BREEDTE

17.6 cm

LENGTE

100 cm

DIKTE

5 mm

TOPLAAG

0,5 mm

10 PLANKEN PER PAK = 1,8 m

2

HOOGWAARDIGE BESCHERMINGSLAAG (PUR)

GEBRUIK

Residentieel

INSTALLATIE
TEMPERATUUR

Tussen 15 en 28 °C, 20 °C is ideaal

Vloeren die vlak*, hard (niet verend),
droog (zonder optrekkend vocht),
schoon, glad en stofvrij zijn.
*De vlakheid mag ten hoogste een
afwijking van 5 mm vertonen over een
lengte van 2 meter.
*De oneffenheden in de ondervloer
OPTIMALE ONDERGROND mogen niet groter zijn dan 1mm.

PLAY

Veranda’s, ruimten waar de temperatuur onder de 15 °C komt, verwarmde
vloeren waar de temperatuur boven
p
WAAR INSTALLATIE NIET de 28 °C komt, op vloerbedekking, o
tegelvloeren met voegen > 4 mm.
WORDT GEADVISEERD

De producten in deze brochure zijn zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven, zover de druktechniek toestaat. De informatie in
deze brochure is aan verandering onderhevig - Fotografie: Betty - Gettyimages - april 2011 - DBG Studios 7976e
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Tech nisch e
specif icatie

INNOVATIE

de nieuwste generatie
clic vinyl planken

CL IC

Geproduceerd in Frankrijk

creËer nu zelf uw woongenot!
Gerflor Benelux
Dr.Holtroplaan 30
5652 XR Eindhoven
Tel.: +31(0)40 266 1700
+32 (0) 3 766 4282
E-mail: gerflorbenelux@gerflor.com
www.gerflorbenelux.com
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Eén clic en de vloer is gelegd!

CLIC

CLIC!

10 m2/u

Benodigd gereedschap:
stanleymes, senso clic hamer,
meetlint, metalen liniaal.

Leg de vloer op een vlakke
ondergrond.

Installatie tips en instructies zijn te vinden op:

www.gerflorbenelux.com

Een schone werkplek

Snelle en eenvoudige installatie

Geen zaagsel, geen lijm

Dankzij een uniek vertikaal clic systeem kan een installatie van
10 m2 per uur worden gerealiseerd

“Senso Clic”:
• 100% recyclebaar
• Vrij van zware
• Geproduceerd in Frankrijk		 metalen

Kan direct worden gelegd op tegels*, parket of beton
(*) Voegen < 4 mm

Tik met de senso clic hamer de
clic vast.

Gebruik het stanleymes om de
planken op maat te snijden.

Backgammon 0386

Puzzle 0385

Awale 0352

Chess 0347

Mikado 0511

Domino 0384

Perfect resultaat!
authentieke look: 4 zijdige vellingkant

PLAY

Stil

Indrukweerstand

Waterbestendig

Eenvoudig onderhoud

Goede akoestische
eigenschappen

Bestand tegen puntbelasting

Niet gevoelig voor
vocht, ook toepasbaar in
keukens en badkamers

Eenvoudig te reinigen met een
vochtige doek

Wijzigingen voorbehouden. Voor het actuele kleurenpalet raadpleeg
www.gerflorbenelux.com.

