
Ook tegelzetters hebben het Fix-Plus systeem 
ontdekt.
Voor tegelzetters word het aanbrengen van tegels 
steeds moeilijker. Tegel formaten zijn met de jaren 
groter en groter geworden. Er zijn tegenwoordig 
formaten van 120 x 120 cm op de markt. U kunt zich 
voorstellen dat dit behoorlijk wat vakmanschap 
vereist om deze formaten vlak en strak aan te 
brengen. Steeds meer tegelzetters gebruiken 
daarom het Fix Plus Levelling systeem, om deze 
klussen tot een vlak eindresultaat te brengen.

Fix Plus Levelling Systeem
Makkelijk Vlak !

Uw dealer:

www.fix-plus.nl

Vlak tegels zetten ook zonder ervaring 

Voorkomt oneffenheden
Makkelijk toe te passen
Een starters set om mee te beginnen 
De keggen zijn meerdere keren te gebruiken
Uitermate geschik voor groot formaat tegels 
Geschikt voor wand- en vloertegels 

Voor een demonstratie gaat u naar het Fix Plus YouTube 
kanaal en laat u overtuigen.
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Vanaf nu kan iedereen eenvoudig vlak tegelwerk aanbrengen met het Fix Plus Levelling systeem. geschikt voor wand- en vloertegels

Makkelijk te verwijderen

Fix-Plus Systeem?
Het Fix Plus Levelling systeem bestaat uit 
drie delen. Een clip, een keg en een 
speciale tang. De clips zijn ontworpen 
voor tegels van een dikte van 3 tot 13 
mm.  De keggen zijn van hoogwaardig 
materiaal en kunnen meerdere malen 
worden gebruikt. 
De speciale tang vereenvoudigd het 
fi eren van de keg in de clip en 
garandeert een vlak eindresultaat. De 
druk die wordt uitgeoefend kan worden 
gereguleerd door de stelknop. Het Fix 
Plus systeem is makkelijk te verwijderen 
na het plaatsen. Dit kan met een rubber 
hamer of met wat handig voetenwerk. 

De keggen kunt u meerdere malen

gebruiken

Het Fix Plus systeem is makkelijk te verwijderen na het 
plaatsen. Dit kan met een rubber hamer of met wat 
handig voetenwerk.  
Door het breek systeem onderaan de voet van de clip 
blijven er geen resten van de clip achter in de voeg.  

De keggen zijn van hoogwaardig materiaal, en zijn 
meerdere malen te gebruiken.  
Dit is ideaal bij de grotere tegelklussen. Na het 
uitharden van de tegellijm kunt u de clips en keggen 
verwijderen en de keggen hergebruiken voor de 
volgende fase van uw tegelwerk. 

Gegarandeerd
Kwaliteit

Ontwerp
Perfect

Perfect ontwerp betekend perfect tegelwerk

Het  Fix-Plus levelling systeem is zo ontworpen dat 
iedereen er mee kan werken. U zult verbaasd staan over 
het gemak en het eindresultaat van uw tegelklus. 
Gebruik de kunststof tegeltang voor de kleine 
tegelklussen en de metalen tegeltang voor het grote 
werk.
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