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Ontdek de
wereld van Flexxfloors

What’s your world?
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Flexxfloors voor woongenieters
Flexxfloors leg je overal Flexxfloors combineert voordelen
Flexxfloors is een flexibele vloer van kwali-

tatief hoogwaardig kunststof. Het oersterke 

materiaal is geschikt voor alle ruimtes in 

je huis, zelfs voor de badkamer en keuken. 

Met Flexxfloors combineer je eindeloos: leg 

de stroken in de lengte of juist dwars of ga 

voor een visgraatmotief. Door de keuze uit 

de mooiste hout- en tegeldecors, krijgt je 

interieur een invulling die aan je persoonlijke 

smaak en voorkeur voldoet. 

Naast tal van mogelijkheden voor creatieve 

kleur- en decorcombinaties, biedt Flexxfloors 

een vloer die stil en slijtvast is. Daarnaast is 

Flexxfloors hygiënisch, eenvoudig schoon te 

houden, vocht- en krasbestendig en voelt 

warm en zacht aan. Flexxfloors is ook geschikt 

voor vloerverwarming. Flexxfloors biedt drie 

verschillenden systemen: Stick System, Click 

System en Loose Lay System.

Ben je benieuwd naar deze legsystemen, 

bekijk dan gauw deze brochure en ontdek de 

wereld van Flexxfloors.

f l e x x f l o o r s
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De kwaliteiten
van Flexxfloors 2020

1010
1515

De collecties van Flexxfloors Elke vloer haar eigen garantie
Wij van Flexxfloors weten als geen ander dat 

de echte woongenieter ook steeds kritischer 

wordt. En terecht vinden wij. Als veeleisende 

woongenieter heb je bij Flexxfloors keuze 

uit vijf fraaie collecties: Basic, Premium, 

Deluxe, Exclusive en Diamond. Van mooie 

houtprintafwerking tot prachtige natuur- 

steenmotieven tot Portugese tegelmotieven 

waarmee je eindeloos kunt combineren. 

Iedere collectie heeft haar eigen specifieke 

uitstraling. Zo biedt Flexxfloors een passende 

vloer voor elke ruimte. 

Met Flexxfloors heb je zekerheid van 

topkwaliteit. Flexxfloors is sterk en gemaakt 

van hoogwaardig materiaal. Afhankelijk 

van de intensiviteit van het gebruik is 

Flexxfloors te verkrijgen in diverse klassen. 

Of je Flexxfloors wilt gebruiken voor thuis, 

op kantoor of zelfs in je winkel, Flexxfloors 

heeft voor iedere gebruiksklasse haar 

eigen vloer. Dit zie je terug in de opbouw 

van Flexxfloors, de dikte van de stroken en 

tegels en uiteraard de dikte van de toplaag. 

Wij hebben vertrouwen in onze vloeren en dit 

blijkt uit de garanties die wij hierop geven. 

Afhankelijk van de collectie krijg je vijf, zeven, 

tien, vijftien of zelfs twintig jaar garantie op 

je vloer. 

f l e x x f l o o r s
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Vloeren plakken, Flexxfloors pakken
Flexxfloors Stick System De zekerheid van topkwaliteit 1.001 mogelijkheden
Net als laminaat en houtenvloeren bestaat 

Flexxfloors Stick System uit stroken of tegels, 

maar het grote verschil is dat Flexxfloors 

slechts 2mm dik is en aan de onderzijde 

een zelfklevende laag heeft. Flexxfloors Stick 

System hoeft dus niet gelijmd, geklikt of 

gespijkerd te worden, maar gewoon geplakt. 

Onder de juiste omstandigheden kan je 

Flexxfloors over de bestaande vloer leggen.

Bespreek dit met de Flexxfloors dealer. 

Omdat Flexxfloors Stick System op de 

ondervloer geplakt wordt, krijg je een super 

strak resultaat. Geen kieren of gaten, want 

de kunststof delen worden naadloos tegen 

elkaar geplakt. Omdat de stroken gemaakt 

zijn van hoogwaardig PVC zal je Flexxfloors 

vloer niet gaan ‘werken’. Daardoor is 

Flexxfloors Stick System ook ideaal voor 

in vochtige ruimtes zoals de keuken en de 

badkamer.

Met Flexxfloors Stick System is het moge- 

lijk om je vloer in tal van patronen te leggen. 

Van wildverband tot visgraat met bies. Dus laat 

je fantasie de vrije loop! Hieronder zie je een  

aantal mogelijkheden die Flexxfloors biedt:

Bekijk de mogelijkheden op flexxfloors.com

s t i c k  S y S t e m

Deluxe EditionDeluxe Editions t i c k  S y S t e m

Wildverband Visgraat & biesVisgraat Tegel recht Tegel diagonaal
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Zelfs Basic is bij ons kwaliteit
De uitgebreide collecties van Flexxfloors 

Stick System beginnen met de Basic Edition. 

Deze vloer is de perfecte ondergrond voor 

de ruimtes die niet al te intensief gebruikt 

worden zoals bijvoorbeeld de zolder, 

hobbyruimte of kinderkamer. De klassiek 

grenen van de Basic Edition geeft een tijdloos 

karakter aan uw vloer.

Technische gegevens
Houtdecoren
Afmetingen stroken: 91,4 x 15,2cm

Eigenschappen
Dikte: 2,0mm - Toplaag: 0,2mm

Legsysteem: Plakken

Garantie
Op de Basic Edition geldt een garantie van 5 jaar

Basic Edition

Basic EditionBasic Edition
De perfecte basisvloer van
Flexxfloors Basic

Basic Edition
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Zwart Eiken

Camel Eiken Licht Eiken

Deluxe EditionDeluxe Editions t i c k  S y S t e m

Ideaal voor de keuken, hal & 
woonkamer
De Premium Edition collectie van Flexxfloors 

Stick System is de meest uitgebreide collectie 

binnen het ruime aanbod van Flexxfloors. 

Flexxfloors Premium is de ideale vloer 

voor ruimtes die intensief worden gebruikt, 

zoals de keuken, de hal en de woonkamer. 

Technische gegevens
Houtdecoren
Afmetingen stroken: 91,4 x 15,2cm

Tegeldecoren
Afmetingen tegels: 45,7 x 45,7cm

Eigenschappen
Dikte: 2,0mm - Toplaag: 0,2mm

Legsysteem: Plakken

Garantie
Op de Premium Edition geldt een garantie van 7 jaar

Premium Edition

Traanplaat GrijsTerazzo Antraciet

Wit Eiken Grijs Eiken

De prachtige collectie van
Flexxfloors Premium

Premium EditionPremium Edition

Prem
ium

 Edition
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Tegel GrijsBand Grijs

Tegel ZwartBand Zwart

Deluxe EditionDeluxe Editions t i c k  S y S t e m

Premium Edition
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Uni WitUni GrijsUni Zwart

Eindeloze mogelijkheden
De Premium Edition vloeren van Flexxfloors 

Stick System zijn ook te verkrijgen in tegels. 

Door de grote variatie in decoren zorgt de 

Flexxfloors Premium Edition voor eindeloze 

mogelijkheden voor alle ruimtes in huis. Ook 

voor in de badkamer, het toilet en de keuken. 

Technische gegevens
Portugese tegeldecoren
Deze tegels zijn ontworpen op basis van authentieke 

tegels. Hierdoor zijn verschillen tussen tegels mogelijk. 

Afmetingen tegels: 22,9 x 22,9cm

Eigenschappen
Dikte: 2,0mm - Toplaag: 0,2mm

Legsysteem: Plakken

Garantie
Op de Premium Edition geldt een garantie van 7 jaar

Enkel voorbeelden van onze 
Portugese tegels

Prem
ium

 Edition

Premium EditionPremium Edition
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Deluxe EditionDeluxe Editions t i c k  S y S t e m

Deluxe Edition
Voor iedere ruimte in huis
De Deluxe Edition collectie van Flexxfloors 

Stick System is kwalitatief de meest

hoogwaardige collectie binnen Flexxfloors 

Stick System. Deluxe Edition is werkelijk 

de perfecte ondergrond voor alle ruimtes in 

huis die intensief worden gebruikt, zoals de 

keuken, de hal en de woonkamer.

Technische gegevens
Houtdecoren
Afmetingen stroken: 91,4 x 15,2cm

Steendecoren
Afmetingen tegels: 61,0 x 30,5cm 

Bies
Afmetingen bies: 91,4 x 2,5cm

Eigenschappen
Dikte: 2,0mm - Toplaag: 0,2mm

Legsysteem: Plakken

Garantie
Op de Deluxe Edition geldt een garantie van 10 jaar

Deluxe EditionDeluxe Edition

1010
quick
    creative
  clean

Natuursteen LichtgrijsNatuursteen AntracietLeisteen Zwart

Steen Eiken

Krijt Eiken

Bies

Riet Eiken

Oud Eiken

Blond Eiken

Eén met de natuur met
Flexxfloors Deluxe

D
eluxe Edition
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Het klikt altijd met Flexxfloors

Deluxe EditionDeluxe Editionc l i c k  S y S t e m

c l i c k  S y S t e m

Flexxfloors Click System Kwaliteit krijgt een nieuw gezicht
Het Flexxfloors Click System bestaat 

uit stroken die gemaakt zijn van, zoals 

Flexxfloors betaamd, kwalitatief hoogwaardig 

PVC. In tegenstelling tot andere kliksystemen 

bestaat Flexxfloors Click System uit flexibele 

stroken. Dit zorgt ervoor dat alles naadloos op 

elkaar aansluit. Het resultaat is een verbluf-

fend mooie vloer die sterk is en makkelijk 

in onderhoud, en ook een lange levensduur 

heeft. 

Het Flexxfloors Click System is ontwikkeld 

met de modernste technieken. De vloeren 

hebben een hoog geluidsdempend vermo-

gen, voelen zacht en warm aan en zijn 

geschikt voor vloeren met vloerverwarming. 

De vloeren hebben een extra dikke toplaag, 

waardoor deze uitermate geschikt is voor de 

intensief belopen ruimtes; thuis, maar ook 

op kantoor of in winkel. Met Flexxfloors Click 

System haal je een slijtvaste vloer in huis die 

tegen een stootje kan. 
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Bruin EikenLichtbruin Eiken

Grijs EikenWit Eiken

Deluxe EditionDeluxe Editionc l i c k  S y S t e m

Exclusive Edition
Nieuw systeem met de 
vertrouwde kwaliteit
De Flexxfloors Click System Exclusive Edition 

is zeer slijtvast en daardoor geschikt voor de 

ruimtes in huis die intensief gebruikt worden, 

zoals de woonkamer, hal en zelfs op kantoor.

Technische gegevens
Tegeldecoren
Afmetingen stroken: 121 x 19cm

Eigenschappen
Dikte: 5mm - Toplaag: 0,55mm

Legsysteem: Klik

Garantie
Op de Exclusive Edition geldt een garantie van 15 jaar

Exclusive EditionExclusive Edition

1515
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Geniet van luxe met
Flexxfloors Exclusive

Exclusive Edition
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Deluxe EditionDeluxe Editionl o o s e  l a y  S y S t e m

Bij Flexxfloors is los vast!

l o o s e  l a y  S y S t e m

new

Flexxfloors Loose Lay System Los is vast met Flexxfloors
In plaats van plakken of klikken kun je ook 

kiezen voor het innovatieve Flexxfloors Loose 

Lay System. Aan de onderkant van de strook 

zitten kleine ‘druppeltjes’ die ervoor zorgen 

dat de vloer op zijn plaats blijft. Dit komt 

doordat de kenmerkende druppels zorgen 

voor een perfecte hechting van de stroken 

aan de vloer. Een naadloos resultaat en door 

de dikte van het materiaal super slijtvast.

Door het specifieke systeem liggen de vloeren 

van Flexxfloors Loose Lay System als een 

huis. De losse stroken gaan geen kant op. 

Daarom is bij Flexxfloors Loose Lay System 

los vast! En mocht er onverhoopt  ooit 

een strook beschadigd raken, dan kun je 

heel gemakkelijk de beschadigde strook 

eruit halen en vervangen door een nieuwe 

strook, zonder schade aan te richten aan de 

ondervloer. 

onderzijde

bovenzijde
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Eiken Natuur Donkergrijs

Eiken Natuur Wit

Eiken Natuur Donkerbruin

Eiken Natuur Lichtbruin

Deluxe EditionDeluxe Editionl o o s e  l a y  S y S t e m

Diamond Edition
Ons paradepaardje
De stroken uit de collectie van Flexxfloors 

Loose Lay System Diamond Edition hebben 

een dikte van 5mm. Daarmee beschikt je 

over een oersterke vloer welke geschikt 

is voor alle ruimtes in huis die intensief 

gebruikt worden, zoals woonkamer, hal en de 

leefkeuken. 

Technische gegevens
Houtdecoren
Afmetingen stroken: 120 x 18cm

Eigenschappen
Dikte: 5mm - Toplaag: 0,55mm

Legsysteem: Loose lay

Garantie
Op de Diamond Edition geldt een garantie van 20 jaar

Diamond EditionDiamond Edition

2020

Frans Eiken DonkerbruinFrans Eiken Grijsbruin

Frans Eiken MiddelbruinFrans Eiken Lichtbruin

D
iam

ond Edition

Eiken Rustiek Donkergrijs

Eiken Rustiek Lichtgrijs

Eiken Rustiek Bruin

Eiken Rustiek Grijs-bruin

De prachtige decoren van Flexxfloors Diamond
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Langer genieten van jouw Flexxfloors

f l e x x f l o o r s

Zorg voor jouw vloer Voor elke schoonmaakklus
Je vloer wordt dagelijks gebruikt en in het 

geval van Flexxfloors tientallen jaren achter-

een. En zoals het met alles is wat je dagelijks 

gebruikt, moet een vloer waarop geleefd 

wordt, goed onderhouden worden. Gelukkig 

is Flexxfloors zeer onderhoudsvriendelijk en 

dus makkelijk in onderhoud. 

Flexxfloors heeft speciaal voor haar vloeren 

drie verschillende producten ontwikkeld.  

Voor de dagelijkse verzorging van Flexxfloors 

is er de Daily Cleaner. Is het tijd voor de 

periodieke grote schoonmaak en wil je 

daarbij de vloer intensief reinigen, gebruik 

dan de Intensive Cleaner. Na de intensieve 

reiniging gebruik je de Protective Finish om 

een slijtvaste beschermlaag over de vloer te 

leggen, zodat deze er weer een tijd tegenaan 

kan. 
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Milieumotieven tellen natuurlijk mee 
Milieuvriendelijke productie is niet het minste 

motief voor de aanschaf van Flexxfloors. Maar 

wellicht wel het extra zetje dat je misschien 

nodig hebt. Alle hout- en tegeldecors van 

Flexxfloors worden zonder zware metalen 

geproduceerd en zijn 100% recyclebaar. Ook 

de schoonmaakartikelen van Flexxfloors zijn 

op milieuvriendelijke basis geproduceerd. 

Met Flexxfloors haal je een prachtige en 

duurzame vloer in huis, en ook de mooiste 

milieuvriendelijke vloer.

Met zorg voor het milieu

Alle onze vloeren zijn voorzien van het Eco Friendly keurmerk

f l e x x f l o o r s
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Copyright
“Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 

electronische, optische of andere vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fetim b.v. Alle modellen zijn unieke, gepatenteerde 

modellen. De naam ‘Flexxfloors®’ en zijn modellen zijn wettelijk geregistreerd. Bij de voorbereiding van deze brochure is de grootst mogelijke zorg 

besteed aan de juistheid van de informatie vervat in deze brochure. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste 

informatie in deze brochure.”
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Jouw Flexxfloors dealer:


