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Vertrouwen		 innovatiekracht
Wij hebben een duidelijk beeld van de waarden en eigenschappen, 

die het succes van onze activiteiten al tientallen jaren bepalen. 

Daarbij vertrouwen we niet alleen op onze eigen inschattingen. Wij 

hebben het aan de mensen gevraagd, die voor ons heel belangrijk 

zijn, nl. onze partners in de vakhandel. Twee eigenschappen 

liepen als een rode draad door deze gesprekken: »Jullie zijn een 

betrouwbare partner«, was de ene en »Jullie hebben de branche 

dankzij belangrijke innovaties steeds weer op de voorgrond 

gesteld«, was de andere uitspraak, die wij vaak hebben gehoord. 

Deze meningen bevestigen hoe wij onszelf zien. Het karakter 

van MeisterWerke kan in twee woorden worden beschreven: 

vertrouwen en innovatiekracht. Dat wij ons volledig en absoluut 

op onze partners in de vakhandel richten, is een natuurlijk gevolg 

van ons standpunt met betrekking tot het begrip samenwerking. 

De bereidheid om producten en toepassingen steeds verder 

te ontwikkelen, stemt overeen met onze eigen opvatting als 

innovatieleider. 

Om een goed idee tot een kwalitatief hoogwaardig product te 

ontwikkelen en dit met succes op de markt te brengen, vraagt 

om sterke partners bij onze toeleveringsbedrijven en in de handel 

en vereist natuurlijk de volledige inzet van al onze medewerkers. 

Maar in eerste instantie beleven wij er plezier aan om nieuwe 

ideeën te ontwikkelen en deze om te zetten. Daarnaast 

willen wij met onze energie en ervaringen op het gebied van 

succesvolle innovaties een permanente verbetering van onze 

concurrentiepositie genereren – samen met onze partners in de 

vakhandel.

MeisterWerke	staat	voor	twee	waarden:
 en
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made in Germany
Ca. 40% van onze productie is bestemd 

voor de export en gaat vanuit Meiste 

de hele wereld over. Maar ook als inter

nationaal opererend bedrijf blijven wij 

trouw aan onze wortels in het Sauerland. 

Meer dan eenderde van onze toeleveran

ciers is in de directe omgeving gevestigd 

en ongeveer driekwart in Duitsland.

Zo versterken wij de regio – en onze eco

nomische vestigingsplaats. Deze trouw 

aan onze standplaats garandeert, ook 

op de lange termijn, werk voor meer dan 

600 medewerkers. 96% van alle werkne

mers van MeisterWerke woont binnen 

een straal van 50 km rondom het bedrijf 

en voelt zich in de regio net zo thuis als 

wij. Dat is wat wij ons voorstellen bij 

„maatschappelijke verantwoording”.

Een	eenvoudig	concept:
Kwaliteit,	voor	100%
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	 verantwoordelijkheid

Als familiebedrijf denken wij op de lange 

termijn. Bescherming van het milieu, 

duurzaamheid en ecologisch handelen 

liggen ons bijzonder na aan het hart. 

Onze principes brengen wij in hun ge

heel in de praktijk. Derhalve worden bij   

MeisterWerke geen vloeren meer van 

tropisch hardhout gemaakt. Wij richten 

ons op meerlaags parket met een sta

biele middenlaag van HDF in plaats van 

op massief houten vloerdelen, zodat de 

bronnen worden ontzien. Al onze vloeren 

en het merendeel van onze panelen zijn 

onderscheiden met de “Blauer Engel”. 

Veel producten uit ons assortiment dra

gen het FSC®keurmerk en ondersteunen 

op die manier een verantwoordelijk bos

beheer. Testresultaten van de TÜV Pro

dukt und Umwelt GmbH en het keurmerk 

van de Duitse kurkbond laten zien dat 

onze producten veilig en milieuvriendelijk 

zijn.

In het kader van een ecologische effici

encystudie naar de duurzaamheid van 

onze productie door professor dr. M. Sietz 

(Hogeschool Ostwestfalen Lippe) hebben 

wij o.a. het grondstoffenrendement en de 

productgerelateerde milieukosten laten 

onderzoeken. De doorgaans goede resul

taten motiveren ons: wij zullen nog meer 

in innovatieve technolo gieën investeren 

die zuinig omgaan met natuurlijke grond

stoffen.

Wij	nemen	onze	
–	daarom	doen	wij	aan	duurzaam	ondernemen



10

Masterclic Plus

Patentnr: 10 2006 037614

Parket met inkeping

Patentnr: 103004451

Lange planken

Patentnr: 10 2006 001155

Direct Print

Patentnr: 10 2004 056 584

Silence »Het origineel«

Patentnr: 198 51 656

	 innovatie	

Met de kopse verbinding Masterclic 

Plus wordt het leggen van vloeren nog 

eenvoudiger dan het met de door ons  

toegepaste kliksystemen al is – een 

extra voordeel bij het leggen van lange 

planken.

Goed was voor ons niet goed genoeg. De 

voor MeisterWerke gepatenteerde fre

zing in de HDFdragerplaat verleent de 

parketvloer een bijzondere stabiliteit.

Door het speciale Direct Print procedé is 

het mogelijk om de 2,05 meter lange la

minaatplanken zonder herhaling van het 

decor te produceren. 

Een techniek, waarmee de toepassings

mogelijkheden van onze Direct Print 

laminaatvloeren werden uitgebreid. De 

bijzondere invoer van platen in een groot 

formaat biedt extra veel mogelijkheden 

qua design en decor.

Het bijzondere PURmineraalmengsel 

wordt als een geluiddempende laag op 

de onderkant van de vloerelementen 

aangebracht. Het absorbeert geluiden. 

Het aanbrengen van een aparte geluid

dempende laag vervalt. Dit gepatenteer

de idee is de voorloper van de geluiddem

pende oplossingen die wij tegenwoordig 

in onze vloeren geïntegreerd hebben.

De ongeveer 200 aangemelde patenten of “Gebrauchsmuster” van eigen ontwikkelingen 

maken duidelijk dat wij iedere dag met succes op zoek zijn naar het nieuwste.  Aanzienlijke 

investeringen in de technische uitrusting van MeisterWerke worden vanzelf terugbetaald: 

ze resulteren in een bijzonder technische en moderne productie. In combinatie met een 

actieve innovatiecultuur ontstaan er vele goede ideeën en patenten – en per saldo een 

technologische voorsprong. En dat is niet alleen eigenbelang. Want hierdoor versterken 

wij onze gezamenlijke concurrentiepositie. Hier volgen enkele voorbeelden: 

Sterk	door
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Wĳ borstelen bĳ deze oppervlakken in een speciale 

productiestap de verschillende bovenlagen van edel 

hout uit. Het zo ontstane reliëf benadrukt de rustieke 

werking.

HDF is een vezelplaat waarbĳ de vezels tot een 

extreem hoge dichtheid zĳn samengeperst (High 

Density Fibreboard). Het stamhout van hardhout 

zoals beuken of eiken is een belangrĳk ingrediënt. 

Kwalitatief mindere houtsoorten of delen van de 

bast hebben niets te zoeken in onze HDF-platen. 

Valtesten in ons laboratorium hebben aangetoond 

dat het extreem vormstabiele HDF ook de echt 

houten bovenlaag stabiliseert en de weerstand tegen 

indrukken verhoogt. De hoge densiteit van de HDF-

dragerplaat heeft bovendien een positief effect op de 

akoestiek.

Om het leggen van een MEISTER-vloer nog 

eenvoudiger te maken, hebben wĳ voor de kopse 

kanten van sommige collecties de kopse verbinding 

Masterclic ontwikkeld. Wanneer u het element aan 

de lange zĳde met het betrouwbare Uniclic-systeem 

vastklikt, hoeft u de elementen alleen nog maar 

te laten zakken. Sommige parketvloeren hebben 

de nieuwe verbinding Masterclic Plus, waarbĳ het 

element d.m.v. een geïntegreerde en automatisch 

vergrendelende kunststof veer stevig met het 

ernaast gelegen element wordt verbonden.

	
	 eigenwijs
Bij onze zoektocht naar de beste 

oplossing richten wij ons niet op 

onze concurrenten. Wij zoeken zelf 

naar nieuwe oplossingen qua design, 

techniek en functie. Als eerste fabrikant 

kozen wij consequent voor dragerplaten 

van hoogwaardig HDF – en dat zelfs 

bij echt houten vloeren. Tegenwoordig 

profiteert vrijwel iedere vloer die bij 

MeisterWerke wordt geproduceerd van 

dit drukstabiele materiaal, dat tevens 

aan de stabiliteit van de echt houten 

bovenlaag bijdraagt. Daarmee zijn wij 

nog altijd voorlopers, want als wij van 

mening zijn, dat een nieuw materiaal 

of een nieuwe productietechnologie 

een echt voordeel voor de gebruiker 

oplevert, zwemmen we graag tegen 

de stroom in. Dat wil niet zeggen dat 

wij tegen wil en dank altijd onze eigen 

oplossing willen doorvoeren. Toen wij 

constateerden, dat de kliktechnologie 

Uniclic van de firma Unilin gewoon de 

beste oplossing op de markt is, waren wij 

een van de eersten die hiervoor licentie 

hebben aangevraagd. Inmiddels hebben 

wij deze aangevuld met onze eigen 

ontwikkelingen Masterclic en Masterclic 

Plus voor de kopse kanten. Hierdoor 

wordt het leggen nog gemakkelijker 

gemaakt. Want alleen een combinatie 

van de beste oplossingen op de markt 

resulteert in een echt meesterwerk.

Af	en	toe	zijn	wij		
behoorlijk
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	 meerwaarde

Wij leveren oplossingen en wij denken in systemen. 

Daarom hebben wij voor onze klanten een omvangrijk 

assortiment toebehoren ontwikkeld. Wie een 

vloer van onze merken MEISTER of Schulte Räume 

koopt, kan tevens exact daarop afgestemde plinten 

aanschaffen. En het bijbehorende gereedschap. 

En het bijbehorende reinigingsmiddel. En nog 

veel meer. Bij onze panelen hebben wij zelfs een 

compleet nieuwe productcategorie ontwikkeld: onze 

systeempanelen zijn meer dan een wandbedekking. 

Het zijn echte vormgevingssystemen met extra 

functies, die het leven gemakkelijker maken. 

Systematische oplossingen bieden wij overigens niet 

alleen voor onze producten. Een wezenlijke reden 

voor de buitengewone loyaliteit van onze partners 

in de vakhandel is te danken aan onze service en 

logistieke oplossingen, die wij rondom het product 

hebben opgebouwd. Ook hier geldt: pas als alles 

klopt, kan het product een ideale oplossing vormen.

De	
ligt	in	het	systeem
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Meister
Wie bij een innovatieleider werkt, blijft 

vrijwel altijd automatisch bij de tijd. 

Het ontwikkelingstempo is hoog en dat 

houdt het werk spannend. Om aan onze 

eigen hoge eisen te voldoen, zoeken en 

vinden wij bij MeisterWerke creatieve 

koppen. Want alleen degene die regels 

breekt, kan iets nieuws ontdekken. Om 

ervoor te zorgen dat iedere medewerker 

bij MeisterWerke zich kan ontwikkelen 

en zijn kansen optimaal kan benutten, 

zijn praktijkgerichte vervolgopleidingen 

en trainingen bij ons vanzelfsprekend. 

De gemiddelde leeftijd van de 

medewerkers is 41 jaar – een goed 

gemiddelde, want alleen zo profiteert 

MeisterWerke van de continuïteit en 

ervaring van de oudere medewerkers 

en maakt gelijktijdig gebruik van de 

vernieuwende ideeën en ambities van 

de jongere generatie. Wij zoeken bewust 

naar getalenteerde nieuwe krachten 

in de regio en leiden deze zelf op in 

acht verschillende richtingen: op dit 

moment zijn ongeveer 20 medewerkers 

in opleiding. Leidinggevende posities 

vullen wij bij voorkeur in met onze eigen 

mensen. Dat stimuleert en bovendien 

blijft de ervaring binnen het bedrijf.

Wij richten ons bij onze medewerkers 

op continuïteit en een jarenlange 

samenwerking. Het verloop is daardoor 

minder dan 2%. Vaak werken zelfs 

meerdere familieleden jarenlang bij ons 

bedrijf. Ook op dit gebied zijn wij een 

echt familiebedrijf.

 aan het werk
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	 via de vakhandel
Een premium product heeft een eerste

klas advies nodig – en een eersteklas 

omgeving. Daarom hanteren wij een 

glasheldere verkoopstrategie zonder 

valkuilen, hetgeen een van de pijlers van 

onze bedrijfsfilosofie is. MeisterWerke

producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via 

de vakhandel. 

Deze consequente handelwijze loont. 

Want MeisterWerke kan op een steeds 

groeiend aantal trouwe vakhandelaren 

rekenen, die op hun beurt een betrouw–

bare partner aan de fabrikantzijde zoeken. 

Wij investeren heel veel in een dergelijk 

partnerschap: onze productontwikkeling 

is consequent gericht op de belangen van 

de vakhandel. 

Wij bieden met de MeisterWerkstatt een 

cursuscentrum aan, waarin wij ieder 

jaar de deskundigheid van duizenden 

professionals uit de vakhandel en 

ambacht ondersteunen. En daarbij 

gaat het programma veel verder dan 

het benadrukken van de sterke punten 

van het MeisterWerkeassortiment. 

Ook de logistiek, vanaf voorraad, 

afleveringsservice tot marketingservice, 

hebben wij consequent op de processen 

van onze handelspartners afgestemd.

Een	duidelijke	verkoopstrategie:	
100%
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Twee sterke merken

De Amerikaanse merkenexpert Walter 

Landor bracht het al ter sprake: »Een 

merk is vertrouwen.« Achter onze bei

de verkoopmerken MEISTER en Schulte 

Räume, die op verschillende markten zijn 

gericht, schuilt dezelfde merkenfilosofie: 

het merk moet qua uitstraling de nadruk 

op geloofwaardigheid leggen. Juist voor 

premium merken, die voor een uitste

kend product een goede prijs genereren 

en daarmee de omzet van de vakhandel 

willen verhogen, is de geloofwaardigheid 

van doorslaggevend belang. Op elke ge

bied moet het merk kwaliteit uitstralen, 

hetgeen betekent dat de producten en 

diensten hun geld waard zijn. 

Daartoe behoort voor ons niet op de 

laatste plaats, dat de producten van 

onze beide verkoopmerken uitsluitend 

via de vakhandel verkrijgbaar zijn. Het 

succes van onze tweemerkenstrategie 

is duidelijk: het consequent aanbieden 

van premium merken is zowel voor de 

vakhandel van hout en bouwmaterialen 

alsook voor de vloerspeciaalzaken een 

voordeel. 

 
onder	één	dak







Het	innovatieve	kwaliteitsmerk	met	
een	breed	assortiment	voor	de	vakhandel		
van	hout-	en	bouwmaterialen
Al	 vele	 jaren	 staat	 het	 merk	 MEISTER	 in	

de	vakhandel	van	hout-	en	bouwmateria-

len	voor	een	uitstekende	productkwaliteit.	

MEISTER-vloeren,	 -panelen	 en	 -toebeho-

ren	 zijn	 in	 heel	 Europa	 zeer	 geliefd,	 met	

name	 bij	 professionals	 die	 er	 dagelijks	

mee	 werken.	 Dit	 vertrouwen	 hebben	 wij	

opgebouwd	tot	een	merk	met	een	duide-

lijk	 profiel:	MEISTER	 concentreert	 zich	 op	

de	ambacht	en	de	kwaliteitsbewuste	eind-

klant.	Bovendien	is	het	merk	MEISTER	con-

sequent	op	de	behoeften	van	de	vakhan-

del	afgestemd.	De	kopers	verwachten	met	

recht	een	grote	deskundigheid	ten	aanzien	

van	product	en	advies.	En	die	krijgen	ze	al-

leen	bij	de	vakhandel.	

Tot	 het	merk	MEISTER	behoort	 een	 com-

pleet	 aanbod	 met	 omvangrijke	 toebeho-

ren	 van	 plinten	 tot	 verlichting,	 waarmee	

perfecte	oplossingen	voor	vloer,	wand	en	

plafond	 mogelijk	 zijn.	 Bij	 het	 merk	 hoort	

een	 uitstraling,	 waarbij	 consequent	 de	

waarden	van	een	premium	merk	worden	

overgebracht,	d.w.z.	een	functionele	kwa-

liteit	 in	een	goed	ontwerp,	100%	made	 in	

Germany.



Het	stijl- en trendbewuste
premium merk	voor	de
vloerspeciaalzaken
De vloer vormt de basis van een perfect 

interieur. Sinds enkele jaren groeit de 

wereld van Schulte Räume met actuele 

vloeroplossingen. Het merk levert sinds 

2002 een bijzonder assortiment geselec

teerde inrichtingsideeën aan partners in 

vloerspeciaalzaken. Een team van desig

ners en productieexperts heeft een as

sortiment hoogwaardige en innovatieve 

producten samengesteld, dat permanent 

verder wordt ontwikkeld.

Schulte Räume heeft zich in slechts en

kele jaren met succes een plaats op de 

markt veroverd. Sindsdien groeit niet al

leen het aantal verkooppartners. Ook het 

aantal actuele producten, dat Schulte 

Räume op de markt brengt, neemt van 

jaar tot jaar toe.







	 groei
1930 Josef Schulte richt in Meiste een meubelmakerij op.

1954 Het bedrijf produceert de eerste parketvloer.

1972  Bedrijfsovername door Johannes Schulte, die in hetzelfde jaar 

de eerste plafondlijst ontwikkelde.

1980 Het bedrijf heeft 19 medewerkers en viert zijn 50jarig jubileum. 

1986 Het eerste kamerbrede paneel wordt gepresenteerd.

1993 Drie producten krijgen voor het eerst de »Blauer Engel«.

1994 Het nieuwe cursuscentrum wordt geopend.

1999 Presentatie van de eerste »stille« laminaatvloer.

2000   Introductie van de eerste kurkvloer om vast te klikken. 

Het bedrijf heeft inmiddels 540 medewerkers.

2001 Presentatie van de eerste linoleumvloer om vast te klikken. 

2002  Anja Schulte richt met Schulte Räume een bedrijf op,  

dat als een inrichtingsmerk moet worden gezien.

2003 Introductie van het eerste HDFparket om vast te klikken. 

2006   MEISTERLeisten Schulte GmbH en Schulte Räume GmbH & Co. KG fuseren tot 

MeisterWerke Schulte GmbH. MeisterWerke heeft nu meer dan 600 medewerkers.

2008   Op de MeisterMesse presenteert MeisterWerke talrijke innovaties, waaronder het  

revolutionaire kliksysteem Masterclic Plus. 

2009  MeisterWerke breidt haar directie uit. Met Johannes Schulte, Guido Schulte en Ludger Schindler 

heeft het bedrijf voor het eerst een directie die uit drie personen bestaat.

2010  De nieuwe generatie Masterclic Plus wordt in bijna alle vloeren van MeisterWerke gebruikt.

Kennis	en
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