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Vanaf dit najaar introduceert Forbo de eerste collectie homogeen 

vinyl van Nederlandse bodem. Sphera wordt gemaakt middels een 

uniek productieproces, dat er onder andere voor zorgt dat de kleur 

zeer constant is. Kleurverschillen binnen bijvoorbeeld 50 rollen in 

een batch komen niet voor en het materiaal is richtingloos. Het gro-

te voordeel voor jou als stoffeerder is dat het materiaal dus in alle 

richtingen tegen elkaar gelegd kan worden. Je hoeft geen rekening 

te houden met patronen en baanrichting. Hierdoor zal er sneller 

gewerkt kunnen worden en, zeker bij meerdere kleine ruimtes, min-

der snijverlies ontstaan.

Maar hoe zit dat met onze andere producten? Daarbij is de legrich-

ting wél van belang. Het is niet altijd helemaal duidelijk of een pro-

duct gestort gelegd moet worden of in één richting. Kan je nu wel 

of niet een restantstrook aanhelen aan een baan in een andere 

ruimte? En kan je 2 en 4 meter breed Novilon ongestraft naast elkaar 

verwerken? Eenmaal gelegd is gelegd en kan een storend kleurver-

schil de vloer ontsieren. Soms staan de baanrichting en het verwer-

kingsadvies met pijlen op de rug aangegeven maar dat is lang niet 

bij alle materialen het geval. In deze uitgave de algemene richtlijnen 

over de baanrichting. 

Op pagina 4 het NK woningstofferen dat tijdens de Vakdagen Parket 

en Woningstofferen is gehouden, met uiteraard de kersverse Neder-

lands Kampioen. 

WELKE RICHTING, OF RICHTINGLOOS? SPECIAL
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Marmoleum Modular. De rechthoekige tegels en stroken zijn 

rondom arm gesneden en kunnen verwerkt worden zoals het pa-

troon vereist. De vierkante tegels hebben twee arm gesneden zijden 

(tegenover elkaar) en twee recht gesneden zijden. Om de tegels 

goed aan te laten sluiten is het belangrijk om ze om-en-om te ver-

werken. 

Marmoleum gesneden tegels. De op bestelling uit banenmate-

riaal gesneden tegels hebben een jute rug en zullen daarom, bij 

opname van vocht vanuit de lijm, iets krimpen in de lengte en iets 

uitzetten in de breedte. Leg daarom deze tegels ook altijd om-en-

om. Zo wordt het uitzetten van de ene tegel gecompenseerd met 

de krimp van de andere tegel. Uiteraard praten we hierbij over een 

heel klein beetje krimp/uitzetting, maar op deze manier gelegd is 

het resultaat net iets mooier. Deze tegels zijn minder maatvast dan 

Marmoleum Modular tegels. De voorkeur zal daarom altijd uitgaan naar 

het gebruik van Marmoleum Modular.

Colorex tegels (homogeen) lijken richtingloos, maar om glans-

verschillen te voorkomen worden de tegels in één richting gelegd.  

Flotex banen worden altijd in dezelfde richting gelegd, waarbij de 

pijlen op de achterzijde altijd naar de grootste natuurlijke lichtbron 

wijzen. Zo komt de kleur het best tot zijn recht. Doordat de polen 

iets schuin staan is het zeer zichtbaar als de banen niet in dezelfde 

richting liggen. 

In gangen met “rollend verkeer” wordt Flotex altijd in de rijrichting 

gelegd. Ook dit in verband met de stand van de polen en de hier-

door iets “dwingende” richting van de vleug. Bij het “om de bocht 

gaan” in bijvoorbeeld een gang is het het minst storend als de ba-

nen onder 45 graden tegen elkaar worden gelegd. 

Tapijt- en Flotextegels kunnen vaak in meerdere richtingen wor-

den verwerkt, afhankelijk van het gewenste resultaat. Bespreek altijd 

vooraf met de opdrachtgever hoe de tegels verwerkt gaan worden 

en laat, indien mogelijk, vooraf een voorbeeld zien van een paar te-

gels. Bij de technische specificaties van ieder soort tapijttegel staat 

hoe deze verwerkt kan worden, bijvoorbeeld:

Passtroken

Wanneer er een strook in de ruimte komt zal deze altijd op dezelfde 

wijze moeten worden gelegd als wanneer het een hele baan was. 

Leg altijd de zijkant van de baan tegen de vorige baan. Zorg er, om 

kleurverschil te voorkomen, voor dat er nooit een stuk uit het mid-

den van een baan tegen de zijkant van een baan gelegd wordt. Ook 

dit geldt weer niet voor Sphera. Bij Sphera kan de zijkant van de baan 

wel tegen het midden worden verwerkt.  

2 en 4 meter breed 

Verwerk nooit vinyl van 2 en 4 meter breed samen. Deze komen al-

tijd van verschillende producties en kunnen daarom kleurverschil 

tonen.
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Met patroon: in een richting leggen

Marmoleum banen

Sphera banen kunnen in iedere gewenste richting worden gelegd. 

Door het richtingloze dessin kan het materiaal zelfs dwars op elkaar 

worden verwerkt, zonder dat er kleurverschil ontstaat. Uiteraard blijft 

het verstandig om naden zoveel mogelijk te beperken. 

Vinyl banenmateriaal (heterogeen). Als er geen patroon in het 

materiaal zit, dan altijd storten. De meeste vinyls worden bedrukt 

en/of ingestrooid. Wanneer bij het storten van de banen dezelfde 

kanten tegen elkaar komen zal een eventueel miniem kleurverschil 

dat van links naar rechts over de baan loopt, niet zichtbaar zijn.

Wanneer er wel een patroon in het vinyl zit, dan kunnen de banen 

uiteraard niet worden gestort. In dat geval worden de banen ge-

woon in dezelfde richting gelegd. 

Vinyl tegels (heterogeen) kunnen over het algemeen in iedere 

gewenste richting worden verwerkt. Er zijn enkele uitzonderingen 

waarbij het, uit esthetisch oogpunt, aan te raden is om de tegels 

“om en om” te leggen, zoals bijvoorbeeld bij Allura Textile. 

Marmoleum banen altijd in één richting verwerken. Doordat Mar-

moleum tijdens de productie wordt gewalst ontstaat er een richting 

in het materiaal. Het storten van de banen kan hierdoor zichtbaar 

en storend zijn. Op de achterzijde van de banen staan pijlen die de 

richting aangeven. Om niet steeds op de achterkant te hoeven kij-

ken kan het handig zijn om bij het uitrollen van de banen vanaf de 

rol, steeds op dezelfde kant van de baan bijvoorbeeld een kruisje te 

zetten. Alle kruisjes kunnen dan aan dezelfde kant van de ruimte 

gehouden worden waardoor de banen altijd in dezelfde richting 

liggen. Ben je een vergeten de banen te markeren? Dan kan je bij 

veel dessins aan de structuur toch zien in welke richting de baan 

ligt. In Marmoleum zijn als het ware boogjes te zien waaruit je de 

walsrichting kan afleiden. Hoe minder dessinering er in een baan zit 

hoe lastiger dit te zien is uiteraard. 

Het voorschrift geldt voor alle Marmoleumproducten in banen. Ook 

bij bijvoorbeeld Bulletin Board en het ogenschijnlijk richtingloze 

Marmoleum Walton is het belangrijk alle banen in één richting te 

verwerken. 

Geen patroon: gestort leggen

Colorex tegels

Flotex banen niet in dezelfde richting
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Op 10, 11 en 12 oktober zijn de Vakdagen Parket en Woninginrichter 

in Gorinchem gehouden. Een sfeervol evenement waar vakkennis 

kan worden opgedaan en waar branchegenoten elkaar ontmoeten. 

Onderdeel van de vakdagen was het Nederlands Kampioenschap 

woningstofferen. 

Tijdens kampioenschap werd een opdracht verstrekt die bestond 

uit drie onderdelen. De opdrachten waren niet eenvoudig, maar 

juist hierdoor konden de deelnemers hun kwaliteiten goed laten 

zien. Het niveau van de stof-

feerders was hoog. De jury, 

bestaande uit Rob Mes, wo-

ningstoffeerder, Peter van der 

Arend van HMC mbo vak-

school en Michael Verberne 

van Forbo Flooring stond voor 

een lastige taak, maar heeft 

uiteindelijk Dave Amweg van Ocs Interiours uitgeroepen tot win-

naar. De 2e prijs ging naar Ivo Vermeulen en de derde prijs naar  

Richard Janse, beiden werkzaam bij John van Zweden Behang en 

Woninginrichting paradijs.

Denk je ook kans te maken op deze titel? Houd dan de berichtge-

ving over de vakdagen Parket en Woningstofferen in de gaten, want 

volgend jaar zal er opnieuw een kampioenschap worden gehouden.

DAVE AMWEG NEDERLANDS KAMPIOEN 
WONINGSTOFFEREN 2016

Pas op met het gebruik van 2-componentenplamuur. 

Dit kan, onder vinyl, een reactie teweeg brengen. De 

plamuur zal zorgen voor een rozige verkleuring die 

begint onder het vinyl, maar zal migreren totdat de 

verkleuring ook aan de bovenkant te zien is.

2-COMPONENTEN-
PLAMUUR

Nederlands kampioen 2016 Dave Amweg


