
Collectie topvloeren van kwalitatief hoogwaardig vinyl

De slimste vloerkeuze 
... voor iedere kamer!
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Met Flexxfloors combineer je eindeloos: Leg de stroken in de lengte of juist dwars. Probeer 

ook eens een visgraatmotief te leggen met de Flexxfloors stick collectie. Of combineer de 

tegeldecors eens verrassend met de houtdecors. Naast tal van mogelijkheden voor creatieve 

kleur- en decorcombinaties, biedt Flexxfloors ook een vloer die stil en slijtvast is. Net zoals  

laminaat bestaat Flexxfloors uit stroken of tegels. Binnen het totale assortiment van  

Flexxfoors is er een Stick collectie (zelfklevende vloeren), een Click collectie (met kliksysteem) 

en een oplossing voor traprenovatie; Flexxstairs.

1001 creatieve mogelijkheden

Click
te leggen als laminaat

Stick
geen lijm benodigd

Flexxstairs
Voor stijlvolle trapbekleding

Tip van Ferry
“Laat de vloerdelen

minimaal 48 uur 
in de verpakking, 

liggend in de ruimte, 
acclimatiseren.”

Your smartest choice

Flexxfloors

Wit eiken bezaagd
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Specificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 91,4 x 15,2 cm

Verpakt per 15 stuks (ca. 2 m2)

TEGEL LOOK

Afmetingen: 33,0 x 33,0 cm

Verpakt per 19 stuks (ca. 2 m2)

GARANTIE: 5 JAAR

GEBRUIK: LICHT
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Specificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 91,4 x 15,2 cm

Verpakt per 15 stuks (ca. 2 m2)

TEGEL LOOK

Afmeting: 22,9 x 22,9 cm

Verpakt per 40 stuks (ca. 2 m2) 

Afmeting: 45,7 x 45,7 cm

Verpakt per 10 stuks (ca. 2 m2)

GARANTIE: 7 JAAR

GEBRUIK: MIDDEL

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 

collectie geeft een tijdloos karakter aan uw vloer.

Stick Basic

De Premium vloeren zijn te verkrijgen in tegel-en 

houtdecoren. Hierdoor is er voor ieder wat wils.

De collectie is geschikt voor diverse ruimtes in 

huis zoals slaapkamers en keukens.

Stick Premium

Specificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 91,4 x 15,2 cm

Verpakt per 15 stuks (ca. 2 m2)

TEGEL LOOK

Afmetingen: 61 x 30,5 cm

Verpakt per 11 stuks (ca. 2 m2)

GARANTIE: 10 JAAR

GEBRUIK: MIDDEL INTENSIEF

De Deluxe collectie van Flexxfloors Stick is  

kwalitatief de meest hoogwaardige collectie 

binnen Flexxfloors Stick. Deze collectie is dank-

zij de bijzondere decoren zeer geschikt voor 

ruimtes in huis die vragen om extra aandacht.

Denk hierbij aan een hal in jaren ’20 stijl of een 

badkamer met een Mediterraan tintje.

Stick Deluxe

Geen lijm benodigd

Flexxfloors Stick

Steen eiken
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Net als laminaat en houten vloeren bestaat Flexxfloors Stick uit stroken of tegels, maar 

het grote verschil is dat Flexxfloors Stick slechts 2 mm dik is en aan de onderzijde een 

zelfklevende laag heeft. Flexxfloors Stick hoeft dus niet gelijmd, geklikt of gespijkerd te  

worden, maar gewoon geplakt. Het grote voordeel hiervan is dat het direct op de basisvloer 

gelegd kan worden, mits deze vlak, blijvend droog, schoon en hard is. Flexxfloors Stick is 

ideaal voor vloerverwarming en kan ook in vochtige ruimtes zoals de keuken en de badkamer  

gelegd worden. Met Flexxfloors Stick is het mogelijk om je vloer in tal van patronen te leggen.  

Laat je fantasie de vrije loop met Flexxfloors Stick. De collectie kent in totaal 23 dessins  

verdeeld over 3 uitvoeringen: Basic, Premium en Deluxe in hout- en tegel look.
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Let op: niet alle decoren in deze brochure zijn in elke winkel te verkrijgen. www.flexxfloors.com

Flexxfloors Stick Basic

Flexxfloors Stick Premium

Klassiek grenen
91,4 x 15,2 cm

Grijs grenen
91,4 x 15,2 cm

Tegel graniet
33,0 x 33,0 cm

Bruin eiken bezaagd
91,4 x 15,2 cm

Zwart eiken
91,4 x 15,2 cm

Wit eiken bezaagd
91,4 x 15,2 cm

Grijs eiken bezaagd
91,4 x 15,2 cm

Grijs eiken
91,4 x 15,2 cm

Blond eiken
91,4 x 15,2 cm

Riet eiken
91,4 x 15,2 cm

Steen eiken
91,4 x 15,2 cm

Tot 5 jaar garantieop deze pvc vloeren

Natuursteen grijs
61,0 x 30,5 cm

Tegel grijs
45,7 x 45,7 cm

Tegel terrazzo antraciet
45,7 x 45,7 cm

Band grijs
22,9 x 22,9 cm

Tegel uni grijs
22,9 x 22,9 cm

Tegel uni zwart
22,9 x 22,9 cm

Tegel zwart
22,9 x 22,9 cm

Tegel uni wit
22,9 x 22,9 cm

Tegel grijs
22,9 x 22,9 cm

Band zwart
22,9 x 22,9 cm

De grote variatie in decoren 

zorgt voor voor eindeloos 

veel mogelijkheden
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Flexxfloors Stick Premium

Flexxfloors Stick Deluxe
10

Tegel terrazzo
antraciet

7

7

Natuursteen antraciet
61,0 x 30,5 cm

Leisteen zwart
61,0 x 30,5 cm
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Flexxfloors Click bestaat uit stroken die gemaakt zijn van kwalitatief hoogwaardig vinyl.  

Het resultaat is een verbluffend mooie vloer die sterk is, makkelijk in onderhoud en ook een 

lange levensduur heeft. De vloeren hebben een hoog geluiddempend vermogen, voelen zacht 

en warm aan en zijn geschikt voor vloerverwarming. Diverse vloeren hebben een extra dikke  

toplaag, waardoor deze uitermate geschikt is voor de intensief belopen ruimtes; thuis,  

maar ook op kantoor of in winkel. De collectie kent in totaal 14 dessins verdeeld over 3  

uitvoeringen: Style, Deluxe en Pro in hout- en tegel look.

Leggen als laminaat

Flexxfloors Click

Specificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 90,7 x 14,5 cm

Verpakt per 16 stuks (ca. 2 m2)

TEGEL LOOK

Afmetingen: 60,3 x 29,8 cm

Verpakt per 12 stuks (ca. 2 m2)

GARANTIE: 12 JAAR

GEBRUIK: LICHT

Met Flexxfloors Click Style heb je de keuze uit 

zowel tegel- als hout decoren. De vloer is stil, 

comfortabel en heeft een natuurlijke uitstraling. 

Click Style

www.flexxfloors.com

Tundra eiken

Tip van Ferry
“Begin met leggen van 
Flexxfloors Click vanuit een 
hoek van de kamer”

12

Met Flexxfloors Click Deluxe kiest u voor 

kwaliteit. Ten opzichte van de Style collec-

tie heeft deze serie een iets dikkere slijtlaag 

waarmee de vloer geschikt is voor alle ruimtes 

in huis. Een nieuwe houtlook in de woonkamer 

is met deze collectie een koud kunstje.

Click Deluxe Specificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 121,3 x 17,1 cm

en 122,0 x 19,2 cm

Verpakt per 10 stuks (ca. 2 m2)

GARANTIE: 15 JAAR

GEBRUIK: MIDDEL INTENSIEF
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Nieuw in het assortiment van Flexxfloors is de 

Click Pro serie. De serie kent 2 decoren met een 

prachtige, natuurgetrouwe houtlook. 

Dankzij de extra dikke slijtvaste laag een dijk 

van een vloer en geschikt voor alle ruimtes in 

huis! Zelfs voor kantoren.

Click ProSpecificaties

HOUT LOOK 

Afmetingen: 121,3 x 17,1 cm

Verpakt per 8 stuks (ca. 1,6 m2)

Met 5G clicksysteem

GARANTIE: 20 JAAR

GEBRUIK: INTENSIEF

20



www.flexxfloors.com

1110

Let op: niet alle decoren in deze brochure zijn in elke winkel te verkrijgen.

Flexxfloors Click Deluxe

Flexxfloors Click Pro

Flexxfloors Click Style

Roma antraciet
60,3 x 29,8 cm

Venice grijs
60,3 x 29,8 cm

Tundra eiken
90,7 x 14,5 cm

Taiga eiken
90,7 x 14,5 cm

Steppe eiken
90,7 x 14,5 cm

Cliff
121,3 x 17,1 cm

Rock
121,3 x 17,1 cm

2 strooks eiken gerookt
122,0 x 19,2 cm

Ice
121,3 x 17,1 cm

Mist
121,3 x 17,1 cm

2 strooks eiken verweerd
122,0 x 19,2 cm

Clay
121,3 x 17,1 cm

Yukon
121,3 x 17,1 cm

Fraser
121,3 x 17,1 cm

Kijk voor meer inspiratieop www.flexxfloors.com

Door de flexibele 

stroken sluit alles naadloos 

op elkaar aan

12
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Clay

Roma antraciet Yukon
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Eenvoudig, snel en makkelijk

Het Flexxstairs programma bestaat uit speciale trapprofielen die het mogelijk maken om elke 

vloer uit het Flexxfloors assortiment op de trap te leggen. Hierdoor is Flexxstairs ideaal om  

bijvoorbeeld je vloer uit je hal of woonkamer door te leggen op de trap. Afhankelijk van het  

gekozen decor is er een profiel voor de Stick collectie en voor de Click collectie. Samen met 

het Flexxfloors Mes, de Primer (voor Stick) of Lijm (voor Click) en het stootbord heb je alles dat 

nodig is voor een prachtige traprenovatie. Flexxstairs is niet alleen erg gemakkelijk en mooi, 

het is ook nog eens veel goedkoper dan alternatieve traprenovatie systemen.

2 profielen, 2 kleuren

Je hebt de keuze uit twee soorten trap- 

profielen: Basic, voor een eenvoudige mon-

tage en Deluxe, voorzien van een anti-slip 

strip. Beide soorten zijn gemaakt van hoog-

waardig 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.

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.

Voor stijlvolle trapbekleding

Flexxstairs
Flexxstairs Basic
eenvoudige montage

Flexxstairs Deluxe
voorzien van anti-slip strip

Voor

Na
Tip van Ferry

“Kijk voor uitgebreide 
leginstructies op 

www.flexxfloors.com”

www.flexxfloors.com
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Goed gereedschap is het halve werk Handige instructievideos

Natuurlijke uitstraling

Met zorg voor het milieu

Extra hechting en extra stil

Houd je vloer mooi

Gebruik bij het op maat maken van Flexxfloors onze speciale liniaal en 

bijbehorend mes. Dit gereedschap is exclusief voor Flexxfloors ontworpen 

en bezorgt nog meer gemak tijdens het leggen van Flexxfloors. Daarnaast 

werk je hiermee ook veilig en nauwkeurig door de gradenhoek.

Het leggen van Flexxfloors is eenvoudig. Het gaat snel, ge-

makkelijk en je hebt geen last van stof, restafval of lawaai. 

Een potlood, het Flexxfloors mes en de Flexxfloors liniaal zijn 

voldoende. De ondergrond moet hard, vlak, goed dragend, 

scheurvrij, blijvend droog en schoon zijn. Hulp nodig? Kijk voor 

handige instructievideos op flexxfloors.com.

Flexxfloors biedt, naast tal van mogelijkheden voor  

creatieve kleur- en decorcombinaties, een vloer die 

stil en slijtvast is. Daarnaast is Flexxfloors hygiënisch, 

eenvoudig schoon te houden, vocht- en krasbestendig 

(EN 649) en voelt warm en zacht aan. Flexxfloors is ook 

geschikt voor vloerverwarming.

Milieuvriendelijke productie is niet het minste motief 

voor de aanschaf van Flexxfloors. De hout- en 

tegeldecors worden zonder zware metalen 

geproduceerd en zijn 100% recyclebaar. 

Met Flexxfloors haal je heel stilletjes 

de mooiste milieuvriendelijke 

vloer in huis.

Flexxfloors Stick plak je op een harde, vlakke, gladde, blijvend 

droge en schone basisvloer. Voor een nog betere hechting  

bij een poreuze of zuigende ondervloer gebruik je Flexxfloors 

Primer. De primer is gemakkelijk aan te brengen met een 

brede kwast of een roller. Je kunt de vloer ook zwevend leg-

gen op de Flexxfloors Silence ondervloer. Deze ondervloer is 

TüV gecertificeerd en voldoet in combinatie met Flexxfloors 

Stick aan de eisen voor appartementen.

Flexxfloors 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 in-

tensief reinigen, gebruik dan de Intensive 

Cleaner. Na intensieve reiniging gebruik je 

altijd de Protective Finish om een slijtvas-

te beschermlaag over de vloer te leggen, 

zodat deze er weer een tijd tegenaan kan.Voor elke 

schoonmaakklus

Met onze videos leg je 

jouw vloer in no-time

Ice
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Fetim Group
P.O. Box 770
1000 AT Amsterdam
fetimgroup.com

www.flexxfloors.com
Kijk voor meer informatie of een winkel bij jouw in de buurt op

Geschikt voor
vloerverwarming

Optimaal 
geluiddempend

Gemakkelijk
in onderhoud

Gemakkelijk
te installeren
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