
   

Installatie-instructies bordesvloer/overloopvloer

Zorg ervoor dat de ondergrond droog en vlak is. Indien de ondergrond niet 
vlak is of afloopt, is het aan te raden om eerst de ondergrond te egaliseren. De 
Stairscompany bordesvloer mag bovenop de oude ondergrond worden geplaatst. 
Laat de bordesvloer vóór installatie minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte 
waar het gelegd zal worden.

De maximale breedte van de bordesvloer bedraagt 2,05 meter.  De oppervlakte 
per set bedraagt 1,38 m². De vloer kan uitsluitend aan elkaar bevestigd worden 
door de lange zijden aan elkaar te verbinden. De bordesvloer kan niet aan de 
kopse kanten aan elkaar bevestigd worden.

Gebruik een Stairscompany overgangsprofiel met trapneus om de bordesvloer 
mooi te verbinden met de bovenste traptrede.

1 Bevestig de trapneus en het overgangsprofiel aan elkaar.
2 Meet de breedte op van de trapneus bij de bovenste trede.
3 Zaag de trapneus en het overgangsprofiel op de gemeten maat.
4 Breng wat montagelijm aan in de sleuf van de trapneus en druk het    
 overgangsprofiel in de sleuf.
5 Laat het geheel minimaal 20 minuten drogen. Verwijder eventueel de overbodige  
 lijm.

INSTALLEER EERST DE BORDESVLOER VOORDAT JE HET OVERGANGSPROFIEL 
MONTEERT OP DE BOVENSTE TREDE.

6 Meet de lengte en de breedte van het bordes op.
7 Zaag de bordesvloer op maat. Gebruik hiervoor een fijn getande decoupeerzaag,  
 cirkelzaag of een laminaatsnijder. Wanneer je een decoupeerzaag gebruikt, zorg  
 er dan voor dat de zaagtanden naar beneden wijzen. Hiermee voorkom je dat de
 randen versplinteren. Werk de zaagsneden eventueel af met een fijn    
 schuurpapiertje.

HOUD ER REKENING MEE OM EEN UITZETTINGSVOEG TE GEBRUIKEN VAN ENKELE 
MILLIMETERS AAN DE ZIJKANTEN. DEZE KUNNEN LATER WORDEN AFGEWERKT MET EEN 
PLINT OF MET KIT.

8 Bevestig de bordesplanken aan elkaar door ze in elkaar te klikken en een beetje  
 houtlijm te gebruiken.
9 Leg de planken op het oude bordes. Bevestig de planken niet met lijm op de   
 ondergrond.
10 Breng wat montagelijm aan op de achterkant van de nieuwe trapneus en op de  
 onderkant van het overgangsprofiel en druk deze stevig op elkaar. De trapneus  
 komt dan net voor de overloop te liggen, tegen de voorzijde van de bovenste  
 traptrede.
11 Werk de uitzettingsvoegen af met kit of door een plint te monteren.

Het bordes is volledig belastbaar na 48 uur voor residentieel gebruik. Na deze tijd is de lijm 
en kit volledig uitgehard.
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Bezoek voor gedetailleerde installatie-instructies onze website

www.stairscompany.com


