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Het stappenplan
1 Mal maken

2 Overzetten

4 Monteren

3 Uitsnijden

5 Stootbord plakken

Dé revolutie in traprenovatie

Een nieuwe
trap in een
handomdraai!

6 ...en klaar!

Is je trap toe aan een nieuwe look? Met Flexxstairs
maak je van je oude trap snel en eenvoudig een
stijlvolle eyecatcher. Veel kluservaring of zwaar
gereedschap is niet nodig. Met de trapprofielen van
Flexxstairs, de vloerdelen van Flexxfloors en enkele
handige hulpmiddelen kun je je oude trap geheel
naar eigen smaak bekleden. De mogelijkheden
zijn eindeloos: je kunt de vloer van de hal laten
doorlopen in de trap of creatieve combinaties maken
met de hout- en tegelmotieven uit de Flexxfloors
Stick collectie. Zo past een Flexxstairs trap in ieder
interieur en bij elke woonstijl. Flexxstairs is dé
revolutie in traprenovatie!

Wat heb je nodig?

Aan de slag!
Goed gereedschap is het halve werk
Gebruik daarom tijdens je traprenovatie het Flexxstairs Modeltape, een
Flexxfloors Mes en Flexxfloors Primer. Met het speciale modeltape maak je
eenvoudig een mal van de oude traptrede. Het scherpe mes zorgt voor nog
meer leggemak en de Flexxfloors Primer zorgt voor een goede hechting van
Flexxfloors op de traptreden. Kijk voor meer informatie of een installatievideo
op www.flexxstairs.com of scan de QR code op de voorzijde.

Om goed voorbere
id van start te
gaan heb je het
volgende nodig:
3 pakken Flexxsta
irs Trapprofielen
1 rol Flexxstairs Mo
deltape
1 rol Flexxstairs Sto
otborden
4 pakken Flexxflo
ors Stick naar ke
uze
1 liter Flexxfloors
Primer
1 Flexxfloors Mes
yzerzaag en accub
oormachine

Makkelijk
schoonmaken

Vochtbestendig

Comfortabel

Snel, makkelijk
& schoon werken

Scan QR code

Voor het maken van een
perfecte mal.

.../flexxfloors &
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Flexxfloors Mes

Voor het op maat maken van de mal,
vloerdelen en stootborden.

@flexxfloors

Flexxfloors Primer

Voor een goede hechting van
Flexxfloors op de traptreden.

quick
Nov 2013

Volg Flexxfloors:

Flexxstairs Modeltape

Art. 1170554

Flexxstairs Stootborden
Zelfklevende stootborden op rol voor
een fraaie afwerking.

beautiful

easy
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Voor

Wat is Flexxstairs?

Na

Kies je decor

Dé revolutie in traprenovatie

De Flexxfloors Stick vloerdelen zijn eenvoudig op maat te maken

Flexxstairs is het traprenovatie-concept van Flexxfloors: de zelfklevende
vloer van hoogwaardig kunststof. Het Flexxstairs programma bestaat uit
speciale trapprofielen, modeltape en stootborden.

De zelfklevende vloerdelen van Flexxfloors Stick zijn zeer geschikt als trapbekleding: oersterk, eenvoudig schoon te houden,
vochtbestendig en voelen warm en zacht aan. Bovendien is Flexxfloors gemakkelijk te bewerken met het Flexxfloors Mes. En
dat is fijn omdat traptreden vaak rare vormen hebben met moeilijke hoekjes. Met het speciale Flexxstairs Modeltape maak je
eenvoudig een mal van de oude traptrede die je kan overzetten op de vloerdelen van Flexxfloors. Daarna snijd je de vloerdelen
op maat en plak je ze op de trede. Zo wordt traprenovatie gemakkelijk!

Samen met de zelfklevende vloerdelen van Flexxfloors Stick, Flexxfloors
Primer en het Flexxfloors Mes heb je alles wat nodig is. Plak de vloerdelen
van Flexxfloors op de treden van je oude trap, monteer de Flexxstairs
trapprofielen en beplak, als finishing touch, de oude stootborden met de
zelfklevende Flexxstairs stootborden op rol en je trap is klaar.

Flexxfloors Stick wordt geleverd in drie verschillende collecties; Basic, Premium en Deluxe. Elk van de collecties heeft een
eigen specifieke uitstraling. Van mooie houtprintafwerking tot prachtige tegelmotieven: een perfecte afwerking voor elke trap.

Flexxstairs is niet alleen erg gemakkelijk en mooi, het is ook nog eens veel
goedkoper dan alternatieve traprenovatie systemen.

De trapprofielen

Flexxfloors Basic Edition
Basic Edition

Klassiek Grenen

2 profielen, 2 kleuren

Flexxstairs Basic

Je hebt de keuze uit twee soorten trapprofielen:
• Flexxstairs Basic: voor een eenvoudige montage
• Flexxstairs Deluxe: voorzien van een anti-slip strip
Beide soorten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en verkrijgbaar in
de kleuren zwart en zilver. De profielen zijn tot 119 cm lang, waardoor ze
voor rechte en gebogen treden gebruikt kunnen worden. De trapprofielen
worden per 5 stuks verkocht. Voor een trap met 15 treden heb je dus 3
pakken nodig en de vorm van de trap bepaalt de lengte daarvan.

Grijs Grenen

Wit Ahorn

Graniet

Grijs

Flexxfloors Premium Edition
Premium Edition

Wit Eiken

Grijs Eiken

Zwart Eiken

Licht Eiken

Wit Eiken Bezaagd

Terrazzo Antraciet

Grijs

Tegel Grijs

Band Grijs

Tegel Zwart

Band Zwart

Uni Grijs

Uni Wit

Uni Zwart

Leisteen Zwart

Natuursteen
Antraciet

Natuursteen Grijs
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Flexxfloors Deluxe Edition
Deluxe Edition

Flexxstairs Deluxe

Krijt Eiken

Anti-slip

Blond Eiken

Steen Eiken

Oud Eiken

De kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze brochure toont alle Flexxfloors decoren. Niet alle decoren hoeven in deze vestiging aanwezig te zijn.
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