
Dé revolutie in vloeren
Ook voor badkamer en keuken

www.flexxfloors.com
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Makkelijk schoonmaken Vochtbestendig Comfortabel Snel, makkelijk
& schoon werken
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Zo makkelijk leg je Flexxfloors
Zelfs in badkamer en keuken!
Het leggen van Flexxfloors is eenvoudig. Het gaat snel, gemakkelijk en je hebt geen last van stof, 

restafval of lawaai. Gereedschappen of machines heb je niet nodig; een potlood, het Flexxfloors Mes en 

de Flexxfloors Liniaal zijn voldoende. De ondergrond voor Flexxfloors Click System moet hard, geheel vlak, 

goed dragend, scheurvrij, blijvend droog en schoon zijn.

De ondergrond voor Flexxfloors Click System moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij, blijvend 

droog en schoon zijn.

Meer informatie over het leggen  
van Flexxfloors op verschillende  
ondergronden vind je op  
www.flexxfloors.com, vraag het  
aan uw vloer-specialist of scan  
de QR code.

Om oneffenheden in de gelegde 
Flexxfloors vloer te voorkomen 
moet de ondergrond glad en 
vlak zijn. Indien nodig de vloer 
egaliseren.

1 2
Laat Flexxfloors voor het leggen  
eerst 48 uur in de ruimte liggen.  
De ondergrond moet schoon, vrij  
van stof en altijd droog zijn.

3
Begin het leggen vanuit een hoek 
(links), de groef moet van de 
muur zijn afgekeerd. Houd een 
uitzetvoeg van 2 - 3 mm aan.

6
Koppel deze met de eerste rij 
onder een hoek van 20 graden. 
Koppel eerst de korte zijde en dan 
de lange. Gebruik bij de derde rij 
een eerste plank van ca. een derde 
lengte. Zet dit patroon voor de nog 
te leggen rijen voort. De kopse 
naden moeten minimaal 30 cm van 
elkaar verspringen.

Als het laatste deel korter is dan  
30 cm kort u het eerste deel met  
de helft van het resterende deel in.

4

min 30 cm

7
Na het leggen is de vloer 
direct beloopbaar. 
Uitgebreide leginstructies, 
tips en garantievoorwaarden 
treft u aan in de doos.

5
Bij de tweede rij planken  
de 1e plank op ca. tweederde van  
de lengte af snijden.
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Aan de slag! 
Goed gereedschap is het halve werk

Gebruik bij het op maat maken van Flexxfl oors 

onze speciale liniaal en het mes. 

Dit gereedschap is exclusief voor Flexxfl oors 

ontworpen en bezorgt nog meer gemak 

tijdens het leggen van Flexxfl oors. 

Daarnaast werk je hiermee ook veilig 

en nauwkeurig door de gradenhoek en de eenvoudige snijwijze. 

Gebruik de Flexxfl oors Silence ondervloer voor extra geluidsreductie 

tot 8 dB (ΔLlin) in combinatie met Flexxfl oors Click.

Geniet langer van Flexxfl oors 
Voor elke schoonmaakklus 
Flexxfl oors is zeer makkelijk in onderhoud. Voor de dagelijkse verzorging is er Daily Cleaner. 

Is het tijd voor de periodieke grote schoonmaak en wil je je vloer daarbij intensief reinigen, gebruik 

dan de Intensive Cleaner. Na intensieve reiniging gebruik je altijd de Protective Finish om een 

slijtvaste beschermlaag over de vloer te leggen, zodat deze er weer een tijd tegenaan kan. 

De Protective Finish kan ook direct na het leggen aangebracht worden voor een extra beschermlaag.

Gebruik bij het op maat maken van Flexxfl oors 

tijdens het leggen van Flexxfl oors. 

Rock Mist Ice

Met zorg voor het milieu
Milieuvriendelijke productie is niet het minste motief voor 

de aanschaf van Flexxfl oors. De hout- en tegeldecors 

worden zonder zware metalen geproduceerd en zijn 100% 

recyclebaar. Met Flexxfl oors haal je heel stilletjes de mooiste 

milieuvriendelijke vloer in huis.

Flexxfl oors voor woongenieters
De zekerheid van topkwaliteit
Flexxfl oors is de revolutionaire vloer van kwalitatief hoogwaardig kunststof. Bij de productie wordt gebruik 

gemaakt van de meest moderne technieken. Het fl exibele oersterke materaal is geschikt voor alle ruimtes 

in je huis, zelfs voor in de badkamer en keuken. De vloer is geschikt voor vloerverwarming. Op de Style 

Edition van Flexxfl oors Click System krijg je 12 jaar garantie.

Houtdecors
Afmetingen stroken: 90,7 x 14,5 cm

Verpakt per 16 stuks (2,10 m2)

Houtdecors 2-strooks
Afmetingen stroken: 122 x 19,2 cm

Verpakt per 10 stuks (2,34 m2)

Tegeldecors
Afmetingen tegels: 60,3 x 29,8 cm

Verpakt per 12 stuks (2,16 m2)

Houtdecors
Afmetingen stroken: 121,3 x 17,1  x 0,4 cm

Toplaag 0,3 mm

Verpakt per 10 stuks (2,07 m2)

Steppe Eiken Tundra Eiken Taiga Eiken

Gerookt Eiken Roma Antraciet Venice Grijs

Verweerd Eiken

Style Edition

Deluxe Edition

Voor iedere ruimte in huis
Met Flexxfl oors Click System heb je een 

uitgebreide keuze aan prachtige hout- en 

tegeldecors. Binnen de hout decors zijn er 

zelfs twee unieke 2-strooks decors.

Voor iedere ruimte in huis
1212

Afmetingen stroken: 121,3 x 17,1  x 0,4 cm

Deluxe Edition
1515

Flexxfl oors combineert voordelen
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