
     

Mix en match met Expona Simplay 

Onbeperkte mogelijkheden voor fantastische vloeren. De nieuwe loose-lay 

designcollectie van objectflor telt maar liefst 40 verschillende designs vinylvloeren, 

zes kleuren tapijtstroken en vier schoonloopstroken. 

Ontdek de nieuwe collectie EXPONA SIMPLAY vloeren van objectflor; modulaire 

vinylvloeren van LVT-Design zonder klikken of lijmen. Deze hoogwaardige designvloer 

uit de EXPONA serie is dé oplossing voor een snel, makkelijk en stofvrij te leggen 

modulaire vloer.  

De designvloeren worden aangevuld met zes tapijtstroken en vier schoonloopstroken 

die naadloos ingepast kunnen worden. Dit mix en match principe biedt een scala aan 

vormgevingsmogelijkheden waarbij de vloer  een prachtige eenheid vormt. De 

EXPONA SIMPLAY tegels of stroken kunnen eenvoudig worden verwisseld als de vloer 

om een gedeeltelijke aanpassing vraagt of om een nieuwe look te creëren. Mede 

door de sterke toplaag van 0,7 mm is de hele collectie uitermate geschikt voor 

gebruik in commerciële projecttoepassingen waar extreme belasting voorkomt, zoals 

winkels, hotels, kantoorgebouwen of ziekenhuizen.  

 

Eenheid van vinyl en tapijt  

De kleuren en materialen van de vinylvloer, tapijtstroken en schoonloopstroken zijn 

perfect op elkaar afgestemd en naadloos aan elkaar te leggen. objectflor heeft de 50 

verschillende designs in drie kleurgroepen verdeeld om de keuze voor het ontwerp 

van uw project makkelijker te maken. 

“Coffee” biedt vloeren in de nu zo populaire warme bruintinten. In de serie “Berry” 

zijn er mooie grijstinten met sterke contrasten. Gemengde kleuren en designs zijn bij 

elkaar gebracht onder de noemer “Pepper”. 

De EXPONA SIMPLAY vloer bestaat uit moderne designs, van elegant eiken met 

zijdematte finish tot vintage verweerd hout of trendy betonlook. 

 

Een beproefd concept 

Al in 2011 bracht objectflor de eerste loose-lay collectie op de markt. Het bleek een 

goed ontwikkeld concept vinylvloeren te zijn met tegels en stroken die zeer snel 

gelegd kunnen worden waarmee u een tijdsbesparing van wel 50%  realiseert. 

Hetzelfde systeem wordt nu gebruikt voor de tapijt-en schoonloopstroken. Voor al 



     

deze drie vloersoorten geldt dat ze strook voor strook eenvoudigweg op een goed 

geprepareerde ondergrond kunnen worden gelegd. 

 

Milieuvriendelijk en duurzaam 

De hele collectie EXPONA SIMPLAY vloeren is zeer duurzaam. De vloeren zijn 

emissiearm en hebben het keurmerk “Indoor Air Comfort Gold“ gekregen. Er wordt 

geen lijm gebruikt om de vloer te leggen, wat een positief effect heeft op de 

luchtkwaliteit van de ruimte. De vloeren hebben een lange levensduur, zijn 

recyclebaar en meerdere malen te gebruiken. De tapijtstroken zijn gemaakt van 

ECONYLyarn, een 100% geregenereerd garen. Kortom, objectflor levert met EXPONA 

SIMPLAY een duurzame vloer van hoge kwaliteit. 
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objectflor Art und Design Belags GmbH 

objectflor is in Europa één van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige, 

elastische vloerbedekkingen voor projecten en woningbouw. Onze producten voldoen 

niet alleen aan de allerhoogste kwaliteitsstandaards, maar combineren innovatief 

design met hoge functionaliteit en lange levensduur. We hebben een bekwame 

buitendienst en een uitgebreid netwerk van vakhandelspartners. Een bijzonder 

voordeel is het moderne objectflor distributiecentrum met grote voorraad waardoor 

er korte levertijden zijn. 

Het in 1989 in Keulen opgerichte bedrijf is een dochteronderneming van de Britse 

James Halstead Flooring. Tot deze groep behoort ook het bedrijf Polyflor, waarvan de 

producten door objectflor Benelux worden vermarkt. 

 

Voor meer informatie: 

objectflor - Art und Design Belags GmbH 

Frank Selbeck, Head of Marketing 

Wankelstraße 50 

D-50996 Keulen 

www.objectflor.de 

f.selbeck@objectflor.de 

mailto:f.selbeck@objectflor.de

