MODELLEN OVERSCHILDERBAAR

OVERSCHILDERBAAR

30 clips per zak 
goed voor ± 10 lm plinten 

500772

BEVESTIGINGSCLIPS FIX & CLIC  
VOOR PLINTEN





Wilt u eens iets compleet anders dan strakke en egale 

kleuren in huis? Vindt u een effen wand al gauw saai en 

onpersoonlijk? Dan is Mix & Match iets voor u. Met zijn mix 

van panelen in verschillende kleuren, texturen en patronen 

geeft u elke ruimte meteen uw eigen accent. Uw creativiteit 

krijgt de vrije hand. Zo stelt u een wand of plafond samen 

die voor u de perfecte match is.

 

Mix & Match is ideaal om snel en makkelijk uw leef- of 

werkruimte te vernieuwen en een compleet andere look te 

geven. Door zijn afmetingen leent deze collectie zich ook 

perfect om uw plafond mee te bekleden. De Mix & Match 

panelen zijn bovendien afwasbaar en hebben een lange 

levensduur.

 

U hebt de keuze uit 3 thema’s: de stijlvolle, tijdloze en 

strakke grijstinten van Stone, de warme en cosy bruintinten 

van Tree en de frisse pasteltinten van Moss, met groen 

in de hoofdrol waardoor u de natuur in huis haalt én een 

vintage look creëert. Met Mix & Match bepaalt u zelf uw stijl.

Mix & Match

 MIX & MATCH
 Mix uw eigen match!

35



Mix & Match

MIX&MATCH Tree

MIX&MATCH Moss

MIX&MATCH Stone

MIX&MATCH Moss

  Verticaal geplaatste 

panelen accentueren 

de hoogte
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Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

 MIX & MATCH MICRO BEVEL3 DESIGNS1 AFMETINGMDF V20 E1 10 J. GARANTIE

10

NETTO 190 X 1200 mm

DIKTE 10 mm

TR
EE

00011 auber eik (PureWood)

721740

- 717895 717806 717677

00031 canadese eik (PureWood) - 717890 717801 717697

00033 grijze eik (PureWood) - 717892 717803 717699

00037 bamboo grijs (PureWood) - 717898 717809 717703

00038 caledonia (PureWood) - 717899 717810 717704

00044 polar witte es (PureWood) - 717905 717816 717710

M
O

SS

00026 uni parelgrijs (UniColors) 

721741

- 717921 717755 717692

00033 grijze eik (PureWood) - 717892 717803 717699

00039 antiek wit (PureWood) - 717900 717811 717705

00040 rana (PureWood) - 717901 717812 717706

00074 messina (Fibres) - - 717836 717740

00078 shanti (Fibres) - - 717840 717744

ST
O

N
E

00008 witte berk (PureWood)

721742

- 717907 717818 717674

00027 dolfijngrijs (UniColors) - 717922 717756 717693

00040 rana (PureWood) - 717901 717812 717706

00057 aspen (Forest) - - 717831 717735

00073 vasari (Fibres) - - 717835 717739

00075 tafi (Fibres) - - 717837 717741

BRUTO 190 x 1200 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 6 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 1,270 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 1,368 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN

00097 tree 00098 moss 00099 stone

Bezoek onze website www.maestro-panel.be voor handige tips & tricks.





Een badkamer moet warm en gezellig zijn. Het is de plaats 

waar u ‘s morgens zachtjes wakker wordt en ‘s avonds, na 

een drukke dag, tot rust komt. Daarom richt u deze plek in 

als een oase, uw persoonlijke wellness-spot om er heerlijk 

te genieten en te baden in een aangename sfeer. 

Met Novo creëert u meteen een omgeving die u een goed 

gevoel geeft. In deze collectie vindt u natuurlijke designs in 

trendy kleuren. Naast de snelle installatie zijn de panelen 

uitstekend vochtwerend dankzij de ondoordringbare 

folie, op-en-top hygiënisch en perfect afwasbaar. Ideaal 

voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of 

keuken. Daarmee is Novo zelfs na 20 jaar nog steeds 

toonaangevend in de markt. Het is ‘de enige echte’ die 

topkwaliteit verzoent met een onnavolgbare feeling voor 

de nieuwste woontrends.

De Novo panelen zijn verkrijgbaar in 22 kleuren en  

3 verschillende afmetingen. Aan u de keuze.

39

Vochtbestendig

 NOVO
 Panelen voor gebruik in vochtige ruimtes.
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NOVO Olmo

NOVO Onda



Ontdek het volledige assortiment 

 OP-EN-TOP VOCHTWEREND 

In badkamers en keukens is het essentieel dat u 

materialen gebruikt die vochtwerend zijn. Dankzij 

de ondoordringbare folie, de vochtwerende MDF 

en de speciale backing zijn Novo panelen hiervoor 

perfect geschikt.

41

Baden en  
koken in stijl

NOVO Natuur eik

Pure materialen, 
kleuren en vormen 
brengen sfeer, rust  

en warmte

20 JA
AR ERVARING 



* Deze decoren zijn ook verkrijgbaar binnen het assortiment Arctic! Zie pagina 14.
** Deze decoren zijn ook verkrijgbaar binnen het assortiment PureWood! Zie pagina 12.
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 NOVO

Vochtige ruimtes

MICRO BEVELMDF V313 E1 3 AFMETINGEN 15 J. GARANTIE22 DESIGNS

00001 essen wit * 00002 uni wit * 00003 hoogglans wit * 00004 stucco geschuurd *

00005 onda * 00006 monieri * 00007 grijze es * 00008 witte berk **

00009 arbor ** 00010 rustieke eik ** 00011 auber eik ** 00012 scandinavische eik **

00013 natuur eik 00014 olmo 00015 geborstelde eik 00016 cappuccino

VOCHTWEREND AFWASBAAR



Ontdek ons volledig assortiment accessoires op blz. 50-51 

43

 

NETTO 177 x 1196 mm 287 x 1196 mm 287 x 2576 mm

DIKTE 8 mm 8 mm 8 mm

00001 essen wit 717466 717488 717528 717747 717887 - 717637

00002 uni wit 717467 717489 717529 717748 717866 - 717638

00003 hoogglans wit 717468 717490 717530 717749 717867 - 717639

00004 stucco geschuurd 717469 717491 717531 717760 717868 - 717670

00005 onda 717470 717492 717532 717761 717869 - 717671

00006 monieri 717471 717493 717533 717762 717870 - 717672

00007 grijze es 717472 717494 717534 717763 717871 - 717673

00008 witte berk 717473 717495 717535 717764 717872 - 717674

00009 arbor 717474 717496 717536 717765 717873 - 717675

00010 rustieke eik 717475 717497 717537 717766 717874 - 717676

00011 auber eik 717476 717498 717538 717767 717888 - 717677

00012 scandinavische eik 717477 717499 717539 717768 717876 - 717678

00013 natuur eik 717478 717500 717540 717769 717877 - 717679

00014 olmo 717479 717501 717541 717770 717878 - 717680

00015 geborstelde eik 717480 717502 717542 717771 717879 - 717681

00016 cappuccino 717481 717503 717543 717772 717880 - 717682

00017 champagne es 717482 717504 717544 717773 717881 - 717683

00018 spachtel wit 717483 717505 717545 717774 717882 - 717684

00019 pearl 717484 717506 717546 717775 717883 - 717685

00020 macchiato 717485 717507 717547 717776 717884 - 717686

00021 geborstelde alu 717486 717508 717548 717777 717885 - 717687

00022 silver lining 717487 717509 717549 717778 717886 - 717688
BRUTO 190 x 1200 mm 300 x 1200 mm 300 x 2580 mm 22 x 22 10 x 40 22 x 35 4 x 50 AFMETING (mm)

# PANELEN / PAK 6 4 4 2700 2700 2700 2700 LENGTE (mm)

INHOUD NETTO 1,270 m2 1,373 m2 2,957 m2 2 2 2 2 # STUKS / PAK

INHOUD BRUTO 1,368 m2 1,440 m2 3,096 m2 5,40 5,40 5,40 5,40 # lm / PAK

00021 geborstelde alu 00022 silver lining

00017 champagne es 00018 spachtel wit 00019 pearl 00020 macchiato

MDF = Medium density fiberboard / V2O = Standaardkwaliteit / V313 = Vochtwerende MDF / E1 = European standard for formaldehyde emission
 = Hollat /  = Plafondlijst met rail /  = Plafondlijst /  = Kniklijst / - = Niet beschikbaar

PANELEN AFWERKINGSLIJSTEN





Zorgeloze waterdichte wellness binnen handbereik

We ontsnappen graag aan de ratrace van het leven en 

verlangen naar kwalitatieve me-time in een privéwellness- of 

badkamerruimte. U weet wel, zo’n plekje dat de juiste sfeer 

uitstraalt, dat past bij uw persoonlijkheid en waar u zich 

kiplekker voelt.’s Avonds trekt u graag de badkamerdeur 

achter u dicht en komt u helemaal tot rust.

Vakwerk en plannen voor later?

Stel niet uit wat nu in een ‘handomdraai’ ligt. Win een zee 

van tijd! Met de volkomen waterdichte Maëstro WaterWall 

klikpanelen werkt u alleen, moeiteloos, douches, badwanden, 

wellnessruimtes en andere natte ruimtes af.  

Zonder voegen, zonder poespas en zonder geknoei met 

voegmortel! Ook met twee linkerhanden bevestigt u de 

WaterWall wandpanelen bovenop uw oude badkamertegels, 

geen breekwerk, geen bouwafval!

“Music maestro!”, genieten maar

Een industriële betonlook? Trendy subway style? Klassieke 

natuursteenlook? Neem een duik in onze nieuwe collectie 

en kies uit 7 designs, grote en kleine tegeleffecten, mat 

of glanzend, donkere of lichte en ook zachte beige- en 

grijstinten. Niet voor koele kikkers! Voel het zelf, WaterWall 

is warm, zacht en afgewerkt met tastbare texturen om de 

natuursteenbeleving compleet te maken.

WaterWall, 100% uw vertrouwen waard

Voorzien van een waterafstotende HPL toplaag en een 

aangepaste backing kunt u blindelings vertrouwen op de 

volkomen waterdichte WaterWall wandpanelen. De duurzame 

WaterWall panelen zijn krasbestendig en gaan zelfs bij 

intensief gebruik jarenlang mee. Door het ontbreken van echte 

voegen zijn ze op-en-top hygiënisch. Ze doen ook dienst als 

spatwand in keukens.*
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Waterproof

 WATERWALL
 Waterdichte kant-en-klare wandpanelen  
 voor afwerking van natte ruimtes.

100%
Waterproof

 Waterbestendige berkenmultiplex

 Gelamineerde toplaag

 Aangepaste backing

*niet boven gasvuur installeren



 KANT-EN-KLAAR

Terwijl het betegelen van een douchecel 

doorgaans vakwerk is, doet u het met Maëstro 

gewoon zelf. Dankzij het handige kliksysteem 

zijn de panelen makkelijk, proper en in 

een mum van tijd aan te brengen. Voor een 

professioneel resultaat!

 100% WATERBESTENDIG

De WaterWall panelen zijn perfect bestand tegen 

het douchewater dankzij de waterbestendige 

berkenmultiplex, de gelamineerde toplaag en de 

aangepaste backing.

OOK VERLIJMBAAR
Plaatsingsinstructies: www.maestro-panel.be
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Win een zee van 
tijd en geniet 
van WaterWall 
wellness

WATERWALL Cinza

W
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Ontdek het volledige assortiment 

47

WATERWALL Ardesia

WATERWALL sabbia

WATERWALL Siva
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Waterproof

MAT

HOOGGLANS

 WATERWALL 

NETTO 600 x 2400 mm

TEGELFORMAAT DIKTE 10,2 mm

00090 pamuk 600 x 600 500934

00100 siva 600 x 600 501344

00101 bila 600 x 300 501345

00102 ardesia 600 x 300 501346

00103 cinza 600 x 150 501347

00104 sabbia 600 x 300 501348

00105 siena 600 x 600 501349
BRUTO 620 x 2400 mm

# PANELEN / PAK 2

INHOUD NETTO 2,880 m2

INHOUD BRUTO 2,976 m2

PANELEN

NAADLOOS
BERKEN

MULTIPLEX
PANEEL

1 AFMETING 7 DESIGNS

10 J. GARANTIE

10

WATERPROOF AFWASBAAR

00100 siva

00101 bila

00102 ardesia

00103 cinza

00105 siena

00090 pamuk 00104 sabbia
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 AFWERKINGSLIJSTEN

 ACCESSOIRES

Eindprofiel ALU 
7,4 x 13,4 x 18 x 2700 mm

500960

L-afwerkingsprofiel ALU 
10,8 x 18 x 2400 mm

501260

Binnenhoekprofiel ALU 
10,8 x 16 x 2700 mm

500958

Slagblok 
(te gebruiken bij 2-delig binnenhoekprofiel)

501262

Panseal kit 
bestaat uit 2 PVC profielen 25 x 35,5 x 1850 mm, 

siliconekit en verstekbakje. Voor een perfecte 
afwatering tussen paneel en douche- of badkuip.

500660

Buitenhoekprofiel ALU 
10,8 x 20 x 2700 mm

500959

Plintprofiel ALU 
10,2 x 35 x 2400 mm

500661
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Afwerking & Accessoires Maëstro

AFWERKINGSLIJSTEN

PLINTEN

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

250 clips per doos 
goed voor ± 15 m2 panelen

500943

AFWERKINGSLIJSTEN

Hollat 
22 x 22 x 2700 mm 

2 stuks per verpakking (5,4 lm)

Plafondlijst 
22 x 35 x 2700 mm 

2 stuks per verpakking (5,4 lm)

Plafondlijst met rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 stuks per verpakking (5,4 lm)

Kniklijst 
4 x 50 x 2700 mm 

2 stuks per verpakking (5,4 lm)

30 clips per zak 
goed voor ± 10 lm plinten 

500772

BEVESTIGINGSCLIPS MAËSTRO 
VOOR PANELEN

BEVESTIGINGSCLIPS FIX & CLIC 
VOOR PLINTEN

PLINTEN OVERSCHILDERBAAR4 MODELLEN & 2 HOOGTES

Engels model
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864) 2 
stuks per verpakking (4,8 lm)

Frans model 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 2 
stuks per verpakking (4,8 lm)

Recht model 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 2 
stuks per verpakking (4,8 lm)

Schuin model 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 2 
stuks per verpakking (4,8 lm)



wand- en plafondbekleding

U bent verdeler of distributeur?
Vraag hier meer info: info@maestro-panel.be

Particulier of professionele plaatser?
Vraag meer info bij uw verdeler

Voor meer informatie en  
alle plaatsingsvoorschriften, 
kijk op onze website:

www.maestro-panel.be

U bent verdeler of distributeur?
Vraag hier meer info: info@maestro-panel.be

Particulier of professionele plaatser?
Vraag meer info bij uw verdeler
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