
Leginstructies 

Stap 1

Stap 2

Kijk van tevoren goed hoeveel vlonderdelen je daadwerkelijk kwijt kan. De 
specifi caties van een vlonderplank zijn als volgt:
Lengte: 480cm
Breedte: 50cm

Zet het veld uit waar de vlonders gelegd moeten worden. Zorg hierbij voor een z’n vlak 
mogelijke ondergrond.

Eerste rij met vlonders leggen

Leg de eerste vlonderplank met de plus kant in de hoek vanuit waar je wilt beginnen met 
leggen

Leg aansluitend in de lengte de volgende vlonderplank, waarbij je de volgende plank met de 
plus kant tegen de min kant van de eerste vlonderplank aan legt

Plus kant

Klamp

Min kant50cm

480cm



Stap 3

Hierna leg je telkens op dezelfde manier een volgende vlonderplank aan, totdat je de gewenste 
breedte van je vloer hebt bereikt. Je hebt de eerste rij gelegd 

Leg afhankelijk van de eerdere rij(en) de eerste klamp van de pluskant voor of na de eerste 
klamp van de vorige rij. Hou hierbij telkens een verspringing aan van 25cm
Tweede rij: na
Derde rij: voor
Vierde rij: na
etc. 

Schuif de klampen van de vlonder onder de 
vlonder van de vorige rij. 
Je doet dit het gemakkelijkste door de vlonder in 
een hoek van 45 graden te houden 

Volgende rij met vlonders leggen

Voor de volgende rij leg een vlonderplank naast de eerste vlonderplank van de vorige rij
Let op! Hou de plus kant van vlonderplank aan dezelfde zijde als de vorige rij 

25CM

Plus kant

45 graden



Stap 4

Stap 5

Herhaal stap 2 totdat je weer de gewenste breedte hebt bereikt. Je hebt een nieuwe rij 
aangelegd.

Herhaal stap 3 en 4 tot dat je de gewenste lengte van vloer hebt bereikt.

Eindresultaat

Tips:
- Ga je zelf de vlonder ook opruimen. Bekijk dan ook de stapelinstructie voor 
het correct opstapelen van de vlonderbokken!

- Mocht een vlonderplank kapot zijn, houdt deze dan apart of leg het bovenop 
de stapel met vlonders!

- Zorg ervoor dat na het evenement de vlonders bezemschoon zijn. Scheelt u 
schoonmaakkosten!


