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VLOERPANEEL

Een rechthoekig vloerpaneel wordt beschreven met 
onderling evenwijdige, in hoofdzaak vlakke boven- en 
onderzijde en met twee paar telkens tegenover elkaar 
gelegen, de boven- en on derzijde met elkaar 
verbindende zijranden, waarbij de tegen over elkaar 
gelegen zijranden van eenzelfde paar zijn voor- zien 
van complémentaire profileringen voor het met elkaar 
verbinden van naast elkaar gelegen vloerpanelen. Van
ten minste één paar tegenover elkaar gelegen 
zijranden is de profilering van een eerste zijrand 
voorzien van een frontaal vlak en een contravlak, 
terwijl de profilering van de cor- responderende 
tweede zijrand van het betreffende paar tegen over 
elkaar gelegen zijranden is voorzien van een daarmee 
samenwerkend contravlak respectievelijk frontaal vlak.
De frontale vlakken en de contravlakken zijn voorzien 
van, in de verbonden stand van naast elkaar gelegen 



vloerpanelen, samenwerkende grendelnokken. Het 
vloerpaneel is verder voor zien van twee zich in 
hoofdzaak evenwijdig aan de boven- en onderzijde 
van het vloerpaneel uitstrekkende versterkingsla- gen, 
waarbij de grendelnokken in hoofdzaak zijn gelegen op
het niveau van deze versterkingslagen. 
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Vloerpaneel 

De uitvinding betreft een rechthoekig vloerpaneel 

met onderling evenwijdige, in hoofdzaak vlakke boven- en on-

derzijde en met twee paar telkens tegenover elkaar gelegen, 

de boven- en onderzijde met elkaar verbindende zijranden, 

5 waarbij de tegenover' elkaar gelegen zijranden van eenzelfde 

paar zijn voorzien van complémentaire profileringen voor het 

met elkaar verbinden van naast elkaar gelegen vloerpanelen, 

waarbij van ten minste één paar tegenover elkaar gelegen 

zijranden de profilering van een eerste zijrand wordt ge-

10 vormd door een zich in hoofdzaak verticaal vanaf de boven-

zijde en over een deel van de dikte van het vloerpaneel uit-

strekkend frontaal vlak, een zich vanaf het onderste uitein-

de van dit frontale vlak in hoofdzaak in horizontale rich-

ting binnenwaarts uitstrekkend eerste draagvlak, een zich 

15 vanaf het binnenste uiteinde van het eerste draagvlak omhoog 

tôt op enige afstand van de bovenzijde van het vloerpaneel 

uitstrekkend grendelvlak, een zich vanaf het bovenste uit

einde van dit grendelvlak opnieuw binnenwaarts uitstrekkend 

tweede draagvlak en ten slotte een zich vanaf het binnenste 

20 uiteinde van dit tweede draagvlak omlaag tôt aan de onder

zijde van het vloerpaneel uitstrekkend contravlak, en waar

bij de profilering van de corresponderende tweede zijrand 

van het betreffende paar tegenover elkaar gelegen zijranden 

wordt gevormd door een zich in hoofdzaak verticaal vanaf de 

25 onderzijde en over een deel van de dikte van het vloerpaneel 

uitstrekkend frontaal vlak, een zich vanaf het bovenste uit

einde van dit frontale vlak in hoofdzaak in horizontale 

richting binnenwaarts uitstrekkend eerste draagvlak, een 

zich vanaf het binnenste uiteinde van het eerste draagvlak 

30 omlaag tôt op enige afstand van de onderzijde van het vloer

paneel uitstrekkend grendelvlak, een zich vanaf het onderste 

uiteinde van dit grendelvlak opnieuw binnenwaarts uitstrek

kend tweede draagvlak en ten slotte een zich vanaf het bin-
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nenste uiteinde van dit tweede draagvlak omhoog tôt aan de 

bovenzijde van het vloerpaneel uitstrekkend contravlak, 

waarbij voor het in een verbonden stand handhaven van twee 

naast elkaar gelegen vloerpanelen een frontaal vlak van een 

5 profilering samenwerkt met het contravlak van de andere pro-

filering, het eerste draagvlak van een profilering samen

werkt met het tweede draagvlak van de andere profilering en 

de grendelvlakken van beide profileringen samenwerken, en 

waarbij de frontale vlakken en de contravlakken zijn voor-

10 zien van, in de verbonden stand van naast elkaar gelegen 

vloerpanelen, samenwerkende grendelnokken. 

Een vloerpaneel van een dergelijk type is bekend 

uit de Amerikaanse octrooiaanvraag 2009/133358. De beschre-

ven profileringen met de grendelnokken bewerkstelligen in 

15 een verbonden stand van naast elkaar gelegen vloerpanelen 

een vergrendeling in de horizontale en verticale richting 

tussen aangrenzende panelen. In het bijzonder zorgt primair 

de samenwerking tussen de frontale vlakken en de contravlak

ken en tussen de grendelvlakken voor een horizontale ver-

20 grendeling, terwijl de verticale vergrendeling (en positio-

nering in een zelfde vlak) in hoofdzaak wordt bewerkstelligd 

door de samenwerking tussen de eerste en tweede draagvlakken 

en tussen de grendelnokken. Overigens wordt opgemerkt dat 

het begrip samenwerken niet zo beperkt moet worden opgevat 

25 dat de betreffende vlakken ten aile tijden op elkaar aan-

grijpen. 

Het is een doelstelling van de onderhavige uitvin-

ding om een verbeterd vloerpaneel van het hiervoor genoemde 

type te verschaffen. 

30 Derhalve is overeenkomstig de onderhavige uitvin-

ding het vloerpaneel verder voorzien van twee zich in hoofd

zaak evenwijdig aan de boven- en onderzijde van het vloerpa

neel uitstrekkende versterkingslagen, waarbij de grendelnok

ken in hoofdzaak zijn gelegen op het niveau van deze ver-

35 sterkingslagen. 
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Door de toepassing van de versterkingslaag wordt 

de mogelijkheid verschaft om de diverse gedeeltes van het 

vloerpaneel door een geschikte materiaalkeuze optimaal aan 

te passen aan de eisen die daaraan gesteld worden, zonder 

5 afbreuk te doen aan de effectiviteit van de werking van de 

grendelnokken. Door de versterkingslagen kunnen de grendel-

nokken enerzijds voldoende flexibel, doch anderzijds ook 

voldoende sterk uitgevoerd worden. Daarnaast wordt de moge

lijkheid verschaft om de versterkingslagen stijver uit te 

10 voeren dan de rest van het vloerpaneel (dat eventueel opge-

bouwd kan zijn uit bestanddelen met verschillende elastici-

teitsmodulus). 

Een vloerpaneel waarop de onderhavige uitvinding 

betrekking heeft, kan op op zichzelf bekende wijze uit ver-

15 schillende lagen zijn opgebouwd en verschillende afmetingen 

en diktes bezitten. Binnen het kader van de onderhavige uit

vinding hoeft daarop niet nader te worden ingegaan. Tevens 

bestaat de mogelijkheid dat het vloerpaneel (of bestanddelen 

daarvan) een aanzienlijk gehalte (bijvoorbeeld meer dan 30%) 

20 gerecycled (kunststof)materiaal bezit. 

Met behulp van de uitvinding wordt een vloerpaneel 

verschaft dat samen met overeenkomstige vloerpanelen op een-

voudige wijze kan worden verbonden ter vorming van een 

vloerbedekking die langdurig een stabiel geheel vormt. Het 

25 vloerpaneel kan op zeer uiteenlopende manieren worden be-

werkt. 

In een de voorkeur genietende uitvoeringsvorm van 

het vloerpaneel volgens de onderhavige uitvinding strekken 

de versterkingslagen zich uit tôt in de grendelnokken. Hier-

30 door profiteren deze grendelnokken op optimale wijze van het 

effect van deze versterkingslagen. 

Het voorgaande sluit echter niet uit dat het ook 

denkbaar is dat de versterkingslagen dicht bij de grendel

nokken eindigen zonder zich er in uit te strekken. Ook in 
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een dergelijk geval kan al een versterkend effect op de 

grendelnokken worden verkregen. 

Bij voorkeur geldt verder dat de grendelnokken en 

de versterkingslagen zijn gelegen in de onmiddellijke nabij-

5 heid van de onderzijde en bovenzijde van het vloerpaneel. 

De in de verbonden stand van aangrenzende vloerpa-

nelen tussen deze vloerpanelen werkende (grendel)krachten 

strekken zich schuin uit tussen de paren samenwerkende gren

delnokken ter plaatse van de bovenzijde en ter plaatse van 

10 de onderzijde van de vloerpanelen. Hoe dichter deze paren 

samenwerkende grendelnokken bij de bovenzijde respectieve-

lijk onderzijde van de vloerpanelen liggen, des te groter 

zal het aandeel van de dikte van deze vloerpanelen zijn dat 

deelneemt aan de krachtsoverdracht (en des te sterker zal de 

15 verbinding tussen aangrenzende vloerpanelen zijn). 

In een uitvoeringsvorm van het vloerpaneel zijn de 

onderste en bovenste versterkingslaag gelegen op een niveau 

tussen 8 en 14% respectievelijk 93 en 96% van de totale dik

te van het vloerpaneel. Wanneer bijvoorbeeld het vloerpaneel 

20 een totale dikte van ongeveer 4,5 mm bezit, zijn dan de on

derste en bovenste versterkingslaag gelegen op een niveau 

tussen 0,4 en 0,6 mm respectievelijk 4,2 en 4,3 mm boven de 

onderzijde van het vloerpaneel. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat het vloerpa-

25 neel ook een andere dikte kan bezitten, bijvoorbeeld tussen 

4 en 8 mm. 

In een andere uitvoeringsvorm van het vloerpaneel 

volgens de onderhavige uitvinding is de bovenste verster

kingslaag boven het tweede draagvlak van de profilering van 

30 de eerste zijrand gelegen en is de onderste versterkingslaag 

onder het tweede draagvlak van de profilering van de tweede 

zijrand gelegen. 

In feite betekent dit, dat de beide verster

kingslagen ononderbroken over de gehele lengte (en/of breed-

35 te) van het vloerpaneel doorlopen zonder te worden onderbro-
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ken door de ter plaatse van de betreffende zijranden gevorm-

de profileringen, zodat hun versterkende werking optimaal 

kan worden gebruikt. 

De versterkingslagen kunnen bestaan uit een gewe-

5 ven of niet-geweven vezelmateriaal, bijvoorbeeld glasvezel-

materiaal. Ze kunnen een dikte bezitten van 0,2-0,4 mm. 

In een andere uitvoeringsvorm van het vloerpaneel 

volgens de onderhavige uitvinding helt het grendelvlak van 

de profilering van de eerste zijrand omhoog binnenwaarts met 

10 een eerste hoek van 14-21° ten opzichte van de verticaal, 

terwijl het grendelvlak van de profilering van de tweede 

zijrand omlaag binnenwaarts helt met een tweede hoek van 15-

22° ten opzichte van de verticaal, waarbij de tweede hoek 

ten hoogste 1° groter is dan de eerste hoek. 

15 Ten gevolge van deze vormgeving kan het met elkaar 

verbinden van twee aangrenzende vloerpanelen eenvoudig wor

den uitgevoerd, waarbij de genoemde grendelvlakken langs el

kaar glijden terwijl de grendelnokken geleidelijk met elkaar 

in aangrijping komen. De optimale hoeken zijn afhankelijk 

20 van de vorm en de materiaaleigenschappen van de grendelnok

ken . 

Het verbinden van aangrenzende vloerpanelen ter 

plaatse van de genoemde eerste en tweede zijranden vindt in 

hoofdzaak plaats door een onderlinge verticale (transleren-

25 de) verbindingsbeweging. Wanneer beide paren van tegenover 

elkaar gelegen zijranden zijn voorzien van de genoemde com

plémentaire profileringen met frontale vlakken, eerste en 

tweede draagvlakken, grendelvlakken en contactvlakken, vindt 

een dergelijke verticale beweging overal plaats. 

30 Het is echter ook denkbaar dat het plaatsen van 

vloerpanelen een combinatie is van (in hoofdzaak) een rota-

tie om een van de zijranden terwijl ter plaatse van de twee 

loodrecht daarop gelegen zijranden in hoofdzaak een vertica

le beweging plaatsvindt. In zo een geval zal de betreffende 
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vormgeving per paar tegenover elkaar gelegen zijranden ver-

schillen, zoals op zichzelf bekend is. 

Het vloerpaneel kan in hoofdzaak bestaan uit een 

aantal boven elkaar gelegen op kunststof gebaseerde lagen, 

5 zoals bijvoorbeeld een, een eerste versterkingslaag bevat-

tende bovenlaag en een daaronder gelegen, een tweede ver

sterkingslaag bevattende kernlaag. Verder bestaat de moge-

lijkheid dat de bovenlaag opeenvolgend is voorzien van een 

transparante afdeklaag, een decorlaag en een thermoplasti-

10 sche draaglaag. De kernlaag kan een thermoplastisch materi-

aal bevatten. 

In een andere uitvoeringsvorm is het vloerpaneel 

voorzien van afschuiningen ter plaatse van de aansluiting 

van het frontale vlak van de profilering van de eerste zij-

15 rand respectievelijk de aansluiting van het contravlak van 

de profilering van de tweede zijrand op de bovenzijde van 

het vloerpaneel. Dergelijke afschuiningen kunnen op ver-

schillende manieren worden gevormd, bijvoorbeeld door het 

lokaal verhitten en vervolgens verplaatsen en/of door het 

20 wegfrezen van materiaal. 

Hierna wordt de uitvinding nader toegelicht aan de 

hand van de tekening, waarin: 

Figuur 1 een dwarsdoorsnede toont door twee naast 

elkaar gelegen, nog niet verbonden vloerpanelen volgens de 

25 uitvinding; 

Figuur 2 een dwarsdoorsnede toont door twee naast 

elkaar gelegen vloerpanelen volgens de uitvinding tijdens 

het verbinden daarvan, en 

Figuur 3 een dwarsdoorsnede toont door twee naast 

30 elkaar gelegen, verbonden vloerpanelen volgens de uitvin

ding . 

Opgemerkt wordt dat aanduidingen van richtingen en 

standen hierna telkens betrekking hebben op vloerpanelen die 

zich in een horizontale, vlakke positie bevinden. In de fi-

35 guren wordt telkens een dwarsdoorsnede getoond door (in bo-
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venaanzicht) in hoofdzaak rechthoekige vloerpanelen. Elk 

vloerpaneel bezit een vlakke bovenzijde 1 en een daaraan 

evenwijdige, in hoofdzaak vlakke onderzijde 2. Elk paneel 

bezit verder twee paar telkens tegenover elkaar gelegen, de 

5 boven- en onderzijde met elkaar verbindende zijranden 3, 4. 

In de figuren zijn telkens slechts de tôt één paar behorende 

zijranden zichtbaar. 

De tegenover elkaar gelegen zijranden van eenzelf-

de paar zijn voorzien van complémentaire profileringen voor 

10 het met elkaar verbinden van naast elkaar gelegen vloerpane

len. In de getoonde uitvoeringsvorm wordt van het getoonde 

paar tegenover elkaar gelegen zijranden de profilering van 

een eerste zijrand 3 gevormd door een zich in hoofdzaak ver-

ticaal vanaf de bovenzijde 1 en over een deel van de dikte 

15 van het vloerpaneel uitstrekkend frontaal vlak 5, een zich 

vanaf het onderste uiteinde van dit frontale vlak 5 in 

hoofdzaak in horizontale richting binnenwaarts uitstrekkend 

eerste draagvlak 6, een zich vanaf het binnenste uiteinde 

van het eerste draagvlak 6 omhoog tôt op enige afstand van 

20 de bovenzijde 1 van het vloerpaneel uitstrekkend grendelvlak 

7, een zich vanaf het bovenste uiteinde van dit grendelvlak 

7 opnieuw binnenwaarts uitstrekkend tweede draagvlak 8 en 

ten slotte een zich vanaf het binnenste uiteinde van dit 

tweede draagvlak 8 omlaag tôt aan de onderzijde 2 van het 

25 vloerpaneel uitstrekkend contravlak 9. 

Op overeenkomstige wijze wordt de profilering van 

de corresponderende tweede zijrand 4 van het betreffende 

paar tegenover elkaar gelegen zijranden gevormd door een 

zich in hoofdzaak verticaal vanaf de onderzijde 2 en over 

30 een deel van de dikte van het vloerpaneel uitstrekkend fron

taal vlak 10, een zich vanaf het bovenste uiteinde van dit 

frontale vlak 10 in hoofdzaak in horizontale richting bin

nenwaarts uitstrekkend eerste draagvlak 11, een zich vanaf 

het binnenste uiteinde van het eerste draagvlak 11 omlaag 

35 tôt op enige afstand van de onderzijde 2 van het vloerpaneel 
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uitstrekkend grendelvlak 12, een zich vanaf het onderste 

uiteinde van dit grendelvlak 12 opnieuw binnenwaarts uit

strekkend tweede draagvlak 13 en ten slotte een zich vanaf 

het binnenste uiteinde van dit tweede draagvlak 13 omhoog 

5 tôt aan de bovenzijde 1 van het vloerpaneel uitstrekkend 

contravlak 14. 

Voor het in een verbonden stand handhaven van de 

onderlinge positie tussen twee naast elkaar gelegen vloerpa-

nelen (zie figuur 3) werkt een frontaal vlak 5 respectieve-

10 lijk 10 van een profilering samen met het contravlak 14 res-

pectievelijk 9 van de andere profilering. Verder werkt het 

eerste draagvlak 6 respectievelijk 11 van een profilering 

samen met het tweede draagvlak 13 respectievelijk 8 van de 

andere profilering. Tenslotte werken ook de grendelvlakken 7 

15 en 12 van beide profileringen samen. 

De frontale vlakken 5, 10 en de contravlakken 9, 

14 zijn voorzien van, in de verbonden stand van naast elkaar 

gelegen vloerpanelen, samenwerkende grendelnokken 15-18. In 

de verbonden stand (figuur 3) grijpen de nokken 15 en 17 aan 

20 achter de nokken 18 en 16, zodat in hoofdzaak een goede on

derlinge verticale vergrendeling tussen aangrenzende vloer

panelen wordt verkregen. 

Het vloerpaneel is verder voorzien van twee zich 

in hoofdzaak evenwijdig aan de boven- en onderzijde van het 

25 vloerpaneel uitstrekkende versterkingslagen 19, 20, waarbij 

de grendelnokken 15-18 in hoofdzaak zijn gelegen op het ni

veau van deze versterkingslagen. De versterkingslagen 19, 20 

kunnen zich uitstrekken tôt in de grendelnokken 15-18 (bij-

voorbeeld tôt aan het meest uitstekende uiteinde daarvan) 

30 maar ook dicht in de buurt daarvan eindigen. 

De grendelnokken 15-18 en de versterkingslagen 19, 

20 zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de onder

zijde 2 en bovenzijde 1 van het vloerpaneel. Hierdoor wordt 

in een verbonden stand van aangrenzende vloerpanelen (figuur 

35 3), wanneer men poogt de vloerpanelen uiteen te bewegen 
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(kracht 21), een verbindingskracht (pijl 22) gegenereerd die 

zich schuin over een groot deel van de totale dikte van de 

vloerpanelen uitstrekt, waardoor optimaal gebruik wordt ge-

maakt van de sterkte van de vloerpanelen. 

5 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de onderste en 

bovenste versterkingslaag 20 respectievelijk 19 zijn gelegen 

op een niveau tussen 8 en 14% respectievelijk 93 en 96% van 

de totale dikte van het vloerpaneel (gerekend vanaf de on-

derzijde 2 van het vloerpaneel). 

10 De bovenste versterkingslaag 19 ligt boven het 

tweede draagvlak 8 van de profilering van de eerste zijrand 

3, terwijl de onderste versterkingslaag 20 onder het tweede 

draagvlak 13 van de profilering van de tweede zijrand 4 is 

gelegen. Hierdoor worden deze versterkingslagen niet onder-

15 broken door deze profileringen. 

Zoals in figuur 2 wordt getoond helt het grendel-

vlak 7 van de profilering van de eerste zijrand 3 omhoog 

binnenwaarts met een eerste hoek A van 14-21° ten opzichte 

van de verticaal, terwijl het grendelvlak 12 van de profile-

20 ring van de tweede zijrand 4 omlaag binnenwaarts helt met 

een tweede hoek B van 15-22° ten opzichte van de verticaal. 

De tweede hoek B is ten hoogste 1° groter is dan de eerste 

hoek A. Ten gevolge van deze schuine plaatsing van de gren-

delvlakken 7, 12 kan de vergrendelbeweging, waarbij deze 

25 grendelvlakken over elkaar glijden, optimaal plaatsvinden 

onder het met elkaar in aangrijping brengen van de samenwer-

kende grendelnokken 15, 18 respectievelijk 17, 16. Een der-

gelijke beweging vindt plaats door het (overeenkomstig pijl 

23) omlaag drukken van een vloerpaneel terwijl het daarnaast 

30 gelegen vloerpaneel met zijn onderzijde op een ondergrond 26 

rust. 

Het vloerpaneel volgens de uitvinding kan ten 

slotte voorzien zijn van afschuiningen 24, 25 ter plaatse 

van de aansluiting van het frontale vlak 5 van de profile-

35 ring van de eerste zijrand 3 respectievelijk het contravlak 
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14 van de profilering van de tweede zijrand 4 op de boven-

zijde 1 van het vloerpaneel. Dit kan bijdragen aan het in de 

samengevoegde positie verkrijgen van een decoratief uiter-

li j k. 

De uitvinding is niet beperkt tôt de in het voor-

gaande beschreven uitvoeringsvormen, die binnen het door de 

conclusies bepaalde kader van de uitvinding op velerlei wij-

ze kunnen worden gevarieerd. 
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CONCLUSIES 

1. Rechthoekig vloerpaneel met onderling evenwij-

dige, in hoofdzaak vlakke boven- en onderzijde en met twee 

paar telkens tegenover elkaar gelegen, de boven- en onder

zijde met elkaar verbindende zijranden, waarbij de tegenover 

5 elkaar gelegen zijranden van eenzelfde paar zijn voorzien 

van complémentaire profileringen voor het met elkaar verbin-

den van naast elkaar gelegen vloerpanelen, waarbij van ten 

minste één paar tegenover elkaar gelegen zijranden de profi-

lering van een eerste zijrand wordt gevormd door een zich in 

10 hoofdzaak verticaal vanaf de bovenzijde en over een deel van 

de dikte van het vloerpaneel uitstrekkend frontaal vlak, een 

zich vanaf het onderste uiteinde van dit frontale vlak in 

hoofdzaak in horizontale richting binnenwaarts uitstrekkend 

eerste draagvlak, een zich vanaf het binnenste uiteinde van 

15 het eerste draagvlak omhoog tôt op enige afstand van de bo

venzijde van het vloerpaneel uitstrekkend grendelvlak, een 

zich vanaf het bovenste uiteinde van dit grendelvlak opnieuw 

binnenwaarts uitstrekkend tweede draagvlak en ten slotte een 

zich vanaf het binnenste uiteinde van dit tweede draagvlak 

20 omlaag tôt aan de onderzijde van het vloerpaneel uitstrek

kend contravlak, en waarbij de profilering van de correspon-

derende tweede zijrand van het betreffende paar tegenover 

elkaar gelegen zijranden wordt gevormd door een zich in 

hoofdzaak verticaal vanaf de onderzijde en over een deel van 

25 de dikte van het vloerpaneel uitstrekkend frontaal vlak, een 

zich vanaf het bovenste uiteinde van dit frontale vlak in 

hoofdzaak in horizontale richting binnenwaarts uitstrekkend 

eerste draagvlak, een zich vanaf het binnenste uiteinde van 

het eerste draagvlak omlaag tôt op enige afstand van de on-

30 derzijde van het vloerpaneel uitstrekkend grendelvlak, een 

zich vanaf het onderste uiteinde van dit grendelvlak opnieuw 

binnenwaarts uitstrekkend tweede draagvlak en ten slotte een 

zich vanaf het binnenste uiteinde van dit tweede draagvlak 
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omhoog tôt aan de bovenzijde van het vloerpaneel uitstrek-

kend contravlak, waarbij voor het in een verbonden stand 

handhaven van twee naast elkaar gelegen vloerpanelen een 

frontaal vlak van een profilering samenwerkt met het contra-

5 vlak van de andere profilering, het eerste draagvlak van een 

profilering samenwerkt met het tweede draagvlak van de ande

re profilering en de grendelvlakken van beide profileringen 

samenwerken, en waarbij de frontale vlakken en de contra-

vlakken zijn voorzien van, in de verbonden stand van naast 

10 elkaar gelegen vloerpanelen, samenwerkende grendelnokken, 

met het kenmerk, dat het vloerpaneel verder is voorzien van 

twee zich in hoofdzaak evenwijdig aan de boven- en onderzij-

de van het vloerpaneel uitstrekkende versterkingslagen, 

waarbij de grendelnokken in hoofdzaak zijn gelegen op het 

15 niveau van deze versterkingslagen. 

2. Vloerpaneel volgens conclusie 1, waarbij de 

versterkingslagen zich uitstrekken tôt in de grendelnokken. 

3. Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, waarbij 

de grendelnokken en de versterkingslagen zijn gelegen in de 

20 onmiddellijke nabijheid van de onderzijde en bovenzijde van 

het vloerpaneel. 

4. Vloerpaneel volgens conclusie 3, waarbij de on-

derste en bovenste versterkingslaag zijn gelegen op een ni

veau tussen 8 en 14% respectievelijk 93 en 96% van de totale 

25 dikte van het vloerpaneel. 

5. Vloerpaneel volgens conclusie 4, met een dikte 

van ongeveer 4,5 mm, waarbij de onderste en bovenste ver

sterkingslaag zijn gelegen op een niveau tussen 0,4 en 0,6 

mm respectievelijk 4,2 en 4,3 mm boven de onderzijde van het 

30 vloerpaneel. 

6. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

conclusies, dat de bovenste versterkingslaag boven het twee

de draagvlak van de profilering van de eerste zijrand is ge

legen en de onderste versterkingslaag onder het tweede 
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draagvlak van de profilering van de tweede zijrand is gele-

gen. 

7. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

conclusies, waarbij de versterkingslagen bestaan uit een ge-

5 weven of niet-geweven vezelmateriaal. 

8. Vloerpaneel volgens conclusie 7, waarbij de 

versterkingslagen bestaan uit glasvezelmateriaal. 

9. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

conclusies, waarbij de versterkingslagen een dikte bezitten 

10 van 0,2-0,4 mm. 

10. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

conclusies, waarbij het grendelvlak van de profilering van 

de eerste zijrand omhoog binnenwaarts helt met een eerste 

hoek van 14-21° ten opzichte van de verticaal, terwijl het 

15 grendelvlak van de profilering van de tweede zijrand omlaag 

binnenwaarts helt met een tweede hoek van 15-22° ten opzich

te van de verticaal en waarbij de tweede hoek ten hoogste 1° 

groter is dan de eerste hoek. 

11. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

20 conclusies, waarbij beide paren van tegenover elkaar gelegen 

zijranden zijn voorzien van de genoemde complémentaire pro-

fileringen met frontale vlakken, eerste en tweede draagvlak-

ken, grendelvlakken en contactvlakken. 

12. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

25 conclusies, in hoofdzaak bestaande uit een aantal boven el

kaar gelegen op kunststof gebaseerde lagen, zoals bijvoor-

beeld een, een eerste versterkingslaag bevattende bovenlaag 

en een daaronder gelegen, een tweede versterkingslaag bevat

tende kernlaag. 

30 13. Vloerpaneel volgens conclusie 12, waarbij de 

bovenlaag opeenvolgend is voorzien van een transparante af-

deklaag, een decorlaag en een thermoplastische draaglaag. 

14. Vloerpaneel volgens conclusie 12 of 13, waar

bij de kernlaag een thermoplastisch materiaal bevat. 
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15. Vloerpaneel volgens een van de voorafgaande 

conclusies en voorzien van afschuiningen ter plaatse van de 

aansluiting van het frontale vlak van de profilering van de 

eerste zijrand respectievelijk de aansluiting van het con-

travlak van de profilering van de tweede zijrand op de bo-

venzijde van het vloerpaneel. 
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Onderdeel I Basis van de opinie 

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek. 

2. Met betrekking tôt nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen: 

a. Aard van het element: 

• een lijst van de sequentie(s) 

• tabel(len) met betrekking tôt de lijst van de sequentie(s) 

b. Type drager: 

• op papier 

• in elektronische vorm 

c. Moment van indiening of levering: 

• opgenomen in de aanvraag zoals ingediend 

• samen met de aanvraag elektronisch ingediend 

• later geleverd 

3. • Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen 
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend,dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend. 

4. Aanvullende opmerkingen: 
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring 

1. Verklaring 

Nieuwheid Ja: Conclusies 1-15 
Nee: Conclusies 

Inventiviteit Ja: Conclusies 4,5,10 
Nee: Conclusies 1-3,6-9,11-15 

Industriële toepasbaarheid Ja: Conclusies 1-15 
Nee: Conclusies 

2. Citaten en explicaties: 

Zie apart blad 
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Re Item V 

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applica-
bility; citations and explanations supporting such statement 

Reference is made to the following documents: 

D1 DE 20 2009 008825 U1 (UNILIN B V B A [BE]) 15 oktober 2009 
(2009-10-15) 

D2 WO 2007/141605 A2 (FLOORING IND LTD [IE]; CAPPELLE MARK [BE] 
FLOORING IND LTD SARL [LU];) 13 december 2007 (2007-12-13) 

D3 EP 1 493 878 A1 (KRONOTEC AG [CH] FLOORING TECHNOLOGIES 
LTD [MT]) 5 januari 2005 (2005-01-05) 

1. INDEPENDENT CLAIM 1 

1.1 The présent application does not meet the criteria of patentability, because the 
subject-matter of claim 1 does not involve an inventive step. 

1.1.1 Document D1 is regarded as being the prior art closest to the subject-matter of 
claim 1, and discloses [the inserted references applying to this document] see fig 33 

Rechthoekig vloerpaneel met onderling evenwijdige, in hoofdzaak vlakke boven- en 
onderzijde en met twee paar telkens tegenover elkaar gelegen, de boven- en onderzij-
de met elkaar verbindende zijranden, waarbij de tegenover elkaar gelegen zijranden 
van eenzelfde paar zijn voorzien van complémentaire profileringen voor het met el
kaar verbinden van naast elkaar gelegen vloerpanelen, waarbij van ten minste één 
paar tegenover elkaar gelegen zijranden de profilering van een eerste zijrand wordt 
gevormd door een zich in hoofdzaak verticaal vanaf de bovenzijde en over een deel 
van de dikte van het vloerpaneel uitstrekkend frontaal vlak, een zich vanaf het onder-
ste uiteinde van dit frontale viak in hoofdzaak in horizontale richting binnenwaarts uit
strekkend eerste draagvlak, een zich vanaf het binnenste uiteinde van het eerste 
draagvlak omhoog tôt op enige afstand van de bovenzijde van het vloerpaneel uit
strekkend grendelvlak, een zich vanaf het bovenste uiteinde van dit grendelvlak op-
nieuw binnenwaarts uitstrekkend tweede draagvlak en ten slotte een zich vanaf het 
binnenste uiteinde van dit tweede draagvlak omlaag tôt aan de onderzijde van het 
vloerpaneel uitstrekkend contravlak, en waarbij de profilering van de corresponderen-
de tweede zijrand van het betreffende paar tegenover elkaar gelegen zijranden wordt 
gevormd door een zich in hoofdzaak verticaal vanaf de onderzijde en over een deel 
van de dikte van het vloerpaneel uitstrekkend frontaal vlak, een zich vanaf het boven-
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ste uiteinde van dit frontale vlak in hoofdzaak in horizontale richting binnenwaarts uit-
strekkend eerste draagvlak, een zich vanaf het binnenste uiteinde van het eerste 
draagvlak omlaag tôt op enige afstand van de onderzijde van het vloerpaneel uitstrek-
kend grendelvlak, een zich vanaf het onderste uiteinde van dit grendelvlak opnieuw 
binnenwaarts uitstrekkend tweede draagvlak en ten slotte een zich vanaf het binnen
ste uiteinde van dit tweede draagvlak handhaven van twee naast elkaar gelegen 
vloerpanelen een frontaal vlak van een profilering samenwerkt met het contravlak van 
de andere profilering, het eerste draagvlak van een profilering samenwerkt met het 
tweede draagvlak van de andere profilering en de grendelvlakken van beide profilerin-
gen sarnenwerken, en waarbijde frontale vlakken en de contravlakken zijn voorzien 
van, in de verbonden stand van naast elkaar gelegen vloerpanelen, samenwerkende 
grendelnokken, waarbij het vloerpaneel verder is voorzien van twee zich in hoofdzaak 
evenwijdig aan de boven- en onderzijde van het vloerpaneel uitstrekkende verster-
kingslagen. waarbij. 

1.1.2 The subject-matter of claim 1 therefore differs from this known floor panel in that 
"de grendelnokken in hoofdzaak zijn gelegen op het niveau van deze versterkingsla-
gen" and is therefore new. 

1.1.3 The problem to be solved by the présent invention may therefore be regarded as 
how to strengthen these parts of floor panels Connecting them through a snap-fit Sys
tem prone to be worn out quickly. 

1.1.4 The solution proposed in claim 1 of the présent application cannot be considered 
as involving an inventive step for the following reasons: 

a) It is already known from D1 (see fig 33) to use on the snap-fit edges différent mate-
rials less prone to be worn out easily and also on the top and bottom of the panels of 
D1 are two layers which strengthen the panel accordingly; 

b) It is also known from D2 (see fig 51) to use two strengthening layers (92,92A) incor-
porated in the thickness of the panel to give more strength to its snap-fit connectors by 
being at the same level as these connection parts as explained in the présent claim 1, 
and that exactly for the same reasons; 

c) The skilled man when confronted with the costs involved in strengthening such 
push-lock panels known through D1, by first creating new edge parts of différent mate-
rials and secondly by using two external layers one on top and on on the bottom of its 
core material, and being aware of the simplicity of the solution known through D2 to 
him (see fig 51 and page 12, §100), would use the same layered System of D2 to 
strengthen the Connecting and snap-fitted edges of the panels in a push-lock system 
of D1, to corne to the content of claim 1 through a combination of D1 and D2 without 
needing any inventive activity from his part. 
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2*. DEPENDENT CLAIMS 2,3,6-9,11-15 

2.1 Dépendent claims 2,3,6-9,11 -15 do not contain any features which, in combination 
with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of inventive 
step, see: 

- for claims 2,3; see D2, fig 51 where for claim 2, these layers are extended until the 
locking knots (15 and 16) and for claim 3 the layer (92) and (92A) and the knots are 
very nearby the top & the bottom of the panel; 

- for claim 6; see D1, fig 33 wherein the strengthening layers form also the protecting 
and carrying ones ((59) and (4) respectively; 

- for claims 7 and 8 it is known from D2 the presence of plastic-fibres (page 7, §54) as 
a strengthening layer and for the skilled man to use glass-fibres instead (as known for 
example from D1 page 27, Unes 12-15) would not necessitate any inventive ability; 

- for claim 9 the layer of plastic-fibres which did not have a spécifie thickness indica-
ted in D2 could nevertheless get a perfect value for this through trial and error from 
the part of the skilled man who also may encounter the values known for example 
from D3 where such a glass-fibre layer's thickness lies already between 0,2 and 
10mm, if the spécifie value defined in claim 9 (0,2 - 0,4 mm) proves to have a spécifie 
effect then this claim would appear to be novel and inventive on its own; 

- for claims 11-14 see D2 in combination with D1 ; fig 33 (D2) and fig 51 (D1 ) and pa
ge 27, lines 20-31 (D2) for the aspect of heated extrusion of these panels; 

- D2 also indicates that a chamfer (51 ) forming is always possible on the outer edges 
of the panels as seen on fig 10, which chamfer through its esthetic aspect and also 
easing the connection of two panels by taking away a piece of the edge material 
which could sit in the way, would be certainly also considered to be used any new 
combination-panel coming out of the two documents (D1 and D2) teachings in the ey-
es of the skilled man without any need of inventive activity to corne to the content of 
claim 15 also. 

3. DEPENDENT CLAIMS 5,10 

3.1 The combination of the features of dépendent claims 5,10 is neither known from, 
nor rendered obvious by, the available prior art. The reasons are as follows: 
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- although D1 ,D2 and D3 do give some thicknesses concerning the strengthening lay-
ers cited in these documents and also the sizes of the profiles gripping in each other is 
a little bit underlined through text and drawings, non of the documents available, inclu-
ded D1 and D2 did not give such a précisé limited range of it and detailed description 
thereof which makes these sizes spécial sizes must be chosen specially for this pur-
pose and therefore novel and inventive as it was also already explained above con
cerning dépendent claim 9. 

J.Ayiter 
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