Voor

Na

Renovation for
walls x floors.
Made easy.

Snel en makkelijk zelf te plaatsen.
	
Afbraakwerken? Nope.
	
100% watervast, sterk, duurzaam

en geluidsisolerend.
	
Voor je muur maar ook voor je vloer.

Onderhoud? Easy peasy!
Verrassend betaalbaar.
Geschikt voor iedere ruimte.

Voor

Na

Renovation for
walls x floors.
Made easy.
Is je interieur toe aan een upgrade?
Met Roxer wanden en vloeren ga je
voor de looks van steen of hout in
een heel nieuw materiaal: supersterk,
stijlvol, snel en eenvoudig zelf geplaatst.
Zonder breken en zonder gedoe.
Bij Roxer willen we dat je blij wordt van je
nieuwe wanden en vloeren. Daarom kies
je uit een ruim aanbod planken, tegels
en wandpanelen in trendy designs in
verschillende formaten. Welk design je ook
kiest: al onze producten zijn gemaakt voor
het échte leven. Ze zijn mooi, waterproof,
geluidsisolerend én kunnen tegen een
stootje. Bovendien zijn ze verrassend
betaalbaar. De full package, zeg maar.
En dat in één handig pakket.
Meer weten? Laat je inspireren op roxer.be

Voor

Na

Oak White Chalk - planks x floors - Medium

tiles

walls

Onze Roxer wandtegels zijn beschikbaar
in dezelfde designs als onze vloertegels.
Zo trek je de look naadloos door in de hele
ruimte. Bovendien zijn ze volledig waterproof
en onderhoudsvriendelijk. Perfect voor die
badkamer uit de boekjes, dus.
Echte steenlook

Small

Stone Black Root

3 x 610mm x 305mm

Stone Grey Falcon

Stone Grey Cloud

Stone Grey Fog

Marble White Frost Marble Black
Midnight

Medium

Stone Black Raven Stone Grey Dust

3 x 610mm x 610mm

Stone Grey Pepper Stone Grey Almond

Large

Stone Grey Moon

3 x 914mm x 457mm

Stone Grey Cadet

Stone Grey Ash

Stone Black Marvel

XXL

Stone Black Root

4 x 2600mm x 800mm

Stone Grey Falcon

Stone Grey Cloud

Extra accesoires verkrijgbaar: Roxer cleaner en lijm

Stone Grey Fog

Marble White Frost Marble Black
Midnight

2600

XXL

Large
Medium

610

610

914

Small

305

610

457

800

3mm

3mm

3mm

4mm

Marble White Frost - tiles x walls - Small

Marble White Frost - tiles x floors - Small

tiles

floors

Zo sterk als steen en in enkele kliks zelf geplaatst.
De Roxer vloertegels kunnen tegen een stootje,
en toch zijn ze zó dun dat je ze in de meeste
gevallen gewoon op je bestaande vloer kan
leggen, ook met vloerverwarming. Dat spaart een
hoop stof en werk uit.
Echte steenlook

Small*

Stone Black Root

3,5 x 610mm x 305mm

Stone Grey Falcon

Stone Grey Cloud

Stone Grey Fog

Medium*

Stone Black Raven Stone Grey Dust

5 x 610mm x 610mm

Stone Grey Pepper Stone Grey Almond

Large*

Stone Grey Moon

Marble White Frost Marble Black
Midnight

5,5 x 914mm x 457mm

Stone Grey Cadet

Stone Grey Ash

Stone Black Marvel

* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Large
Medium

610

610

914

Small

305

610

457

3,5mm

5mm

5,5mm

Stone Grey Fog - panels x walls - XXL

Stone Grey Fog - tiles x walls - Small

Stone Grey Fog - tiles x floors - Small

planks

floors

De Roxer planken in houtlook zijn een stuk dunner
en duurzamer dan laminaat én in enkele kliks zelf
gelegd. Plus: ze blijven perfect vormvast, ook in
natte ruimtes en op vloerverwarming.
Micro V-groef
Natuurlijke ultramatte structuur

Small*

Oak Natural Pale

3,5 x 1220mm x 180mm

Oak Natural Wheat Oak Grey Shell

Oak Brown Coffee

Medium*

Oak Grey Barn

Oak Natural Camel Oak Natural Lion

5 x 1511mm x 229mm

Oak Natural Ivory

Large*

Oak Grey Barn

Oak Brown Umber

Oak White Chalk

5,5 x 1830mm x 229mm

Oak Natural Camel Oak Natural Lion

Oak Natural Ivory

* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Large

Medium

1220

1511

1830

Small

180

229

229

3,5mm

5mm

5,5mm

Oaks Natural Ivory - planks x floors - Large

Roxer voor
je muren?
Stap per stap.
1

Wat heb
je nodig?

	
Leg de verpakte tegels twee nachten te
rusten in de ruimte die je gaat renoveren.
Maak gebruik van de Roxer cleaner om de te
verlijmen zones op de vlakke ondergrond stofen vetvrij te maken. Kleef verticale banden

Waterpas

Lintmeter

Breekmes

Meetlat

Roxer lijm

Lijmpistool

3.2 mm dubbelzijdige foamtape op regelmatige
afstand. Breng dan verticale rillen Roxer lijm
aan waarop Roxer paneel goed aangedrukt
wordt. Laat 5 mm ruimte vrij tussen Roxer
wandpanelen en muren. Omwille van ventilatie
pas de onder- en bovenvoegen afkitten na 48 u.
2

	
Spuit de achterkant van je tegel ruimschoots
in met Roxer lijm, plaats de tegel waterpas met
de tand naar boven gericht op je muur en duw
goed aan. Werk je in een vochtige ruimte?
Breng dan een extra streep lijm aan op de muur
ter hoogte van de voeg voor je de tegel plaatst en
aandrukt. Zo ga je voor 100% waterproof.

3

	
Verwijder eventueel overtollige lijm voor je de
volgende tegel plaatst. Klik de tegels simpelweg in
elkaar dankzij de handige groeven, en herhaal tot
je klaar bent. Eventuele uitsparingen of maatwerk
snijd je makkelijk uit met een breekmes en een lat.

4

Klaar. Sit back, relax en geniet!

Bekijk het volledige stappenplan op roxer.be

Roxer voor
je vloeren?
Stap per stap.
1

Wat heb
je nodig?

	
Leg de verpakte planken of tegels twee
nachten te rusten in de ruimte die je gaat
renoveren, zodat ze kunnen acclimatiseren.

2

	
Geen nood. Laat je oude vloer gerust liggen.
Zorg er alleen voor dat hij proper, droog,

Stofzuiger of
borstel

Breekmes

Potlood

Meetlat

scheurvrij, stabiel en effen is.
Small planks en tiles: Leg een passende ondervloer
die voldoende stabiel is en de nodige densiteit heeft
en plaats daarop je Roxer tegel of plank.
Medium en Large planks en tiles: De ondervloer
is reeds ingewerkt in je Roxer tegel of plank,
geen nood om een extra ondervloer te leggen.
3

	
Leggen maar. Start aan je linkerkant in de
bovenhoek, met de tand naar de muur gericht,
en leg naar de rechterkant van de ruimte. Plaats
afstandsblokjes van 10 mm tegen de muur, zodat je
vloer wat extra ademruimte krijgt. Klik de planken
of tegels simpelweg in elkaar en snijd eventuele
uitsparingen op maat met een lat en een breekmes.
Werk het geheel af met de passende en waterproof
Roxer plinten.

4

	
Klaar! Verwijder alle afstandsblokjes en geniet
meteen intensief van je nieuwe vloer. Werk de ruimte
af met onze bijpassende waterproof Roxer-plinten.

Bekijk het volledige stappenplan op roxer.be

roxer.be

