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Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding

Set van vloerpanelen voor het vormen van een 
vloerbekleding, die minstens twee vloerpanelen (1A-
1B) omvat, die elk een van een koppeldeel (4-5) 
voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de koppeldelen
(4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een 
gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen (1A-1B) 
te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 
koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten 
opzichte van het andere vloerpaneel (1B), volgens een
richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 
en waarbij de koppeldelen (4-5) zodanig zijn 
geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde toestand, een 



spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2- 3) 
naar elkaar toe drukt.
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Set  van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding.

___________________________________________________

De huidige uitvinding heeft betrekking op een set van vloerpanelen, die geschikt is

voor het vormen van een vloerbekleding.5

Meer speciaal betreft de huidige uitvinding een set van vloerpanelen voor het vormen 

van een vloerbekleding, van het type dat minstens twee vloerpanelen omvat, die elk een 

bovenzijde, een onderzijde, en een zich tussen de boven- en onderzijde uitstrekkende 

kern omvatten, en die elk een van een koppeldeel voorziene rand omvatten, waarbij de 10

koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 

tussen de vloerpanelen te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging van het ene vloerpaneel ten opzichte van het andere vloerpaneel, 

volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; waarbij de 

koppeldelen in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de richting evenwijdig met 15

het installatievlak en loodrecht op de randen bewerkstelligen, alsmede een 

vergrendeling in de richting loodrecht op het installatievlak; waarbij het koppeldeel van 

het ene vloerpaneel is uitgevoerd als een naar de onderzijde van het vloerpaneel gericht 

haakvormig gedeelte, hierna vergrendelhaak genoemd, en het koppeldeel van het 

andere vloerpaneel is uitgevoerd als een naar de bovenzijde van het vloerpaneel gericht 20

haakvormige gedeelte, hierna ontvangende haak genoemd; waarbij de haakvormige 

gedeelten in hoofdzaak uit het materiaal van de kern van de vloerpanelen zijn 

vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn uitgevoerd; waarbij de 

vergrendelhaak een lip omvat die is voorzien van een zich naar de onderzijde van het 

vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte, en de ontvangende haak een lip omvat die 25

is voorzien van een zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 

vergrendelgedeelte; en waarbij de vergrendelgedeelten in de gekoppelde toestand 

zodanig samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting 

evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de randen bewerkstelligen.

30

Uit onder meer de documenten WO 2010/015516 A2, WO 2011/028171 A1, WO 

2012/084604 A1 en WO 2012/101171 A1 zijn zulke sets van vloerpanelen gekend,
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waarbij de vergrendeling in de richting loodrecht op het installatievlak wordt 

bewerkstelligd zonder behulp van een afzonderlijk inzetstuk of insert.

De documenten WO 2006/043893 A1, WO 2008/068245 A1 en WO 2009/066153 A2

vormen tevens een openbaring voor dergelijke sets van vloerpanelen, waarbij de 5

vergrendeling in de richting loodrecht op het installatievlak wordt bewerkstelligd met 

behulp van een afzonderlijk inzetstuk of insert.

Een algemeen probleem met de zoals hiervoor beschreven, gekende sets van 

vloerpanelen, is het risico op indringend vocht of stof tussen de gekoppelde randen van 10

de vloerpanelen.

Om aan dit probleem te verhelpen, beschrijft het reeds hiervoor genoemde WO ‘153 

dat de daarin beschreven vloerpanelen met een zogenaamde “voorspanning” kunnen 

worden gerealiseerd, hetgeen betekent dat de randen in de gekoppelde toestand door 15

middel van een spankracht naar elkaar toe worden gedrukt.

De spankracht kan volgens WO ‘153 worden gerealiseerd doordat de lip van de 

ontvangende haak, in de gekoppelde toestand, elastisch verbogen is, waarbij het 

principe gekend uit het WO 97/47834 A1 kan worden toegepast.20

Doordat de gekoppelde randen naar elkaar toe worden gedrukt, wordt spletenvorming 

in de gekoppelde toestand tegengewerkt, en zo het risico op indringend vocht of stof 

tussen de gekoppelde randen verkleind.

25

Echter bestaat het risico dat moeilijkheden worden ondervonden bij het koppelen van 

de van voorspanning voorziene vloerpanelen. De profielvormen of de contouren van de 

koppeldelen dienen immers, teneinde de voorspanning te kunnen realiseren, 

overlappend te worden uitgevoerd, en zij zijn dus niet passend complementair. Daarbij 

komt nog dat de koppelbeweging verder kan worden bemoeilijkt door de haast niet te 30

vermijden toleranties op de haaksheid van de zijden van de vloerpanelen.
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Daarom worden de koppeldelen in de praktijk doorgaans zodanig geconfigureerd dat zij 

met enige speling in elkaar passen, wat dan weer het risico met zich meebrengt op 

indringend vocht en stof tussen de gekoppelde randen. Wel zorgt de speling ervoor dat 

de vloerpanelen eenvoudig kunnen worden gekoppeld, en dat de toleranties op de 

haaksheid van de zijden van de vloerpanelen kunnen worden opgevangen.5

Ook WO 2007/141605 (A2) beschrijft dat de daarin beschreven vloerpanelen met 

voorspanning kunnen worden gerealiseerd, middels een in de gekoppelde toestand

elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak, die ervoor zorgt dat de 

koppeldelen naar elkaar toe worden gedrukt. Echter is minstens één van de haken uit 10

WO ‘605 voor een groot deel uitgevoerd als een afzonderlijk inzetstuk, dat uit een 

ander materiaal is vervaardigd dan de kern van het vloerpaneel, waartoe de betreffende 

haak behoort. Doordat zulk inzetstuk dient te worden voorzien, zijn de vloerpanelen uit 

WO ‘605 niet goedkoop. 

15

De huidige uitvinding beoogt in de eerste plaats een alternatief set van vloerpanelen

voor het vormen van een vloerbekleding, waarbij volgens verschillende 

voorkeurdragende uitvoeringsvormen oplossingen worden geboden voor problemen 

met de sets van vloerpanelen uit de stand van de techniek.

20

Hiertoe betreft de uitvinding volgens een eerste onafhankelijk aspect ervan een set van 

vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd type, met als 

kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde 

toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

middels een elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak; en dat de lip 25

van de ontvangende haak, in de gekoppelde toestand, in de richting loodrecht op het 

installatievlak, een maximale verbuiging van hoogstens 0,0625 keer de totale dikte van 

het vloerpaneel vertoont.

De uitvinder heeft vastgesteld dat een maximale verbuiging van hoogstens 0,0625 keer 30

de totale dikte van het vloerpaneel toelaat effectief de spletenvorming tussen de 

gekoppelde randen tegen te werken, en zo het risico op indringend vocht en stof te 
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minimaliseren of zelfs uit te sluiten. Daarbij is bovendien gebleken dat de vloerpanelen, 

ondanks dat zij van voorspanning zijn voorzien, nog vlot aan elkaar kunnen worden 

gekoppeld.

Een bijzonder goede balans tussen de mate van spletentegenwerking en de vlotheid van 5

installatie kan worden verkregen als voornoemde maximale verbuiging hoogstens 0,05

keer de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt, en bij voorkeur gelegen is tussen 

0,00625 en 0,025 keer de totale dikte van het vloerpaneel, waarbij een waarde van 

ongeveer 0,0125 keer de totale dikte van het vloerpaneel ideaal is gebleken.

10

Er wordt hierbij opgemerkt dat de maximale verbuiging van de betreffende lip dient te 

worden begrepen als de maximale verbuiging ten opzichte van de rusttoestand van de 

lip, i.e. ten opzichte van de toestand van de lip in niet-gekoppelde of niet-geïnstalleerde 

toestand van de vloerpanelen.

15

De maximale verbuiging kan eenvoudig worden verkregen in het geval dat de 

elastische verbuiging een neerwaartse verbuiging betreft, waarbij de term “neerwaarts” 

dient te worden geïnterpreteerd relatief ten opzichte van het installatievlak van de 

vloerpanelen.

20

Bijvoorbeeld kan het een neerwaartse verbuiging betreffen, waarbij de lip van de 

ontvangende haak zich gedeeltelijk lager bevindt dan een niveau gedefinieerd door de 

onderzijde van het vloerpaneel waartoe de vergrendelhaak behoort.

De elastische verbuiging betreft bij voorkeur een in distale richting ten opzichte van de 25

ontvangende haak continu toenemende verbuiging, waarbij voornoemde maximale 

verbuiging optreedt aan het distale uiteinde van de lip van de ontvangende haak.

Doordat de genoemde maximale verbuiging wordt bereikt door middel van een continu 

toenemende verbuiging, ontstaat het voordeel dat een bijzonder effectieve spankracht 

kan worden gerealiseerd, zonder dat daarbij een noemenswaardig risico op breuk of 30

beschadiging wordt gecreëerd. De belasting waaraan de betreffende lip onderhevig is, 

kan immers over de lengte van de betreffende lip worden verdeeld.
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De hiervoor genoemde voordelen komen vooral tot uiting in het geval dat de lip van de 

ontvangende haak minstens over 25%, en bij voorkeur minstens over 50% van haar 

lengte is verbogen, en meer nog wanneer de betreffende lip minstens over 75% van 

haar lengte is verbogen.5

Er wordt nog opgemerkt dat de term “dikte” de afmeting aanduidt volgens de richting 

loodrecht op de boven- of onderzijde van het vloerpaneel. In het bijzonder wordt met 

de totale dikte van het vloerpaneel de afstand tussen de boven- en onderzijde van het 

vloerpaneel aangeduid.10

Er wordt nog opgemerkt dat de term “lengte” dient te worden begrepen als de afmeting 

volgens de richting evenwijdig met de boven- of onderzijde en loodrecht op de randen.

De huidige uitvinding betreft volgens een tweede onafhankelijk aspect ervan een set 15

van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd type, met 

als kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde 

toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

middels een elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak; en dat de 

koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat minstens een gedeelte van het zich naar de 20

onderzijde van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte past in een opening 

gedefinieerd tussen het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 

gedeelte en een proximale zijde van de ontvangende haak, zonder dat hiertoe de lip van 

de ontvangende haak elastisch dient te worden verbogen. Hierbij wordt met de term

“opening” een uitsparing of groef bedoeld die is aangebracht in de lip van de 25

ontvangende haak, en waarin het naar de onderzijde van het vloerpaneel gericht 

vergrendelgedeelte van de vergrendelhaak plaatsneemt in de gekoppelde toestand van 

de vloerpanelen.

Deze configuratie van de koppeldelen biedt als voordeel dat de vlotheid van de 30

installatie van de vloerpanelen kan worden gegarandeerd, ondanks dat zij van 

voorspanning zijn voorzien.
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Daarbij komt dat de elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak kan 

worden geïnitieerd vanuit een reeds gedeeltelijk ingehaakte toestand van de 

haakvormige gedeelten. Bijgevolg kan het risico op een moeilijke inhaking van de 

haakvormige gedeelten, bijvoorbeeld als gevolg van de elastische vervorming van de 5

betreffende lip, worden geminimaliseerd of zelfs uitgesloten.

Bijvoorbeeld wordt de elastische verbuiging geïnitieerd door een onderlinge interactie 

van proximale zijden, meer speciaal vergrendelvlakken, van de vergrendelgedeelten.

10

De huidige uitvinding betreft volgens een onafhankelijk derde aspect ervan een set van

vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd type, met als 

kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde 

toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

middels een elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak; en dat de lip 15

van de ontvangende haak een minimale dikte vertoont die minstens 1/5 keer en

hoogstens 1/3 keer de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt; en dat de lengte van de 

lip van de ontvangende haak, gemeten tussen het verticaal sluitvlak en het distale 

uiteinde van de lip, minstens 1 keer en hoogstens 3/2 keer de totale dikte van het 

vloerpaneel bedraagt. Het begrip “verticaal sluitvlak” dient hierbij te worden begrepen 20

als het verticaal vlak dat wordt gedefinieerd daar waar de bovenranden van de 

vloerpanelen tegen elkaar aansluiten. Anders gezegd, is dit het verticaal vlak dat wordt 

gedefinieerd daar waar een distale zijde van de vergrendelhaak aansluit tegen een 

proximale zijde van de ontvangende haak.

25

De uitvoering van de betreffende lip biedt als voordeel dat zij enerzijds elastische 

eigenschappen kan worden toebedeeld, teneinde de elastische verbuiging te ondergaan, 

en anderzijds van de benodigde sterkte en stabiliteit kan worden voorzien, zodat de 

spletenvorming effectief kan worden tegengewerkt, en het risico op breuk of 

beschadiging kan worden geminimaliseerd.30
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Een bijzonder goede balans tussen elasticiteit en stabiliteit kan worden verkregen als 

voornoemde minimale dikte hoogstens 0,3 keer de totale dikte van het vloerpaneel 

bedraagt, waarbij het ideaal is gebleken als voornoemde minimale dikte hoogstens 1/4

keer de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt.

5

Met hetzelfde doel bedraagt de hiervoor gedefinieerde lengte bij voorkeur hoogstens 

1,4 keer de totale dikte van het vloerpaneel, waarbij voornoemde lengte het meest bij 

voorkeur hoogstens 4/3 keer de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt.

Er wordt nog opgemerkt dat de term “lengte” dient te worden begrepen als de afmeting 10

volgens de richting evenwijdig met de boven- of onderzijde en loodrecht op de randen.

De huidige uitvinding betreft volgens een onafhankelijk vierde aspect ervan een set van 

vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd type, met als 

kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde 15

toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

middels een elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak; en dat de lip 

van de ontvangende haak een met de kern van het vloerpaneel verbonden brugdeel, en 

een met het brugdeel verbonden einddeel, waartoe het zich naar de bovenzijde van het 

vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte behoort, omvat, waarbij het brugdeel een 20

van een uitsparing of groef voorziene bovenzijde omvat, welke uitsparing zich, gezien 

volgens de richting evenwijdig met de boven- of onderzijde van het vloerpaneel en 

loodrecht op de rand, op een afstand bevindt van daar waar het brugdeel is verbonden 

met de kern van het vloerpaneel en van daar waar het brugdeel is verbonden met het 

einddeel.25

De uitsparing biedt als voordeel dat de lip van de ontvangende haak van elastische 

eigenschappen kan worden voorzien, teneinde de elastische verbuiging toe te laten, 

doch relatief star of stabiel kan worden uitgevoerd, zodat zij via de genoemde 

spankracht effectief spletenvorming kan tegenwerken, zonder daarbij breuk of 30

beschadiging op te lopen.
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De genoemde voordelen komen bijzonder goed tot uiting in het geval dat de lip van de 

ontvangende haak haar minimale dikte vertoont daar waar voornoemde uitsparing is 

aangebracht.

Daar waar het brugdeel verbonden is met de kern van het vloerpaneel, en daar waar zij 5

is verbonden met het einddeel, is het brugdeel bij voorkeur starrer of dikker uitgevoerd 

dan daar waar voornoemde uitsparing is aangebracht. Zo kan het risico op breuk of 

beschadiging worden geminimaliseerd, vooral daar waar de belasting op de betreffende 

lip het hoogst kan zijn.

10

De elastisch verbogen lip kan verhinderd worden in normale gebruiksomstandigheden

af te breken, wanneer het brugdeel, daar waar zij is verbonden met de kern van het 

vloerpaneel, een dikte vertoont die minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 keer 

de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt.

15

Bovendien kan de verbogen lip in staat gesteld worden externe krachten waaraan het 

vergrendelgedeelte van de ontvangende haak in normale gebruiksomstandigheden kan 

worden onderworpen, zonder beschadiging op te vangen, in het geval dat het brugdeel, 

daar waar zij is verbonden met het einddeel, een dikte vertoont die minstens 1/5 keer, 

en bij voorkeur minstens 1/4 keer de totale dikte van het vloerpaneel bedraagt.20

De huidige uitvinding heeft volgens een onafhankelijk vijfde aspect ervan betrekking 

op een set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd 

type, met als kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de 

gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar 25

toe drukt; en dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten de

vloerpanelen, vanuit de gekoppelde toestand, te ontkoppelen, door middel van een 

rotatiebeweging van het ene vloerpaneel om het andere vloerpaneel, om een as

evenwijdig met het installatievlak en de randen, waarbij de bovenzijden van de 

vloerpanelen tijdens voornoemde rotatiebeweging naar elkaar toe worden bewogen.30
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Als voordeel wordt bekomen dat de vloerpanelen, vanuit de gekoppelde toestand,

waarin de randen naar elkaar toe worden gedrukt, eenvoudig kunnen worden 

ontkoppeld. Aldus wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden tot een eenvoudige de-

installatie van de met spankracht gekoppelde vloerpanelen.

5

De spankracht wordt bij voorkeur gerealiseerd, middels een elastische verbuiging van 

de lip van de ontvangende haak.

De lip van de ontvangende haak omvat bij voorkeur een met de kern van het 

vloerpaneel verbonden brugdeel, en een met het brugdeel verbonden einddeel, waartoe 10

het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte 

behoort. Daar waar het brugdeel is verbonden met het einddeel, vertoont zij bij 

voorkeur een dikte die minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 keer de totale 

dikte van het vloerpaneel bedraagt. Dat het brugdeel daar waar zij is verbonden met het 

einddeel relatief dik is uitgevoerd, levert als voordeel dat de proximale zijde, meer 15

speciaal vergrendelvlak, van het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel 

uitstrekkend vergrendelgedeelte, kan gelift worden, wat het uiteen wentelen van de 

vloerpanelen vergemakkelijkt.

De huidige uitvinding betreft volgens een zesde onafhankelijk aspect ervan een 20

vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding, van voornoemd type, met als 

kenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in de gekoppelde 

toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

middels een elastische verbuiging van de lip van de ontvangende haak; dat elk van de 

vloerpanelen een aan zijn voornoemde rand grenzende rand omvat, hierna 25

aangrenzende rand genoemd, die is voorzien van een koppeldeel, waarbij de 

koppeldelen aan de aangrenzende randen zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten 

een gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen te realiseren, waarbij de koppeldelen 

aan de aangrenzende randen in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de richting 

evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de aangrenzende randen30

bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting loodrecht op het 

installatievlak, en waarbij de koppeldelen aan de aangrenzende randen zodanig zijn 
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geconfigureerd dat zij in de gekoppelde toestand een spankracht realiseren die de 

aangrenzende gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, middels een elastische 

verbuiging van een tot de koppeldelen van de aangrenzende randen behorende lip; en 

dat, in de gekoppelde toestand van meerdere van de vloerpanelen, de gemiddelde mate 

van verbuiging van de lip van de ontvangende haak, gezien over de lengte van de 5

gekoppelde randen, verschillend is van de gemiddelde mate van verbuiging van de tot 

de koppeldelen van de aangrenzende randen behorende lip, gezien over de lengte van 

de gekoppelde aangrenzende randen. Hierbij wordt opgemerkt dat de “lengte van de 

randen” hier dient te worden begrepen als de afmeting van deze randen in de richting 

evenwijdig aan de randen en het installatievlak.10

Doordat de gemiddelde verbuiging van de betreffende lippen verschillend is, ontstaat 

het voordeel dat een bijkomende vrijheidsgraad wordt gecreëerd, voor het 

optimaliseren van de eigenschappen van de vloerbekleding, bijvoorbeeld op vlak van 

water- of stofbestendigheid.15

De uitvinder heeft vastgesteld dat het bijzonder voordelig is, naar vlotheid van 

installatie toe, dat de gemiddelde mate van verbuiging van de lip van de ontvangende 

haak groter is dan de gemiddelde mate van verbuiging van de tot de koppeldelen van de 

aangrenzende randen behorende lip. Specifieke voordelen hiervan zijn nader toegelicht 20

in de gedetailleerde beschrijving.

De koppeldelen aan de aangrenzende randen zijn bij voorkeur zodanig geconfigureerd 

dat zij toelaten de gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen te realiseren, middels 

een rotatiebeweging van het ene vloerpaneel ten opzichte van het andere vloerpaneel, 25

om een as evenwijdig met het installatievlak en de aangrenzende randen, één en ander 

zodanig dat meerdere van de vloerpanelen aan de hand van een fold-down beweging 

kunnen worden gekoppeld.

Bijvoorbeeld kunnen de koppeldelen aan de aangrenzende randen zijn uitgevoerd als 30

een tand en een groef, waarbij de groef is begrensd door een bovenste lip en 

voornoemde tot de koppeldelen van de aangrenzende randen behorende lip, hierna 
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onderste lip genoemd, welke onderste lip zich bij voorkeur uitstrekt voorbij het distale 

uiteinde van de bovenste lip. De tand en de groef kunnen zijn voorzien van 

grendeldelen, die in de gekoppelde toestand voornoemde vergrendeling in de richting 

evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de aangrenzende randen 

bewerkstelligen.5

Er wordt nog opgemerkt dat de kenmerken van de hiervoor beschreven zes aspecten 

binnen het kader van de uitvinding naar willekeur kunnen worden gecombineerd, in 

zoverre dat zij niet tegenstrijdig zijn.

10

Hierna worden voorkeurdragende, alsook alternatieve en mogelijke uitvoeringsvormen 

van de huidige uitvinding beschreven, dewelke, op zich of in combinatie, op de 

hiervoor beschreven zes aspecten kunnen worden toegepast, in zoverre zij niet 

tegenstrijdig zijn.

15

Er wordt nog opgemerkt dat, tenzij anders vermeld, hierna met de termen “randen” en 

“koppeldelen” respectievelijk de randen worden bedoeld die zijn voorzien van de 

koppeldelen die in de vorm van de hiervoor beschreven haakvormige gedeelten zijn 

uitgevoerd, en de koppeldelen worden bedoeld die in de vorm van de hiervoor 

beschreven haakvormige gedeelten zijn uitgevoerd.20

De vlotheid van installatie van de van voorspanning voorziene vloerpanelen wordt 

bevorderd, in het geval dat het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel 

uitstrekkende vergrendelgedeelte een meest naar de bovenzijde van het vloerpaneel toe 

gelegen punt definieert, dat in de onderste helft van het vloerpaneel is gelegen. 25

Bovendien vergemakkelijkt zulke uitvoering van het betreffend vergrendelgedeelte de 

eventuele mogelijkheid tot uiteen wentelen van de vloerpanelen, teneinde deze te 

ontkoppelen.

Het komt de sterkte en stevigheid van de lip van de ontvangende haak ten goede, 30

wanneer zij een onderzijde omvat die vrij is van uitsparingen of groeven.
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De vergrendeling in de richting loodrecht op het installatievlak, aan de randen waartoe 

de haakvormige gedeelten behoren, wordt bij voorkeur bewerkstelligd met behulp van

vergrendelelementen, waarvan meer speciaal ten minste één vergrendelelement is 

uitgevoerd als een afzonderlijk inzetstuk of insert. Het voordeel van zulk inzetstuk is 

dat de eigenschappen ervan kunnen worden aangepast teneinde enerzijds de 5

vloerpanelen vlot te kunnen koppelen, ondanks de overlappende uitvoering van de 

koppeldelen, en anderzijds in een sterke verticale vergrendeling te kunnen voorzien, los 

van het materiaal waaruit het eigenlijke vloerpaneel is vervaardigd.

Bij voorkeur wordt de insert aangebracht in een groef aanwezig in een distale zijde van 10

de vergrendelhaak. Zulke groef kan worden aangebracht zonder noemenswaardige 

verzwakking van de vergrendelhaak en, belangrijker, zonder nadelige invloed op de 

stabiliteit of stevigheid van de lip van de ontvangende haak en de door de lip geleverde 

spankracht.

15

De uitvinding sluit echter niet uit dat de insert geplaatst wordt in een groef aangebracht 

in een proximale zijde van de ontvangende haak. Doch zulke groef kan een nefaste 

invloed hebben op de stabiliteit van de lip van de ontvangende haak, en bijgevolg op de 

door de lip geleverde spankracht.

20

Bij voorkeur omvat de insert een elastisch beweegbaar gedeelte, dat tijdens de 

koppelbeweging een laterale beweging uitvoert, en vanuit een ontspannen of initiële 

toestand wordt gebracht naar een vergrendeltoestand, waarin het beweegbare gedeelte 

samenwerkt met het vergrendelelement aan het andere vloerpaneel. Het voordeel van 

zulk elastisch beweegbaar gedeelte is dat de elasticiteit ervan kan worden gebruikt voor 25

het bevorderen van het koppelen van de vloerpanelen, ondanks de overlappende 

uitvoering van de contouren van de koppeldelen.

Bijvoorbeeld kan de insert een pivoteerbaar blokkeerlichaam omvatten, zoals op zich 

gekend uit de documenten WO 2008/068245 A1 en WO 2013/102804 A2, of bestaan 30

uit een verplaatsbare tand die in een verplaatsingsgroef is aangebracht, zoals op zich 

gekend uit WO 2006/043893 A1.
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Het voornoemd beweegbaar gedeelte kan in de vergrendeltoestand minstens 

gedeeltelijk opgespannen zijn, waardoor het beweegbaar gedeelte een spankracht 

realiseert. Dat het beweegbaar gedeelte in de gekoppelde toestand opgespannen is, 

levert als voordeel dat het contact van dat gedeelte met het vergrendelelement aan het 5

andere vloerpaneel kan worden verzekerd. Zo wordt een goede vergrendeling in de 

richting loodrecht op het installatievlak bekomen, en kan het risico op het ontstaan van 

hoogteverschillen tussen de bovenzijden van de vloerpanelen worden geminimaliseerd.

De door het beweegbaar gedeelte geleverde spankracht en de door de lip van de 10

ontvangende haak geleverde spankracht zijn bij voorkeur zodanig geconfigureerd dat 

de gekoppelde randen naar elkaar toe worden gedrukt. Bijvoorbeeld omvat de door het 

beweegbaar gedeelte geleverde spankracht minstens een krachtcomponent, die de 

gekoppelde randen uit elkaar duwt, waarbij deze krachtcomponent kleiner is dan de 

krachtcomponent van de door de lip van de ontvangende haak geleverde spankracht, 15

die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt. Met andere woorden, de resultante van 

de spankrachten zorgt ervoor dat de gekoppelde randen nog steeds naar elkaar toe 

worden gedrukt.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat het bijzonder voordelig is gebleken de insert als een 20

gecoëxtrudeerde strip uit te voeren, zoals op zich gekend uit WO 2009/066153 A2. De 

insert kan aan de hand van co-extrusie immers zo worden uitgevoerd dat deze een 

sterke verticale vergrendeling bewerkstelligt, alsmede een vlotte installatie toelaat,

ondanks de overlappende vormgeving van de koppeldelen.

25

Echter wordt opgemerkt dat de huidige uitvinding niet uitsluit dat de verticale 

vergrendeling zonder behulp van inzetstuk of insert wordt bewerkstelligd, en dat de 

hiervoor genoemde vergrendelelementen allen uit het materiaal van de kern van de 

vloerpanelen zijn vervaardigd, en hiermee ééndelig zijn uitgevoerd.

30

Het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte is aan 

een distale zijde ervan bij voorkeur vrij van vergrendelelementen. In het bijzonder is in 
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de gekoppelde toestand van de vloerpanelen een ruimte of spatie gevormd tussen 

voornoemde distale zijde en de tegenoverliggende rand. Hierdoor ontstaat als voordeel 

dat de betreffende lip eenvoudig kan worden uitgebogen, daar aan de hand van de 

genoemde spatie hiervoor ruimte wordt gemaakt.

5

Elk van voornoemde vergrendelgedeelten is bij voorkeur voorzien van een 

vergrendelvlak aan een proximale zijde van het vergrendelgedeelte, waarbij de 

vergrendelvlakken in de gekoppelde toestand zodanig samenwerken dat zij minstens de 

vergrendeling in de richting evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de 

randen bewerkstelligen. Deze vergrendelvlakken zijn bij voorkeur uit het materiaal van 10

de kern van de vloerpanelen vervaardigd, en hiermee in één deel uitgevoerd.

Hoewel niet is uitgesloten dat de vergrendelvlakken assisteren in de vergrendeling in de 

richting loodrecht op het installatievlak, doen zij dit bij voorkeur niet. Dat zij niet 

assisteren in de genoemde vergrendeling, draagt bij tot een vlotte installatie van de met 15

spankracht te koppelen vloerpanelen.

Bijvoorbeeld strekt het vergrendelvlak van het zich naar de bovenzijde van het 

vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte zich uit, in distale richting, naar de 

bovenzijde van het vloerpaneel.20

De uitvinder heeft vastgesteld dat de vlotheid van installatie van de met spankracht te 

koppelen vloerpanelen wordt bevorderd, in het geval dat de vergrendelvlakken in de 

gekoppelde toestand een maximaal geïnclineerde raaklijn definiëren, die hoogstens een 

hoek van 85 graden maakt met een rechte evenwijdig aan het installatievlak, waarbij de 25

raaklijn zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel, in distale richting ten opzichte van 

de ontvangende haak, uitstrekt. Bijzonder voordelig is gebleken als voornoemde hoek

hoogstens 80 graden bedraagt, waarbij voornoemde hoek het meest bij voorkeur

ongeveer 75 graden bedraagt.

30

De koppeldelen zijn bij voorkeur zodanig geconfigureerd dat zij toelaten een 

gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen te realiseren, middels een rotatiebeweging 
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van het ene vloerpaneel ten opzichte van het andere vloerpaneel, om een as evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op de randen. Zulke configuratie van de 

koppeldelen laat toe meerdere van dergelijke vloerpanelen aan de hand van een fold-

down beweging aan elkaar te koppelen, welke beweging de hiervoor beschreven 

voordelen bijzonder goed tot uiting doet komen.5

Gezien de huidige uitvinding toelaat het risico op indringend vocht en stof te 

minimaliseren, wordt zij in de eerste plaats voordelig toegepast bij vloerpanelen 

waarvan de kern minstens gedeeltelijk uit hout-gebaseerde materialen is opgebouwd, 

zoals MDF, HDF, of Wood Plastic Composite of WPC.10

De uitvinding kan echter ook voordelig worden toegepast bij vloerpanelen die een op 

kunststof gebaseerde kern omvatten, waarbij allerhande kunststoffen kunnen worden

aangewend, zoals thermoplasten, elastomeren, polyesters en dergelijke meer. Een 

bijzonder type van kunststofgebaseerde vloerpanelen, waarbij de uitvinding voordelig 15

kan worden toegepast, zijn de zogenaamde LVT vloerpanelen.

De vloerpanelen vertonen bij voorkeur een totale dikte die gelegen is tussen 4 en 15

mm. Dergelijke dikte laat toe de koppeldelen nog stabiel genoeg uit te voeren. Het 

meest bij voorkeur is de totale dikte gelegen tussen 5 en 12 mm, waarbij een totale 20

dikte van ongeveer 8 mm gebleken is een ideale waarde te zijn om de hiervoor 

beschreven elastisch verbogen lip uit te voeren.

De vloerpanelen van de huidige uitvinding betreffen in de eerste plaats decoratieve 

vloerpanelen. Bij voorkeur betreffen het vloerpanelen die een toplaag omvatten, 25

waarbij de toplaag minstens een decor en een transparante slijtlaag omvat.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als 

voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende 

uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin:30
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- figuur 1 in bovenaanzicht een set van langwerpig rechthoekige vloerpanelen

weergeeft, waarbij de vloerpanelen zich in een niet-gekoppelde of niet-

geïnstalleerde toestand bevinden;

- figuur 2 een doorsnede volgens lijn II-II in figuur 1 weergeeft

- figuur 3 een doorsnede volgens lijn III-III in figuur 1 weergeeft;5

- figuur 4 weergeeft hoe meerdere van de vloerpanelen uit figuur 1 aan elkaar 

kunnen worden gekoppeld;

- figuur 5 vergroot de randen uit figuur 2 weergeeft, weliswaar in de gekoppelde 

toestand van de vloerpanelen;

- figuur 6 een stap weergeeft in de koppelbeweging van de randen aan de korte 10

zijden van de vloerpanelen uit figuur 1;

- figuur 7 weergeeft hoe de vloerpanelen uit figuur 1 aan de randen van hun korte 

zijden kunnen worden ontkoppeld door middel van een wentelbeweging; en

- figuren 8 tot en met 11 alternatieven weergeven op de uitvoering van de randen 

van de korte zijden van de vloerpanelen uit figuur 1.15

Figuur 1 geeft in bovenaanzicht een set van vloerpanelen 1A-1B weer voor het vormen 

van een vloerbekleding, waarbij de vloerpanelen 1A-1B hier langwerpig rechthoekig 

zijn, en dus een paar korte zijden en een paar lange zijden omvatten. De vloerpanelen 

1A-1B zijn weergegeven in een niet-gekoppelde of niet-geïnstalleerde toestand.20

De tegenoverliggende korte zijden van de vloerpanelen 1A-1B vormen randen 2-3, die 

zijn voorzien van koppeldelen 4-5. Hoewel het hier tegenoverliggende randen 2-3 van 

twee vloerpanelen 1A-1B betreffen, is het duidelijk dat deze randen 2-3 ook randen van 

één en hetzelfde vloerpaneel kunnen betreffen, dewelke dan tegenoverliggende randen 25

van dat vloerpaneel betreffen.

De lange zijden van de vloerpanelen 1A-1B vormen randen 6-7, die zijn voorzien van 

koppeldelen 8-9.

30
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Figuur 2 geeft een doorsnede volgens lijn II-II in figuur 1 weer. Aldus geeft figuur 2

een doorsnede weer, waarbij de koppeldelen 4-5 aan de korte zijden van de 

vloerpanelen 1A-1B zichtbaar zijn.

De vloerpanelen 1A-1B omvatten elk een bovenzijde 10, een onderzijde 11, en een zich 5

tussen de boven- en onderzijde 10-11 uitstrekkende kern 12.

De vloerpanelen 1A-1B betreffen decoratieve vloerpanelen, die een toplaag 43 

omvatten, waarbij de toplaag minstens een decor en een transparante slijtlaag omvat.

10

Het koppeldeel 4 van het ene vloerpaneel 1A is uitgevoerd als een naar de onderzijde 

11 van het vloerpaneel 1A gericht haakvormig gedeelte 13, hierna vergrendelhaak 13

genoemd.

Het koppeldeel 5 van het andere vloerpaneel 1B is uitgevoerd als een naar de 15

bovenzijde 10 van het vloerpaneel 1B gericht haakvormig gedeelte 14, hierna 

ontvangende haak 14 genoemd.

De haakvormige gedeelten 13-14 zijn in hoofdzaak uit het materiaal van de kern 12 van 

de vloerpanelen 1A-1B vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig uitgevoerd. Hier 20

zijn de haakvormige gedeelten 13-14 zelfs volledig uit het materiaal van de kern 12, en 

in één deel daarmee, vervaardigd, met uitzondering van het inzetstuk 19. De 

haakvormige gedeelten 13-14 kunnen hiertoe bijvoorbeeld uit het materiaal van de kern 

12 zijn vervaardigd aan de hand van freesbewerkingen, wat een economisch voordelige 

en efficiënte manier is om de haakvormige gedeelten 13-14 te vervaardigen.25

De vergrendelhaak 13 omvat een lip 15 die is voorzien van een zich naar de onderzijde 

11 van het vloerpaneel 1A uitstrekkend vergrendelgedeelte 16.

De ontvangende haak 14 omvat een lip 17 die is voorzien van een zich naar de 30

bovenzijde 10 van het vloerpaneel 1B uitstrekkend vergrendelgedeelte 18.
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Zoals geïllustreerd aan de hand van het in stippellijn weergegeven koppeldeel 4, zijn de 

koppeldelen 4-5 zodanig geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand tussen 

de vloerpanelen 1A-1B te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging M van het ene vloerpaneel 1A ten opzichte van het andere vloerpaneel

1B, volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak.5

Meer speciaal zijn de koppeldelen 4-5 hier zodanig geconfigureerd dat zij tevens 

toelaten een gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen 1A-1B te realiseren, middels 

een rotatiebeweging van het ene vloerpaneel 1A ten opzichte van het andere 

vloerpaneel 1B, om een as evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de randen10

2-3, teneinde de fold-down beweging, die nader zal beschreven worden met betrekking 

tot figuur 4, te kunnen uitvoeren.

In de gekoppelde toestand van de vloerpanelen 1A-1B, die nader geïllustreerd is in 

figuur 5, bewerkstelligen de koppeldelen 4-5 een vergrendeling in de richting H15

evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen 2-3, alsmede 

een vergrendeling in de richting V loodrecht op het installatievlak.

Hier staan de vergrendelgedeelten 16 en 18 in voor de vergrendeling in de richting H

evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen 2-320

bewerkstelligen.

De vergrendeling in de richting V loodrecht op het installatievlak wordt bewerkstelligd 

met behulp van vergrendelelementen 19-20. Het vergrendelelement 19 is hier 

uitgevoerd als een afzonderlijk inzetstuk of insert, zoals op zich gekend uit 25

bijvoorbeeld het hiervoor genoemde WO ‘804.

De insert 19 is hier aangebracht in een groef 26, die aanwezig is in een distale zijde 21 

van de vergrendelhaak 13. Dit levert als voordeel dat dergelijke groef 26 niet hoeft te 

worden aangebracht in de ontvangende haak 14, die dan als gevolg daarvan stevig kan 30

worden uitgevoerd, en voldoende stabiliteit kan verlenen aan de lip 17.
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Het is evenwel niet uitgesloten dat dergelijke insert 19 is aangebracht in een groef die 

aanwezig is in een proximale zijde 23 van de ontvangende haak 14, die dan bij 

voorkeur in plaats van een opwaarts gericht deel 27, een neerwaarts gericht deel omvat.

Het deel 27 is elastisch beweegbaar, bijvoorbeeld door elastische verbuiging en/of 5

samendrukking, en voert tijdens de koppelbeweging een laterale beweging uit, nader 

geïllustreerd in figuur 6.

Het is duidelijk dat hier, en ook in het algemeen, met de term “laterale beweging” een 

zijdelingse beweging wordt bedoeld die minstens een bewegingscomponent heeft in de 10

richting evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de randen 2-3.

Bemerk dat het deel 27 hier in eerste instantie, vanuit een ontspannen of initiële 

toestand, een beweging zal uitvoeren in de richting naar het vloerpaneel 1A toe, waarna 

het deel 27 vervolgens minstens gedeeltelijk zal relaxeren naar een vergrendeltoestand, 15

en hierbij zal bewegen in de richting naar het vloerpaneel 1B toe.

In de vergrendeltoestand werkt het deel 27 samen met het vergrendelelement 20 aan het 

andere vloerpaneel 20, nader weergegeven in figuur 5. Bij voorkeur relaxeert het deel 

27 slecht gedeeltelijk, waardoor het in de vergrendeltoestand minstens gedeeltelijk 20

opgespannen is en een spankracht realiseert.

De insert 19 is hier in de groef 26 aangebracht door middel van een bevestigingsdeel 

28, dat kan worden ingeklemd in deze groef 26, bijvoorbeeld doordat het deel 28 niet 

precies passend met de groef 26 is uitgevoerd.25

Het bevestigingsdeel 28 is hier meer speciaal door middel van een verbindingsdeel 29 

verbonden met het beweegbaar gedeelte 27.

Meer specifiek is de insert 19 hier uitgevoerd als een gecoëxtrudeerde strip, waarbij het 30

verbindingsdeel 29 is vervaardigd uit een zachter of elastischer materiaal dan het 
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materiaal van de gedeelten 27 en 28, welk principe op zich gekend is uit bijvoorbeeld

het hiervoor genoemde WO ‘153.

De lip 17 van de ontvangende haak 14 omvat een met de kern 12 van het vloerpaneel 

1B verbonden brugdeel 37, en een met het brugdeel 37 verbonden einddeel 38, waartoe 5

het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte 18 

behoort. 

Het brugdeel 37 omvat een van een uitsparing 39 voorziene bovenzijde. De uitsparing 

39 bevindt zich, gezien volgens de richting evenwijdig met de boven- of onderzijde 10-10

11 van het vloerpaneel 1B en loodrecht op de rand 3, op een afstand van daar waar het 

brugdeel 37 is verbonden met de kern 12 van het vloerpaneel 1B en van daar waar het 

brugdeel 37 is verbonden met het einddeel 38.

Daar waar de uitsparing 39 is aangebracht, vertoont de lip 17 haar minimale dikte D1, 15

die bij voorkeur minstens 1/5 keer en hoogstens 1/3 keer de totale dikte T van het 

vloerpaneel 1B bedraagt. Meer speciaal bedraagt de minimale dikte D1 hier hoogstens 

1/4 keer de totale dikte T van het vloerpaneel 1B.

Het brugdeel 37 is daar waar zij verbonden is met de kern 12 van het vloerpaneel 1B en 20

daar waar zij verbonden is met het einddeel 38, starrer of dikker uitgevoerd dan daar 

waar voornoemde uitsparing 39 is aangebracht.

Daar waar zij is verbonden met de kern 12, vertoont het brugdeel 37 een dikte D2 die 

minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 keer de totale dikte T van het 25

vloerpaneel 1B bedraagt.

Daar waar het brugdeel 37 is verbonden met het einddeel 38, vertoont zij een dikte D3 

die minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 keer de totale dikte T van het 

vloerpaneel 1B bedraagt.30
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Dat het brugdeel 37 in die specifieke zones starrer of dikker is uitgevoerd, biedt als 

voordeel dat de lip 17 stevig is en eventuele belastingen waaraan zij wordt blootgesteld,

in het bijzonder in die zones, aankan. Bovendien wordt het bijkomend voordeel 

bekomen dat, doordat het brugdeel 37 daar waar zij is verbonden met het einddeel 38 

dikker is uitgevoerd, het vergrendelvlak 42 kan gelift worden, i.e. naar een hogere of 5

meer opwaartse positie kan worden gebracht, wat het vlot uiteen wentelen van de 

vloerpanelen, nader geïllustreerd in figuur 7, bevordert.

De lengte L van de lip 17, gemeten tussen het verticaal sluitvlak VS en het distale 

uiteinde van de lip 17, bedraagt minstens 1 keer en hoogstens 3/2 keer de totale dikte T10

van het vloerpaneel 1B. In het bijzonder bedraagt de lengte L hier hoogstens 4/3 keer 

de totale dikte T van het vloerpaneel 1B.

De lip 17 van de ontvangende haak 14 omvat een onderzijde die vrij is van uitsparingen 

of groeven, of verzwakkingen in het algemeen.15

Het vergrendelgedeelte 18 definieert een meest naar de bovenzijde 10 van het 

vloerpaneel 1B toe gelegen punt P, dat in de onderste helft van het vloerpaneel 1B is 

gelegen. Zulk eerder laag uitgevoerd vergrendelgedeelte 18 biedt onder meer als 

voordeel dat het uiteen wentelen van de vloerpanelen 1A-1B, nader geïllustreerd in 20

figuur 7, vlot kan verlopen.

Figuur 3 geeft een doorsnede volgens lijn III-III in figuur 1 weer. Aldus is hier een 

doorsnede weergegeven, waarbij de koppeldelen 8-9 aan de lange zijden van het 

vloerpaneel 1B zichtbaar zijn.25

De koppeldelen 8-9 zijn meer speciaal uitgevoerd als respectievelijk een tand 30 en een 

groef 31, waarbij de groef 31 is begrensd door een bovenste lip 32 en een onderste lip 

33, welke onderste lip 33 zich voorbij het distale uiteinde van de bovenste lip 32 

uitstrekt. De tand 30 en de groef 31 zijn voorzien van grendeldelen 34-35. Zij 30

bewerkstelligen in de gekoppelde toestand de vergrendeling in de richting evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op de randen 6-7.
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Zoals geïllustreerd door het in stippellijn weergegeven koppeldeel 8, zijn de 

koppeldelen 8-9 zodanig geconfigureerd dat zij toelaten de gekoppelde toestand tussen 

de vloerpanelen 1A-1B te realiseren, middels een rotatiebeweging W van het ene 

vloerpaneel 1A ten opzichte van het andere vloerpaneel 1B, volgens een richting 5

evenwijdig met het installatievlak en de randen 6-7.

Vergrendelende tand en groef verbindingen, zoals diegene die hiervoor zijn beschreven 

met betrekking tot figuur 3, zijn op zich gekend, uit onder meer het reeds hiervoor 

genoemde WO ‘834. Uit dat document is het gekend dat zulke tand en groef 10

verbindingen van voorspanning kunnen worden voorzien, i.e. dat zij in de gekoppelde 

toestand een spankracht realiseren die de gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, 

bijvoorbeeld middels een elastische verbuiging van de onderste lip. Er wordt hierbij 

opgemerkt dat de voorspanning bij dergelijke vergrendelende tand en groef 

verbindingen minder moeilijkheden stelt naar vlotheid van installatie toe, doordat deze 15

worden gekoppeld door middel van een zoals hiervoor beschreven wentel- of 

rotatiebeweging.

Figuur 4 geeft weer hoe meerdere van de vloerpanelen uit figuur 1 kunnen worden 

gekoppeld, door middel van de zogenaamde fold-down beweging F, die op zich gekend20

is uit onder meer WO 01/75247 A1 en, reeds hiervoor genoemd, WO ‘153.

Zoals geïllustreerd, wordt het vloerpaneel 1A aan zijn lange zijde gekoppeld met een 

reeds geïnstalleerd vloerpaneel 1C uit een vorige rij, door middel van een 

wentelbeweging, en terzelfdertijd aan zijn korte zijde gekoppeld met een reeds 25

geïnstalleerd vloerpaneel 1B uit dezelfde rij, aan de hand van diezelfde 

wentelbeweging, die ook wel schaarbeweging wordt genoemd.

Er wordt opgemerkt dat de fold-down beweging in de praktijk doorgaans wordt 

voorafgegaan door een schuifbeweging van het vloerpaneel 1A ten opzichte van het 30

vloerpaneel 1C, langsheen de lange zijden van deze vloerpanelen 1A en 1C, waarbij de 
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tand tijdens deze schuifbeweging reeds gedeeltelijk in de groef is geïntroduceerd. Het 

vloerpaneel 1A bevindt zich hierbij in een geïnclineerde toestand.

De vloerpanelen 1A-1B-1C zijn hier weergegeven als perfect rechthoekige 

vloerpanelen, i.e. de korte zijden staan haaks op de lange zijden. Dit is echter in de 5

praktijk niet altijd het geval. De norm EN 13329 laat namelijk een afwijking op de 

haaksheid van 0,2 mm over de lengte van de zijde toe. Het is duidelijk dat omwille van 

deze toegelaten afwijking het uitvoeren van de fold-down beweging kan worden 

bemoeilijkt. Zeker aan de zijden waarvan de koppeldelen in de vorm van haken zijn 

uitgevoerd, hier dus aan de korte zijden, daar deze haken wegens de niet-haaksheid 10

moeilijk in elkaar kunnen worden gehaakt, zeker in het geval van overlappend 

uitgevoerde haken, wat het geval is bij voorspanning.

Nu heeft de uitvinder vastgesteld dat de vlotheid van installatie toch kan worden 

gegarandeerd aan de hand van de hiervoor beschreven maatregelen, en de hierna aan 15

de hand van de figuren 5 en 6 nader toegelichte kenmerken.

Figuur 5 geeft vergroot de randen 2-3 uit figuur 2 weer, doch in de gekoppelde toestand 

van de vloerpanelen 1A-1B.

20

Zoals zichtbaar gemaakt, zijn de koppeldelen 4-5 zodanig geconfigureerd dat zij, in de 

gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen 2-3 naar 

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip 17 van de ontvangende 

haak 14.

25

Hierbij vertoont de lip 17 een maximale verbuiging VM van hoogstens 0,0625 keer de 

totale dikte T van het vloerpaneel 1B, en is deze maximale verbuiging hier specifiek 

gelijk aan ongeveer 0,0125 keer de totale dikte van het vloerpaneel 1B. De uitvinder 

heeft vastgesteld dat zulke maximale verbuiging VM toelaat een effectieve spankracht 

te realiseren, die de gekoppelde randen 2-3 naar elkaar toedrukt, en dat alsnog de 30

vlotheid van installatie kan worden gegarandeerd.
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Er wordt hierbij opgemerkt dat de maximale verbuiging VM van de lip 17 dient te 

worden begrepen als de maximale verbuiging ten opzichte van de rusttoestand van de 

lip 17, i.e. ten opzichte van de toestand van de lip 17 in niet-gekoppelde of niet-

geïnstalleerde toestand van de vloerpanelen 1A-1B, die is weergegeven in figuur 2.

5

De verbuiging van de lip 17 betreft hier een neerwaartse verbuiging, waarbij de lip 17 

zich gedeeltelijk lager bevindt dan een niveau gedefinieerd door de onderzijde 11 van 

het vloerpaneel 1A waartoe de vergrendelhaak 13 behoort.

Bovendien betreft de verbuiging een in distale richting ten opzichte van de 10

ontvangende haak continu toenemende verbuiging. Hiermee wordt bedoeld dat de lip 

17 in distale richting alsmaar meer is uitgebogen, wat in figuur 5 bijvoorbeeld is 

weergegeven door een alsmaar kleiner wordende afstand tussen de onderzijde van de 

lip 17 en de weergegeven stippellijn. De maximale verbuiging VM treedt dan op aan 

het distale uiteinde van de lip 17.15

Zulke continu toenemende verbuiging biedt als voordeel dat de spanning waaraan de 

lip 17 onderhevig is, kan worden verdeeld over de lengte van deze lip 17, en dat een 

effectieve spankracht kan worden gerealiseerd zonder noemenswaardig risico op breuk 

of beschadiging van de lip 17.20

De lip 17 is dan ook bij voorkeur minstens over 25%, en liever nog minstens over 50% 

van haar lengte verbogen.

Zoals hiervoor reeds beschreven kunnen ook de koppeldelen 8-9 aan de lange randen 6-25

7 voorzien zijn van voorspanning, waarbij een spankracht wordt gerealiseerd die de 

gekoppelde randen 6-7 naar elkaar toe drukt, bijvoorbeeld middels een elastische 

verbuiging van de onderste lip 33.

Hierbij is het voorkeurdragend dat de gemiddelde mate van verbuiging van de lip 17 30

van de ontvangende haak 14, gezien over de lengte van de gekoppelde randen 2-3, 

verschillend is van, en bij voorkeur groter is dan de gemiddelde mate van verbuiging 
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van de tot de koppeldelen 8-9 van de aangrenzende randen 6-7 behorende lip 33, gezien 

over de lengte van de gekoppelde aangrenzende randen 6-7.

Er wordt opgemerkt dat met de lengte van de randen hier de afmeting van de randen 

wordt bedoeld in een richting evenwijdig met deze randen.5

Dat de verbuiging van de lip 17 groter is dan de verbuiging van de lip 33, biedt als 

voordeel dat een vlotte installatie kan worden gegarandeerd, terwijl spletenvorming aan 

de gekoppelde randen 2-3 en 6-7 optimaal kan worden tegengewerkt, zeker bij 

langwerpig rechthoekige vloerpanelen, zoals diegene uit figuur 1.10

Enerzijds is het voordelig dat de verbuiging van de lip 33 relatief klein is, en kleiner 

dan de verbuiging van de lip 17, omdat dat toelaat de reeds hiervoor beschreven 

schuifbeweging van de vloerpanelen 1A en 1C langsheen hun lange zijden, 

voorafgaand aan de eigenlijke fold-down beweging, vlot uit te voeren. Anderzijds is het 15

voordelig de verbuiging van de lip 17 relatief groot uit te voeren, en groter dan de 

verbuiging van de lip 33, opdat dat resulteert in een vermindering van het risico op 

indringend vocht of stof aan de korte zijden van de gekoppelde vloerpanelen 1A-1B.

Zoals eerder vermeld met betrekking tot figuur 2, kan het beweegbaar deel 27 van de 20

insert 19 in de grendelpositie gedeeltelijk zijn opgespannen zodat deze een spankracht 

realiseert. Deze spankracht zorgt ervoor dat het risico op hoogteverschillen tussen de 

vloerpanelen 1A-1B kan worden geminimaliseerd of zelfs uitgesloten.

De door het deel 27 geleverde spankracht omvat hier minstens een krachtcomponent 25

die de gekoppelde randen 2-3 uit elkaar duwt, doch waarbij deze krachtcomponent 

kleiner is dan de krachtcomponent van de door de lip 17 geleverde spankracht, die de 

gekoppelde randen naar elkaar toe drukt, zodanig dat de gekoppelde randen 2-3 nog 

steeds naar elkaar toe worden gedrukt.

30

Het vergrendelgedeelte 18 is aan zijn distale zijde 22 vrij van vergrendelelementen. In 

de gekoppelde toestand wordt zelfs een ruimte of spatie 40 gevormd tussen de distale 
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zijde 22 en de tegenoverliggende rand 2. Deze spatie 40 biedt ruimte voor de elastische 

verbuiging van de lip 17.

De vergrendelvlakken 41-42 aan de proximale zijden 24-25 van de vergrendelgedeelten 

16 en 18 werken in de gekoppelde toestand zodanig samen dat zij de vergrendeling in 5

de richting H evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de randen 2-3

bewerkstelligen. Zij zijn uit het materiaal van de kern 12 van de vloerpanelen 1A-1B 

vervaardigd, en hiermee in één deel uitgevoerd.

Het vergrendelvlak 42 strekt zich, in distale richting, naar de bovenzijde 10 van het 10

vloerpaneel 1B uit.

De vergrendelvlakken 41-42 definiëren een maximaal geïnclineerde raaklijn R, die een 

hoek A van hoogstens 85 graden maakt met een rechte evenwijdig aan het 

installatievlak, waarbij de raaklijn R zich naar de bovenzijde 10, in distale richting ten 15

opzichte van de ontvangende haak 14, uitstrekt. Hier is de hoek A gelijk aan ongeveer 

75 graden.

Het brugdeel 37 definieert nog een steunvlak 45, dat hier meer speciaal horizontaal is 

uitgevoerd. Op dit steunvlak 45 steunt het vergrendelgedeelte 16 in de gekoppelde 20

toestand van de vloerpanelen 1A-1B. Het steunvlak dient tevens als referentie.

Het is voordelig dat dit steunvlak 45 zich situeert in de zone van het brugdeel 37 dat 

star/dikker is uitgevoerd, en bovendien weinig tot niet de elastische verbuiging van de 

lip 17 ondervindt. Zo kan dit steunvlak 45, dat tevens als referentie fungeert, steeds 25

goed worden gedefinieerd.

Figuur 6 geeft een stap weer in de koppelbeweging van de randen 2-3 van de 

vloerpanelen 1A-1B uit figuur 1.

30

Zoals weergegeven, zijn de koppeldelen 4-5 zodanig geconfigureerd dat minstens een 

gedeelte van het vergrendelgedeelte 16 past in een opening 36 gedefinieerd tussen het 
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vergrendelgedeelte 18 en de proximale zijde 23 van de ontvangende haak 14, zonder 

dat hiertoe de lip 17 elastisch dient te worden verbogen.

Anders gezegd, bevinden de haakvormige gedeelten 13-14 zich in de stap weergegeven 

in figuur 6 reeds in een gedeeltelijk ingehaakte toestand van de haken 13-14, zonder dat 5

hiertoe de lip 17 elastisch is verbogen. Vanuit deze deels ingehaakte toestand, kan de 

elastische verbuiging van de lip 17 dan worden geïnitieerd, met name door de 

vergrendelhaak 13 vanuit de positie weergeven in figuur 6 verder neerwaarts te 

drukken.

10

Het is duidelijk dat de verbuiging van de lip 17 hier dan wordt geïnitieerd door een 

onderlinge interactie van de proximale zijden 24-25 van de vergrendelgedeelten 16 en 

18.

Figuur 7 geeft weer hoe de vloerpanelen 1A-1B, vanuit de gekoppelde toestand, 15

kunnen worden ontkoppeld.

De koppeldelen 4-5 zijn zodanig geconfigureerd dat zij toelaten de vloerpanelen 1A-

1B, vanuit de gekoppelde toestand, te ontkoppelen, door middel van een 

rotatiebeweging W1 van het ene vloerpaneel 1A om het andere vloerpaneel 1B, om een 20

as evenwijdig met het installatievlak en de randen 2-3. Bij deze rotatiebeweging W1, 

worden de bovenzijden 10 van de vloerpanelen 1A-1B naar elkaar toe bewogen.

Zoals zichtbaar gemaakt in figuur 7, kan de rotatiebeweging W1  gepaard gaan met een 

elastisch uitbuigen van de lip 17 van de ontvangende haak 14.25

Figuren 8 tot en met 11 geven nog alternatieven weer op de uitvoering van de randen 2-

3 van de korte zijden van de vloerpanelen 1A-1B uit figuur 1.

Figuur 8 geeft weer dat de lip 17 van de ontvangende haak 14 kan zijn voorzien van 30

een elasticiteitsgroef 44, teneinde de elasticiteit van de lip 17 te verhogen.
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De elasticiteitsgroef 44 is hier aangebracht in een onderzijde van de lip 17, en strekt 

zich in distale richting uit tot aan het distale uiteinde van de lip 17. In proximale 

richting strekt de groef 44 zich meer speciaal uit tot voorbij de vergrendelvlakken 41-

42 van de vergrendelgedeelten 16 en 18.

5

Bemerk dat, zoals hiervoor reeds vermeld, de onderzijde van de lip 17 bij voorkeur vrij 

is van groeven of uitsparingen, teneinde de stevigte van de lip 17 te waarborgen.

Figuur 9 geeft aan dat de elasticiteitsgroef 44 kan zijn voorzien in een proximale zijde 

23 van de ontvangende haak. De groef 44 strekt zich dan meer speciaal uit tot in de 10

kern van het vloerpaneel 1B.

Er wordt nog opgemerkt dat de groef 44, aangebracht in de proximale zijde 23, de 

eigenlijke lengte van de lip 17 verlengt.

15

Figuur 10 geeft een alternatief inzetstuk 19 weer, welk inzetstuk 19 op zich gekend is 

uit het hiervoor genoemde WO ‘893. Het betreft hier een verplaatsbare tand, die in een 

verplaatsingsgroef is aangebracht.

Hoewel het inzetstuk 19 hier is aangebracht in een groef aanwezig in de distale zijde 21 20

van de vergrendelhaak 13, kan het inzetstuk 19 volgens een alternatief in een groef 

aanwezig in de proximale zijde 23 van de ontvangende haak 14 worden aangebracht. In 

dat geval kan het voordelig zijn de verplaatsingsgroef geïnclineerd uit te voeren, zodat 

het inzetstuk 19 schuin komt te zitten in het vloerpaneel 1B.

25

Figuur 11 geeft weer dat de vergrendelelementen 19-20 uit het materiaal van de kern 12 

van de vloerpanelen 1A-1B, en in één deel daarmee, kunnen zijn vervaardigd. Hier 

wordt de vergrendeling in de richting V loodrecht op het installatievlak dus 

bewerkstelligd zonder behulp van afzonderlijk inzetstuk of insert.

30

Het vergrendelelement 19 is hierbij uitgevoerd als een uitsteeksel aan de distale zijde

21 van de vergrendelhaak 13, terwijl het vergrendelelement 20 is uitgevoerd als een 
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ondersnijding aan de proximale zijde 23 van de ontvangende haak 14. Het omgekeerde 

is echter ook mogelijk, waarbij het vergrendelelement 19 is uitgevoerd als 

ondersnijding, en het vergrendelelement 20 als uitsteeksel.

Er wordt nog opgemerkt dat de vloerpanelen 1A-1B, aan hun korte en/of lange zijden, 5

kunnen worden voorzien van een zogenaamde bevel of vellingkant aan de 

bovenranden, zoals op zich gekend uit WO 01/96688 A1. Zulke bevel kan het 

installeren van de vloerpanelen nog vergemakkelijken.

Nog wordt opgemerkt dat het voordelig kan zijn de gekoppelde randen van een sealing 10

te voorzien, bijvoorbeeld aan de proximale zijde 23 van de ontvangende haak 14 en/of 

aan de distale zijde 21 van de vergrendelhaak 13. Zulke sealing kan het risico op 

indringend vocht of stof verder verkleinen of zelfs helemaal uitsluiten.

Er wordt nog opgemerkt dat, hoewel niet weergegeven, voor de afzonderlijke 15

inzetstukken 19, ook kan gebruik gemaakt worden van inserts die worden gebruikt in 

zogenaamde “side-push” systemen, die op zich wel bekend zijn in het vakgebied.

Er wordt nog opgemerkt dat de afmetingen vermeld in de huidige beschrijving, zoals 

lengtes en diktes, dienen te worden geïnterpreteerd in de niet-gekoppelde toestand van 20

de vloerpanelen, tenzij anders aangegeven.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven 

uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen, vloerpanelen en dragermateriaal

kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader 25

van de huidige uitvinding te treden.
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Conclusies.

__________

1.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 5

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 10

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 15

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte

(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 20

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 

zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en25

waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 

daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 30

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14); en dat de lip (17) van de ontvangende haak (14), in de gekoppelde toestand, 
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in de richting (V) loodrecht op het installatievlak, een maximale verbuiging (VM) van 

hoogstens 0,0625 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B) vertoont.

2.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat voornoemde 

maximale verbuiging (VM) hoogstens 0,05 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel 5

(1A-1B) bedraagt, en bij voorkeur gelegen is tussen 0,00625 en 0,025 keer de totale 

dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B), en nog meer bij voorkeur ongeveer 0,0125 keer 

de totale dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B) bedraagt.

3.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de 10

elastische verbuiging een neerwaartse verbuiging betreft, waarbij de lip (17) van de 

ontvangende haak (14) zich gedeeltelijk lager bevindt dan een niveau gedefinieerd door 

de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) waartoe de vergrendelhaak (13) behoort; 

dat de elastische verbuiging in distale richting ten opzichte van de ontvangende haak 

(14) een continu toenemende verbuiging betreft, waarbij voornoemde maximale 15

verbuiging optreedt aan het distale uiteinde van de lip (17) van de ontvangende haak

(14); en dat de lip van de ontvangende haak minstens over 25%, en bij voorkeur 

minstens over 50% van haar lengte is verbogen.

4.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 20

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 25

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 30

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte
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(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 5

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 

zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en

waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 10

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 

daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 15

haak (14); en dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat minstens een 

gedeelte van het zich naar de onderzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 

vergrendelgedeelte (16) past in een opening (36) gedefinieerd tussen het zich naar de 

bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte (18) en een proximale 

zijde (23) van de ontvangende haak (14), zonder dat hiertoe de lip (17) van de 20

ontvangende haak (14) elastisch dient te worden verbogen.

5.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat de elastische 

verbuiging van de lip (17) van de ontvangende haak (14) kan worden geïnitieerd vanuit 

een reeds gedeeltelijk ingehaakte toestand van de haakvormige gedeelten (13-14).25

6.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 4 of 5, daardoor gekenmerkt dat de

elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende haak (14) kan worden 

geïnitieerd door een onderlinge interactie van proximale zijden (24-25), meer speciaal 

vergrendelvlakken, van de vergrendelgedeelten (16, 18).30
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7.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 5

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-10

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte

(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 15

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 

zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte20

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en

waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 25

daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14); en dat de lip (17) van de ontvangende haak (14) een minimale dikte (D1) 

vertoont die minstens 1/5 keer en hoogstens 1/3 keer de totale dikte (T) van het 30

vloerpaneel (1A-1B) bedraagt; en dat de lengte (L) van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14), gemeten tussen het verticaal sluitvlak (VS) en het distale uiteinde van de lip 
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(17) van de ontvangende haak (14), minstens 1 keer en hoogstens 3/2 keer de totale 

dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B) bedraagt.

8.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat voornoemde 

minimale dikte (D1) hoogstens 0,3 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B) 5

bedraagt, en bij voorkeur hoogstens 1/4 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel 

(1A-1B) bedraagt.

9.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 7 of 8, daardoor gekenmerkt dat 

voornoemde lengte (L) hoogstens 1,4 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel (1A-10

1B) bedraagt, en bij voorkeur hoogstens 4/3 keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel 

(1A-1B) bedraagt.

10.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 15

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 20

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 25

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte

(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 30

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 
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zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en

waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 5

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 

daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14); en dat de lip (17) van de ontvangende haak (14) een met de kern (12) van het 10

vloerpaneel (1B) verbonden brugdeel (37), en een met het brugdeel (37) verbonden 

einddeel (38), waartoe het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 

vergrendelgedeelte (18) behoort, omvat, waarbij het brugdeel (37) een van een 

uitsparing (39) of groef voorziene bovenzijde omvat, welke uitsparing (39) zich, gezien 

volgens de richting evenwijdig met de boven- of onderzijde van het vloerpaneel (1B) 15

en loodrecht op de rand (3), op een afstand bevindt van daar waar het brugdeel (37) is 

verbonden met de kern (12) van het vloerpaneel (1B) en van daar waar het brugdeel 

(37) is verbonden met het einddeel (38).

11.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat de lip (17) 20

van de ontvangende haak (14) haar minimale dikte (D1) vertoont daar waar 

voornoemde uitsparing (39) is aangebracht.

12.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 10 of 11, daardoor gekenmerkt dat het 

brugdeel (37), daar waar zij verbonden is met de kern (12) van het vloerpaneel (1B) en 25

daar waar zij verbonden is met het einddeel (38), starrer of dikker is uitgevoerd dan 

daar waar voornoemde uitsparing (39) is aangebracht.

13.- Set van vloerpanelen volgens één van de conclusies 10 tot 12, daardoor 

gekenmerkt dat het brugdeel (37) één of meerdere van de volgende karakteristieken 30

vertoont:
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- het brugdeel (37) vertoont, daar waar zij is verbonden met de kern (12) van het 

vloerpaneel (1B), een dikte (D2) die minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 

keer de totale dikte (T) van het vloerpaneel (1B) bedraagt; en/of

- het brugdeel vertoont, daar waar zij is verbonden met het einddeel, een dikte (D3) die 

minstens 1/5 keer, en bij voorkeur minstens 1/4 keer de totale dikte (T) van het 5

vloerpaneel (1B) bedraagt.

14.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 10

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 15

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte20

(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 25

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 

zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en

waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 30

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 
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daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14); en dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten de 

vloerpanelen (1A-1B), vanuit de gekoppelde toestand, te ontkoppelen, door middel van 5

een rotatiebeweging (W1) van het ene vloerpaneel (1A) om het andere vloerpaneel 

(1B), om een as evenwijdig met het installatievlak en de randen (2-3), waarbij de 

bovenzijden (10) van de vloerpanelen (1A-1B) tijdens voornoemde rotatiebeweging 

(W1) naar elkaar toe worden bewogen.

10

15.- Set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding, die minstens twee 

vloerpanelen (1A-1B) omvat, die elk een bovenzijde (10), een onderzijde (11), en een 

zich tussen de boven- en onderzijde (10-11) uitstrekkende kern (12) omvatten, en die 

elk een van een koppeldeel (4-5) voorziene rand (2-3) omvatten, waarbij de 

koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand 15

tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een hoofdzakelijk rechtlijnige 

koppelbeweging (M) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 

vloerpaneel (1B), volgens een richting hoofdzakelijk loodrecht op een installatievlak; 

waarbij de koppeldelen (4-5) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de 

richting (H) evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-20

3) bewerkstelligen, alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het 

installatievlak; waarbij het koppeldeel (4) van het ene vloerpaneel (1A) is uitgevoerd 

als een naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) gericht haakvormig gedeelte

(13), hierna vergrendelhaak (13) genoemd, en het koppeldeel (5) van het andere 

vloerpaneel (1B) is uitgevoerd als een naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) 25

gericht haakvormig gedeelte (14), hierna ontvangende haak (14) genoemd; waarbij de 

haakvormige gedeelten (13-14) in hoofdzaak uit het materiaal van de kern (12) van de 

vloerpanelen (1A-1B) zijn vervaardigd, en hiermee in hoofdzaak ééndelig zijn 

uitgevoerd; waarbij de vergrendelhaak (13) een lip (15) omvat die is voorzien van een 

zich naar de onderzijde (11) van het vloerpaneel (1A) uitstrekkend vergrendelgedeelte30

(16), en de ontvangende haak (14) een lip (17) omvat die is voorzien van een zich naar 

de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkend vergrendelgedeelte (18); en
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waarbij de vergrendelgedeelten (16, 18) in de gekoppelde toestand zodanig 

samenwerken dat zij minstens voornoemde vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op voornoemde randen (2-3) bewerkstelligen; 

daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij, in 

de gekoppelde toestand, een spankracht realiseren die de gekoppelde randen (2-3) naar 5

elkaar toe drukt, middels een elastische verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14); dat elk van de vloerpanelen (1A-1B) een aan zijn voornoemde rand (2-3) 

grenzende rand (6-7) omvat, hierna aangrenzende rand (6-7) genoemd, die is voorzien 

van een koppeldeel (8-9), waarbij de koppeldelen (8-9) aan de aangrenzende randen (6-

7) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een gekoppelde toestand tussen de 10

vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, waarbij de koppeldelen (8-9) aan de aangrenzende 

randen (6-7) in de gekoppelde toestand een vergrendeling in de richting (H) evenwijdig 

met het installatievlak en loodrecht op de aangrenzende randen bewerkstelligen, 

alsmede een vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het installatievlak, en 

waarbij de koppeldelen (8-9) aan de aangrenzende randen (6-7) zodanig zijn 15

geconfigureerd dat zij in de gekoppelde toestand een spankracht realiseren die de 

aangrenzende gekoppelde randen (6-7) naar elkaar toe drukt, middels een elastische 

verbuiging van een tot de koppeldelen (8-9) van de aangrenzende randen (6-7) 

behorende lip (33); en dat, in de gekoppelde toestand van meerdere van de 

vloerpanelen (1A-1B), de gemiddelde mate van verbuiging van de lip (17) van de 20

ontvangende haak (14), gezien over de lengte van de gekoppelde randen (2-3), 

verschillend is van de gemiddelde mate van verbuiging van de tot de koppeldelen (8-9) 

van de aangrenzende randen (6-7) behorende lip (33), gezien over de lengte van de 

gekoppelde aangrenzende randen (6-7).

25

16.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 15, daardoor gekenmerkt dat de 

gemiddelde mate van verbuiging van de lip (17) van de ontvangende haak (14) groter is 

dan de gemiddelde mate van verbuiging van de tot de koppeldelen (8-9) van de 

aangrenzende randen (6-7) behorende lip (33).

30

17.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 15 of 16, daardoor gekenmerkt dat de 

koppeldelen (8-9) aan de aangrenzende randen (6-7) zodanig zijn geconfigureerd dat zij 
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toelaten een gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels 

een rotatiebeweging (W) van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere 

vloerpaneel (1B), volgens een richting evenwijdig met het installatievlak en de 

aangrenzende randen (6-7), één en ander zodanig dat meerdere van de vloerpanelen 

(1A-1B) aan de hand van een fold-down beweging (F) kunnen worden gekoppeld.5

18.- Set van vloerpanelen volgens één van de conclusies 15 tot 17, daardoor 

gekenmerkt dat de koppeldelen (8-9) aan de aangrenzende randen (6-7) zijn uitgevoerd 

als een tand (30) en een groef (31), waarbij de groef (31) is begrensd door een bovenste 

lip (32) en voornoemde tot de koppeldelen (8-9) van de aangrenzende randen (6-7) 10

behorende lip (33), hierna onderste lip (33) genoemd; dat de onderste lip (33) zich 

voorbij het distale uiteinde van de bovenste lip (32) uitstrekt; en dat de tand (30) en de 

groef (31) zijn voorzien van grendeldelen (34-35) die in de gekoppelde toestand 

voornoemde vergrendeling in de richting evenwijdig met het installatievlak en 

loodrecht op de aangrenzende randen (6-7) bewerkstelligen.15

19.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt het zich naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) uitstrekkende 

vergrendelgedeelte (18) een meest naar de bovenzijde (10) van het vloerpaneel (1B) toe 

gelegen punt (P) definieert, dat in de onderste helft van het vloerpaneel (1B) is gelegen.20

20.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de lip (17) van de ontvangende haak (14) een onderzijde omvat die vrij 

is van uitsparingen of groeven.

25

21.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de vergrendeling in de richting (V) loodrecht op het installatievlak, aan 

de randen (2-3) waartoe de haakvormige gedeelten (13-14) behoren, wordt 

bewerkstelligd met behulp van vergrendelelementen (19-20), waarvan ten minste één 

vergrendelelement (19) is uitgevoerd als een afzonderlijk inzetstuk of insert.30
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22.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 21, daardoor gekenmerkt dat de insert (19)  

is aangebracht in een groef (26) aanwezig in een distale zijde (21) van de 

vergrendelhaak (13).

23.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 21 of 22, daardoor gekenmerkt dat de 5

insert (19) een elastisch beweegbaar gedeelte (27) omvat, dat tijdens de 

koppelbeweging een laterale beweging uitvoert, en vanuit een ontspannen toestand of 

initiële toestand wordt gebracht naar een vergrendeltoestand, waarin het beweegbare 

gedeelte (27) samenwerkt met het vergrendelelement (20) aan het andere vloerpaneel 

(1B).10

24.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 23, daardoor gekenmerkt dat voornoemd 

beweegbaar gedeelte (27) in de vergrendeltoestand minstens gedeeltelijk opgespannen 

is, waardoor het beweegbaar gedeelte (27) een spankracht realiseert.

15

25.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 24, daardoor gekenmerkt dat de door het 

beweegbaar gedeelte (27) geleverde spankracht en de door de lip (17) van de 

ontvangende haak (14) geleverde spankracht zodanig zijn geconfigureerd dat de 

gekoppelde randen (2-3) naar elkaar toe worden gedrukt.

20

26.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 25, daardoor gekenmerkt dat de door het 

beweegbaar gedeelte (27) geleverde spankracht minstens een krachtcomponent omvat 

die de gekoppelde randen (2-3) uit elkaar duwt, waarbij deze krachtcomponent kleiner 

is dan de krachtcomponent van de door de lip (17) van de ontvangende haak (14) 

geleverde spankracht, die de gekoppelde randen (2-3) naar elkaar toe drukt.25

27.- Set van vloerpanelen volgens één van de conclusies 21 tot 26, daardoor 

gekenmerkt dat de insert (19) als een gecoëxtrudeerde strip is uitgevoerd.

28.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 30

gekenmerkt dat het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 
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vergrendelgedeelte (18) aan een distale zijde (22) ervan vrij is van 

vergrendelelementen.

29.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 28, daardoor gekenmerkt dat in de 

gekoppelde toestand van de vloerpanelen (1A-1B) een ruimte of spatie is gevormd 5

tussen voornoemde distale zijde (22) en de tegenoverliggende rand (2).

30.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat elk van voornoemde vergrendelgedeelten (16, 18) is voorzien van een 

vergrendelvlak (41-42) aan een proximale zijde (24-25) van het vergrendelgedeelte (16, 10

18), waarbij de vergrendelvlakken (41-42) in de gekoppelde toestand zodanig 

samenwerken dat zij minstens de vergrendeling in de richting (H) evenwijdig met het 

installatievlak en loodrecht op de randen (2-3) bewerkstelligen; en dat de 

vergrendelvlakken (41-42) uit het materiaal van de kern (12) van de vloerpanelen (1A-

1B)  zijn vervaardigd, en hiermee in één deel zijn uitgevoerd.15

31.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt dat het 

vergrendelvlak (42) van het zich naar de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend 

vergrendelgedeelte (18) zich, in distale richting, naar de bovenzijde (10) van het 

vloerpaneel (1B) uitstrekt.20

32.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 30 of 31, daardoor gekenmerkt dat de 

vergrendelvlakken (41-42) in de gekoppelde toestand een maximaal geïnclineerde 

raaklijn (R) definiëren, die een hoek (A) van hoogstens 85 graden maakt met een rechte 

evenwijdig aan het installatievlak, waarbij de raaklijn (R) zich naar de bovenzijde (10) 25

van het vloerpaneel (1A), in distale richting ten opzichte van de ontvangende haak (14), 

uitstrekt.

33.- Set van vloerpanelen volgens conclusie 32, daardoor gekenmerkt dat voornoemde

hoek (A) hoogstens 80 graden bedraagt, en bij voorkeur ongeveer 75 graden bedraagt.30
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34.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten een 

gekoppelde toestand tussen de vloerpanelen (1A-1B) te realiseren, middels een 

rotatiebeweging van het ene vloerpaneel (1A) ten opzichte van het andere vloerpaneel

(1B), om een as evenwijdig met het installatievlak en loodrecht op de randen (2-3), één 5

en ander zodanig dat meerdere van de vloerpanelen (1A-1B) door middel van een fold-

down beweging (F) kunnen worden gekoppeld.

35.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de kern (12) van de vloerpanelen (1A-1B) minstens gedeeltelijk uit 10

hout-gebaseerde materialen is opgebouwd, zoals MDF of HDF.

36.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de vloerpanelen (1A-1B) een totale dikte (T) vertonen die gelegen is 

tussen 4 mm en 15 mm, bij voorkeur tussen 5 mm en 12 mm.15

37.- Set van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de vloerpanelen (1A-1B) decoratieve vloerpanelen betreffen, die een 

toplaag (43) omvatten, waarbij de toplaag minstens een decor en een transparante 

slijtlaag omvat.20
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Betreffende Item V 

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring 

1  Er wordt verwezen naar de volgende documenten: 

D1  WO 97/47834 A1 (UNILIN BEHEER BV [NL]) 18 december 1997 

(1997-12-18) 

D2 WO 2004/059104 A1 (BARLINEK SA [PL]; KONSTANCZAK 

MAREK [PL]) 15 juli 2004 (2004-07-15) 

2 ONAFHANKELIJKE CONCLUSIES 1, 4, 7, 14 

De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens elk van de onafhankelijke conclusies 1, 4, 7 en 14 

geen inventiviteit omvat. 

D1 wordt geacht de meest relevante stand van de techniek te 

vertegenwoordigen, zie figuur 23, bladzijde 20, eerste alinea. 

De onderscheidende maatregelen van de materie volgens respectievelijk de 

onafhankelijke conclusies 1, 4, 7 en 14 met betrekking tot de set vloerpanelen 

volgens D1, worden in de onderstaande tabel vermeld: 

Conclusie 

 

Overeenkomstige onderscheidende maatregelen met 

betrekking tot D1 

 

1 

"de lip (17) van de ontvangende haak (14), in de gekoppelde 

toestand, in de richting (V) loodrecht op het installatievlak, een 

maximale verbuiging (VM) van hoogstens 0,0625 keer de totale 

dikte (T) van het vloerpaneel (1A-1B) vertoont" 

 

 

4 

"de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat minstens 

een gedeelte van het zich naar de onderzijde van het 

vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte (16) past in een 

opening (36) gedefinieerd tussen het zich naar de bovenzijde 

van het vloerpaneel uitstrekkend vergrendelgedeelte (1 8) en 

een proximale zijde (23) van de ontvangende haak (14), zonder 

dat hiertoe de lip (17) van de ontvangende haak (14) elastisch 
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dient te worden verbogen" 

7 "de lip (1 7) van de ontvangende haak (14) een minimale dikte 

(D1) vertoont die minstens 1/5 keer en hoogstens 1/3 keer de 

totale dikte (T) van het vloerpaneel (IA-IB) bedraagt; en dat de 

lengte (L) van de lip (17) van de ontvangende haak (14), 

gemeten tussen het verticaal sluitvlak (VS) en het distale 

uiteinde van de lip" 

 

 

14 

"de koppeldelen (4-5) zodanig zijn geconfigureerd dat zij toelaten 

de vloerpanelen (IA-IB), vanuit de gekoppelde toestand, te 

ontkoppelen, door middel van een rotatiebeweging (Wi) van het 

ene vloerpaneel (IA) om het andere vloerpaneel (IB), om een as 

evenwijdig met het installatievlak en de randen (2-3), waarbij de 

bovenzijden (10) van de vloerpanelen (1A-1B) tijdens 

voornoemde rotatiebeweging (Wi) naar elkaar toe worden 

bewogen" 

 

Het door elk van de onderscheidende maatregelen op te lossen probleem wordt in de 

onderstaande tabel vermeld: 

Conclusie Overeenkomstig op te lossen probleem 

1 Het beperken van onregelmatigheden van het vloeroppervlak als 

gevolg van buiging 

4 Installatie met minder uitgeoefende kracht mogelijk maken 

7 Geen specifiek probleem; normale ontwerp-/dimensioneringsstap 

14 Het voorzien in een ontkoppelingswerkwijze 

 

De oplossing die wordt voorgesteld in elk van de genoemde conclusies kan niet worden 

geacht inventiviteit te omvatten vanwege de volgende redenen: 

Conclusie Overeenkomstige reden voor gebrek aan inventiviteit 

1 In D1, figuur 23 wordt een overdreven weergave getoond. De 

buiging die op een overdreven wijze wordt weergegeven (zie D1, 

alinea 1) in D1, figuur 23 ligt duidelijk binnen de grens van 6,25%. 
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4 

De maatregel is reeds voor hetzelfde doel gebruikt in een 

soortgelijke set volgens D2, zie figuur 7, bladzijde 1, alinea 3. 

Voor een deskundige in het vakgebied zou het voor de hand 

liggend zijn om deze maatregel met overeenkomstig gevolg toe 

te passen op een set volgens D1, om daarbij te komen tot een 

set volgens conclusie 4. 

 

7 

Er kan geen bijzonder technisch gevolg van het verschil worden 

geïdentificeerd. 

 

14 

Het verschil beschrijft de meest voor de hand liggende wijze voor 

het ontkoppelen van panelen die door middel van tand en groef 

zijn verbonden. De benadering van de bovenstaande soort is 

onvermijdelijk en het voorzienbare gevolg van de 

rotatiebeweging. 

 

3  ONAFHANKELIJKE CONCLUSIE 10 

De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 10 niet nieuw is, aangezien de materie 

volgens deze conclusie bekend is uit D1, zie figuur 23, bladzijde 20, alinea 1. 

4  ONAFHANKELIJKE CONCLUSIE 15 

In D1, dat wordt geacht de meest relevante stand van de techniek te 

vertegenwoordigen, wordt een set vloerpanelen geopenbaard, waarvan de 

materie volgens conclusie 15 verschilt door de volgende maatregel: 

"de gemiddelde mate van verbuiging van de lip (17) van de ontvangende 

haak (14), gezien over de lengte van de gekoppelde randen (2-3) 

verschillend is van de gemiddelde mate van verbuiging van de tot de 

koppeldelen (8-9) van de aangrenzende randen (6-7) behorende lip (33), 

gezien over de lengte van de gekoppelde aangrenzende randen (6-7)" 

De materie volgens conclusie 15 is derhalve nieuw. 

Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden 

beschouwd als "het voorzien in een vlak geïnstalleerd vloeroppervlak" (zie de 

beschrijving, bladzijde 25, regels 6-10). 
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De oplossing voor dit probleem die wordt voorgesteld in conclusie 1 van de 

onderhavige aanvrage wordt geacht inventiviteit te omvatten, vanwege de 

volgende redenen: 

Het probleem is niet bekend in de stand van de techniek met betrekking tot 

panelen met vervormde lippen in de geïnstalleerde toestand. Voor de oplossing 

wordt dimensionering van de buiging van de lippen met lange en korte zijden 

vereist, waarbij de lengte en breedte van het paneel in aanmerking wordt 

genomen. Een dergelijke uit meerdere stappen bestaande gecompliceerde 

berekening en ontwerp, evenals de gerelateerde bouwkundige afstemming, is 

niet voor de hand liggend voor een deskundige in het vakgebied. 

 

Bovendien heeft de oplossing het grote nadeel dat het centrale deel van het 

paneel kwetsbaar is voor vervorming onder invloed van gewicht (als gevolg van 

lopende personen of meubilair), wat nadelig is voor zowel comfort als esthetiek, 

en is derhalve niet voor de hand liggend. 

5 De conclusies 16-37 voldoen eveneens aan de eisen van inventiviteit wanneer 

deze van conclusie 15 afhankelijk zijn. 

6 De aanvullende maatregelen volgens de overige afhankelijke conclusies zijn 

geringe constructiewijzigingen die voor de hand liggend zijn voor een 

deskundige in het vakgebied. 
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