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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.

Eenvoudig, snel en makkelijk

Kies je Flexxfloors decor

Kijk voor alle dec
ors op
www.flexxfloors.c
om of vraag naa
r
de uitgebreide br
ochure

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

Alle vloerdelen van Flexxfloors zijn zeer geschikt als trapbekleding

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

en bovendien gemakkelijk te bewerken met het Flexxfloors Mes. Met de speciale

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

Flexxstairs Modeltape maak je een mal van de oude traptrede die je kan overzetten op de

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

vloerdelen van Flexxfloors. Daarna snijd je de vloerdelen op maat en plak je ze op de trede.

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.

Flexxstairs Basic

Flexxstairs Deluxe

eenvoudige montage

voorzien van anti-slip strip

Flexxfloors Stick

Flexxfloors Click

De Flexxfloors Stick collectie bestaat uit

Flexxfloors Click bestaat uit stroken die

stroken en tegels met aan de onderzijde

gemaakt zijn van kwalitatief hoogwaar-

een zelfklevende laag. Flexxfloors Stick

dig vinyl. Het resultaat is een verbluffend

hoeft dus niet gelijmd, geklikt of gespij-

mooie vloer die sterk is, makkelijk in onder-

kerd te worden, maar gewoon geplakt.

houd en ook een lange levensduur heeft.

De collectie kent in totaal 23 dessins ver-

De vloeren hebben een hoog geluiddem-

deeld over 3 uitvoeringen: Basic, Premium

pend vermogen, voelen zacht en warm

en Deluxe in hout- en tegel look. Voor een

aan. De collectie kent in totaal 14 dessins

optimale hechting maak je gebruik van

verdeeld over 3 uitvoeringen: Style, Deluxe

de Flexxfloors Primer. De primer hoef je

en Pro in hout- en tegel look. Voor een goede

niet te gebruiken bij een gelakte trap!

verlijming van de Click vloerdelen gebruik
je de Flexxfloors PVC-lijm.

Tip van Ferry

2 profielen, 2 kleuren
Je hebt de keuze uit twee soorten trapprofielen: Basic, voor een eenvoudige montage en Deluxe, voorzien van een anti-slip

“Flexxstairs is ideaal
om je vloer uit je hal
of woonkamer door
te leggen op de trap”

strip. Beide soorten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en verkrijgbaar in de
kleuren zwart en zilver. De profielen zijn tot

Flexxfloors PVC-lijm
De lijm is geschikt voor de verlijming
van Flexxfloors Click vloerdelen op de
tredes en de Flexxstairs stootborden.
Zorg dat de ondergrond vlak, droog en
schoon is. Breng de lijm met een fijn
getande lijmkam gelijkmatig aan op de
ondergrond. Gebruik geen primer!

119 cm lang, waardoor ze voor rechte en

Flexxstairs Trapprofielen
Verkrijgbaar in een Basic
of Deluxe uitvoering.

gebogen treden gebruikt kunnen worden.
www.flexxfloors.com

www.flexxfloors.com

Flexxstairs stappenplan
1

2

3

Mal maken

Overzetten

Uitsnijden

4

5

6

Monteren

Stootbord plakken

...en klaar!

Aan de slag!
Goed gereedschap is het halve werk. Gebruik daarom tijdens
je traprenovatie de Flexxstairs Modeltape, een Flexxfloors Mes
en Flexxfloors Primer. Met de 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 instructievideo op www.flexxfloors.com.
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3 pakken profiel basic
stick zilver
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