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Indien een verspringend motief wenselijk is kunt U de stoken trapsgewijs plaatsen. Plaats het
eerder afgezaagde gedeelte eerst in de nieuwe baan. Indien het afgezaagde gedeelte kleiner
dan 30cm is, moet U een nieuwe plank op maat zagen om het verspringend effect te creëren.
Er moet altijd minimaal 30cm tussen de uiteinde van de stroken zitten.
Indien een strakke verdeling wenselijk is kunt U de volgende techniek gebruiken. Begin de
eerste rij met eenderde van een hele plank, begin de tweede rij met een gehele plank en begin
de derde rij weer met eenderde. Herhaal dit patroon voor een rustigere uitstraling
 

Bij leidingen: Zaag de plank door ter hoogte van het midden van de leiding. Teken op beide
uiteinde de halve diameter van Uw leiding. Zaag deze uit en plaats ze.
Bij een niet-haakse hoek: U kunt deze aftekenen met een zwaaihaak. Leg deze tegen de hoek
aan en draai de fixeerschroef vast, nu kunt U de schuine vorm van de muur overnemen op Uw
plank.

- De ondervloer is gelegd. (Zie onze “Ondervloer” handleiding hiervoor.)
- Begin altijd in de hoek van de langste muur. Plaats eerst de afstandhouders met 1cm ruimte tussen
de vloer en muur, zodat deze zich nog kan uitzetten en plaats dan de eerste baan.
- Wanneer U een PVC plak vloer gaat plaatsen is het proces vrijwel hetzelfde. U moet alleen het
rechtste punt langs de langste muur pakken als begin punt.
- Indien de strook te lang is kunt U deze afzagen met een decoupeerzaag. Leg hiervoor het laminaat
ondersteboven zodat de toplaag niet wordt beschadigd. Of gebruik hiervoor een laminaat zaag, dan
hoeft u de strook niet ondersteboven te houden.
- Plaats vervolgens de tweede baan. 

- Wanneer kamers lastige vormen bevatten zoals deurposten en leidingen, kunt U deze aftekenen met
een profielaftaster. Plaats de profielaftaster tegen het obstakel en de vorm wordt overgenomen. Teken
deze vorm op de plank met 1 cm extra speling en zaag deze uit. 

- Tip: laat het materiaal minstens 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar u het gaat
plaatsen.
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