
Zo plaats je een 
Roxer vloer in 
formaat Medium  
of Large.

Dit heb je nodig

Meetlat Breekmes Stofzuiger of 
borstel

Potlood Afstands-
blokjes

Voor je begint
• Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang 

ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer 
gaat  plaatsen. 

• Zorg dat de ondergrond vast, droog en stabiel is en dat 
hij vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of 
pleisterdruppels en andere oneffenheden (indien meer dan 
3 mm/m, vooraf egaliseren). 

• In onze vloeren in formaat Medium en Large zit standaard 
een ondervloer ingebouwd. Die hoef je dus niet extra 
te voorzien.

Stap voor stap
1  Bepaal de legrichting, meet de vloer op en bepaal waar je 

de planken best bijsnijdt voor een evenwichtig resultaat. 

2  Plaats afstandsblokjes van 10 millimeter tussen de muur en 
de vloer. Plaats de planken altijd van links naar rechts. 

3  Leg de eerste plank in de linkerhoek van de ruimte met de tand 
van de kopse zijde en de tand van de lange zijde tegen de muur. 
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4  Leg elke volgende plank in het verlengde van de 
eerste plank. Druk de rechterplank met de tand in de 
groef van de linkerplank tot de clickverbinding vast en 
stabiel is (eventueel aantikken met rubber hamer).

5  Snij de laatste plank van de rij bij om de 
vloer perfect te doen passen.

6  Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de 
laatste plank van de vorige rij, als dit stuk minstens 30 
centimeter lang is. Zo niet, kort je best een nieuwe plank in. 

Aandachtspunten

 
Zorg ervoor dat de kopse kanten van de planken 
minstens 30 centimeter geschrankt zijn ten opzichte 
van de kopse kanten van de planken van de vorige rij.

 
Zorg ervoor dat elke plank perfect is uitgelijnd met 
de vorige voor je de volgende plank plaatst.

Meer weten of op zoek naar 
meer uitgebreide instructies?
Je vindt alle details in onze complete handleiding in 
tekst én video op roxer.be!

7  Steek de lange zijde van de plank onder een lage hoek in de 
groef van de plank van de vorige rij. Laat de planken plat op de 
ondergrond zakken. Plaats de kopse kant van de rechterplank 
recht boven de groef van de linkerplank. Duw de kopse kant 
naar beneden tot het uiteinde van de plank vastklikt. Klop 
kort aan met een stootblok.  Herhaal dit voor alle planken. 

8  Verwijder de afstandsblokjes, bevestig 
de plinten aan de muur – en klaar!
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