
Klik en klaar. 
Montage zonder 
gereedschap

FLENSBV



Meubels kunnen vanaf nu in seconden in elkaar worden gezet. Zonder 

gereedschap, verbindingsbeslag, schroeven of lijm. Klik alle onderdelen 

simpelweg in elkaar en het resultaat is een perfect en stabiel gemonteerd 

meubel. Met Threespine® click furniture technology en onze technische 

ondersteuning bij productie, bieden we u de mogelijkheid een nieuwe 

generatie meubelen op de markt te introduceren.

Threespine® is gebaseerd op de kliktechnologie van zwevende vloeren, 

die zichzelf heeft bewezen in meer dan een miljard m  vloeroppervlak

wereldwijd.

Montage in seconden, 
zonder gereedschap

Bewezen technologie

Bekijk de montage

Perfect haaks en extreem sterk En gemonteerd in secondenZonder gereedschap
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Eenvoudige demontage m.b.v. de demontagestrip

VOORDELEN

• Snelle en eenvoudige montage

•  Demontage mogelijk

•  Geen verbindingsbeslag,

    lijm of gereedschap nodig

•  Altijd perfect stabiel en haaks

Onderscheidend kenmerk van Threespine® is de flexibele kunststof veer. 

Deze zorgt voor een solide verbinding als de klikprofielen in elkaar worden 

gedrukt.

        Het paneel wordt in het klikprofiel gedrukt. 

        Het klikprofiel drukt de veer terug in de sleuf. 

        Het paneel wordt in de eindpositie gedrukt. 

        De veer veert terug en vergrendelt de panelen. 

De stevigheid van de veer in combinatie met het lange contactoppervlak 

geeft een extreem stevige verbinding. En maakt het meubel zeer robuust.

Hoe het werkt

De veer wordt in het productieproces ingebracht. Op deze manier maken 

we meubelmontage voor en door iedereen eenvoudig. Door de panelen 

simpelweg in elkaar te drukken ontstaat een perfect, stabiel en altijd 

haaks meubel.

Threespine®-technologie maakt demontage net zo makkelijk als montage. 

Met behulp van een demontagestrip wordt de veer terug in de groef 

geduwd. En kunnen de panelen uit elkaar worden gehaald.

Altijd een perfect resultaat
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VOORDELEN

Strak design
Was lijmen tot nu toe de enige solide methode om meubels zonder 

zichtbare verbindingen te monteren. Met de Threespine®-technologie is 

daar verandering in gekomen. Ontwerp uw meubels nu in een volmaakt 

strak design (dat bovendien eenvoudig weer te demonteren is).

Het geheim van de solide verbinding zit ‘m in de kunststof veer, die 

de klikprofielen van de panelen muurvast vergrendelt. Threespine® is 

geschikt voor alle materialen die machinaal kunnen worden geprofileerd.

Gemelamineerd plaatmateriaal, HPL-geplakt plaatmateriaal, gefineerd 

plaatmateriaal en volkernplaatmateriaal* kunnen bovendien onderling 

eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.

In tegenstelling tot de puntbelasting die hoort bij de traditionele 

bevestigingsmethoden, wordt bij Threespine® de belasting verdeeld 

over het volledige contactoppervlak. Met als resultaat dat de sterkte 

van de verbinding veel minder afhankelijk is van de afmetingen en 

eigenschappen van het materiaal. Materialen met een dikte vanaf 

slechts ≥ 10 mm zijn hierdoor uitstekend toepasbaar. Dit, samen met het 

onderling kunnen combineren van verschillende materialen geeft u nog 

meer vrijheid in nieuwe designmogelijkheden.

•  Onzichtbare verbindingen

• Vrijheid in materiaalkeuze en in 

materiaalcombinaties

*Volkern is een geregistreerd

handelsmerk van Trespa Internationaal BV

Verstekverbinding

Volledig onzichtbare verbindingen zonder lijm



Geschikt voor alle typen plaatmateriaal. De Threespine®-technologie geeft u veel vrijheid in uw materiaalkeuze.



Flens helpt u graag om snel met deze nieuwe technologie aan de slag 

te gaan. Van technische ondersteuning bij ontwerp tot productie. Ons 

geavanceerde machinepark en onze vakmensen staan graag voor u klaar.

Samen met Flens 
klaar voor productie

Een greep uit mogelijke profielen:

Ladeprofiel

• Ontworpen en 

geoptimaliseerd voor laden

front

Hoekprofiel

• Geoptimaliseerd voor 

hoekverbindingen

• Geschikt voor plankmontage

Verstekprofiel
 

• 45-graden klikprofiel

Achterwandprofiel

• Garandeert haaksheid 

   en stabiliteit

• Demonteerbaar



Geavanceerd maatwerk 

in serie of enkelstuks

Onze moderne productieomgeving in Oostzaan is volledig ingericht 

om flexibel en snel met de Threespine® Click Furniture Technology te 

kunnen produceren. Uw garantie voor perfecte, stabiele en onzichtbare 

meubelverbindingen. En meer vrijheid in designmogelijkheden.

Flens is licentiehouder van Threespine® Click Furniture Technology voor 

Nederland. Threespine® is een geregistreerd handelsmerk van Välinge 

Innovation AB.

Click Furniture Technology



Klik en klaar: 
de nieuwe standaard 
in meubelmontage
Zonder gereedschap, verbindingsbeslag, schroeven of lijm. 

Met Threespine® Click Furniture Technology zet Flens de nieuwe toon 

voor onzichtbare meubelmontage. Met tal van designmogelijkheden en 

materiaaltoepassingen. Je klikt en alles zit. Snel, eenvoudig en supersterk.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Contact ons op +31 (0)75 684 7411 voor het maken van een afspraak.

Flens en Threespine®. Klik en Klaar: 

• Onzichtbare klikverbindingen

• Strak design

• Eenvoudig te (de)monteren

• Uitzonderlijk stevig en sterk

• Geschikt voor alle materialen ≥10mm

Bekijk de film

op  youtube

Ambacht 22
1511 JZ Oostzaan

T +31(0)75 684 7411
F +31(0)75 684 4151

info@flensbv.nl
www.flensbv.nl C
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