
Beautifully engineered synthetic decking  
and marine products.
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INTRODUCING FLEXITEEK

In 2000 zijn we begonnen met het heruitvinden van teakdekken. 
Het resultaat: een gepatenteerd product dat er net zo mooi uitziet als traditioneel teak.

Verkrijgbaar in veel stijlvolle, eigentijdse 
kleuren, met de mogelijkheid van een 
eigen design, belettering en logo’s.

Wij hebben ons Flexiteek zo ontworpen 
dat het veilig en comfortabel is in 
extreme omstandigheden, zodat het vele 
jaren meegaat met minimaal onderhoud.

Meer dan twintig jaar later zijn veel 
van onze oorspronkelijke dekken nog 
steeds in goede staat en zien ze er 
nog geweldig uit. Meer dan 200 van 
‘s werelds grootste scheepsbouwers 
passen Flexiteek 2G toe. Dankzij ons 
wereldwijde distributienetwerk kunnen 
we het gemakkelijk installeren op uw 
huidige boot, of het nu een tender of een 
jacht is.
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LOOKS THAT LAST
Met zorg ontworpen voor 
minimaal onderhoud.



THE PERFECT 
CHOICE
Van tenders tot superjachten, 
Flexiteek 2G is de perfecte 
keuze voor uw droomdek. 
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THE BENEFITS  
ARE CLEAR
Flexiteek 2G is een mooi, 
duurzaam en hoogwaardig 
dekmateriaal, ontworpen om in 
alle weersomstandigheden te 
functioneren.

ADDITIONAL BENEFITS

Een lager gewicht
Met een gewicht van slechts 4,5 kg per m² is 
Flexiteek 2G tot 35% lichter dan concurrerende 
synthetische teakdekken. Dit maakt het 
bijzonder aantrekkelijk voor multihulls, 
motorboten en zeilboten. 
Belangrijk is dat dit het gewicht boven de 
waterlijn vermindert, evenals het totale 
gewicht van de boot. Dit resulteert in een lager 
zwaartepunt, waardoor minder slagzij optreedt 
en de prestaties verbeteren.

Een groenere keuze
Flexiteek 2G biedt u de traditionele looks van 
echt teakhout zonder de milieudilemma’s van 
tropisch hardhout. Zoals elk product heeft 
ook Flexiteek 2G een ecologische voetafdruk. 
Wij hebben maatregelen genomen om de 
impact ervan te minimaliseren door ons 
productieafval te recyclen in andere producten 
en door ftalaatvrije weekmakers te gebruiken 
die voldoen aan de REACH-normen.

Een marktleidend product
Flexiteek 2G wordt op vijf continenten 
vervaardigd, is wereldwijd verkrijgbaar 
via meer dan 100 distributeurs en wordt 
geleverd aan meer dan 200 vooraanstaande 
scheepsbouwers. De gepatenteerde, 
vormvaste onderzijde zorgt voor een 
superieure hechting en pasvorm op boten van 
alle vormen en maten.

TEAK RE-INVENTED
Met zijn fijne nerfstructuur is Flexiteek 2G prachtig 
gemaakt om er net zo uit te zien als echt teakhout. 
U zult de enige zijn die weet dat het geen echte teak is. 
Flexiteek 2G is de perfecte keuze als u de traditionele 
uitstraling van een nieuw teakdek nastreeft en is 
verkrijgbaar in de varianten ‘als nieuw’ en ‘verweerd’. Ons 
bedrijf is opgericht in 2000 en beschikt over de meest 
ervaren teams ter wereld om u te helpen bij het ontwerp, de 
fabricage en de installatie van uw synthetische teakdek.

LONG LASTING
Flexiteek heeft zichzelf de afgelopen 20 jaar bewezen 
dankzij de moderne technologie waardoor het er nog 
steeds prachtig uitziet.

Uw nieuwe dek wordt geleverd met de mogelijkheid om 
een online garantie van 10 jaar tegen materiaaldefecten te 
registreren. Alle Flexiteek dekken zijn vervaardigd met behulp 
van speciale lastechnieken, waardoor de verbin-dingen sterker 
zijn dan met behulp van lijm. Het oppervlak is uiterst slijtvast, UV-
bestendig en kan volledig opnieuw worden geschuurd, mocht u dat 
ooit willen of nodig hebben.

LOW MAINTENANCE

Flexiteek 2G heeft weinig onderhoud nodig om er mooi 
uit te blijven zien. Regelmatig hard schrobben of dure 
reinigingsmiddelen zijn niet nodig. Af en toe afspoelen of 
een grondige reiniging met een hogedrukreiniger volstaat 
om het er als nieuw uit te laten zien. Met water en zeep 
verwijdert u de meeste vlekken, zoals olie, benzine, rode 
wijn en visbloed.

HIGH PERFORMANCE
Flexiteek 2G biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte 
van concurrerende synthetische teakdekken.

•  Het koelt 30% sneller af dan traditionele composiet-
dekken.

•  Het dek is tot 35% lichter, ideaal voor performance-
jachten, multihulls of speedboten.

•  Indrukwekkende nerfstructuur, waardoor Flexiteek 2G het 
meest realistische kunststof teakdek is.
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TEAK
De meest populaire kleur is en blijft nog steeds 
de Teak kleur. 
 
Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

WEATHERED
Met een subtiele variatie bootst onze 
Weathered variant perfect een teakdek 
na dat grijs begint te worden.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

CHARCOAL
Charcoal is niet zo donker als onze variant 
Carbon en biedt daarmee voldoende 
ruimte voor iets anders.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

SCRUBBED
De variant Scrubbed, ontworpen om vers 
geschrobd teak na te bootsen, heeft een 
mooie warme honingkleur met diepe 
kleurtonen.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

VINTAGE
Als u uw teak aan de elementen 
overlaat, ontstaat het fraaie 
donkergrijs van onze Vintage-kleur.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

GREY
Nog één van onze eigentijdse 
kleuren, ontworpen voor een dek dat 
er niet uitziet als hout.

Verkrijgbaar in zwarte en witte lasnaad.

BLEACHED
Bleached heeft iets minder tint dan 
Scrubbed en bootst een geschrobd 
teakdek prachtig na.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

WALNUT
De perfect uitgebalanceerde variatie geeft 
de kleur Walnut het uiterlijk en het gevoel 
van het Amerikaanse walnotenhout. 
U kunt het naturel laten of vernissen voor 
gebruik binnen.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

OFF-WHITE
Houdt u van een wit dek? Waarom 
kiest u dan niet een praktisch, zeer 
slipvast wit dek!

Verkrijgbaar in zwarte en grijze lasnaad.

CARBON
Eigentijds, scherp, modern. Onze 
dekvariant Carbon is dit en nog veel 
meer.

Verkrijgbaar in grijze of witte lasnaad.

FADED
Houdt u meer van teakhout dat begint 
te verweren? Dan is een Faded dek het 
antwoord. Een perfecte mix tussen 
Bleached en Weathered.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.

OVER 30 COLOUR 
COMBINATIONS  
TO CHOOSE FROM
Of u nu houdt van een klassieke 
teaklook of iets moderners, u kunt 
kiezen uit 11 kleuren. 

Gecombineerd met zwarte, grijze of witte 
lasnaad, biedt dit u een indrukwekkende 
reeks combinaties waarmee u uw dek 
kunt aanpassen.

Gebruik onze dekontwerper om het perfecte  
dek voor uw boot te creëren:  
flexiteek.nl
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DESIGN 
POSSIBILITIES
Wij kunnen uw dek op maat 
maken om traditionele en 
moderne ontwerpen op 
individuele basis te creëren; 
gesneden, gemonteerd en 
afgewerkt met de hand.

Wij kunnen uw dek ook verfraaien 
met op maat gemaakte ontwerpen, 
logo’s en belettering, met behulp 
van computergestuurde, precieze 
snijwerktuigen.

CNC CUT LOGOS
CNC-snijlogo’s van elk design of elke 
maat kan worden vervaardigd om uw 
Flexiteek 2G dek te personaliseren.

BE UNIQUE
Er zijn geen regels! Wie zegt dat 
planken van voor naar achter moeten 
lopen? Goldfish think outside the box.

CUTTING EDGE
Een zeer modern ontwerp dat de 
vorm van deze Sunseeker Hawk 
38 benadrukt. Alles is mogelijk 
met dekken die ontworpen zijn om 
met een CNC-machine te worden 
gesneden. Als u het kunt bedenken, 
kunnen wij het maken.

TRADITIONEEL
Als u van traditie houdt: een volledig gedetailleerd 
dek met lijfhout. Fraaier vind je niet op het gebied 
van teak.

KLEUREN MENGEN 
Waarom zou je geen Flexiteek 2G-kleuren 
mengen? Hier is het werkgebied bekleed met 
praktisch Carbon, terwijl de gangboorden zijn 
afgewerkt met Off-White Flexiteek 2G met grijze 
lasnaad.

HEDENDAAGS
Eenvoud kan soms het detail zijn. Hier versterkt 
een eenvoudig recht gelegd Flexiteek 2G-paneel 
zijn omgeving en vice versa.
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  Waar is Flexiteek 2G van 
gemaakt?

  Flexiteek 2G is synthetisch en 
wordt gemaakt met behulp van 
een ftalaatvrije PVC die voldoet 
aan de REACH-norm en is volledig 
recyclebaar.

  Hoe lang gaat het mee 
(levensduur)?

  Flexiteek wordt nu al meer dan 20 
jaar gebruikt, en de eerste dekken 
zijn nog steeds in goede staat. 
Uiteraard hangt het af van hoe 
intensief de dekken worden gebruikt.

  Zal het verkleuren of van 
uiterlijk veranderen?

  Flexiteek 2G verkleurt of verandert 
niet; het kan een paar tinten 
donkerder worden na langdurige 
blootstelling aan de elementen. Het 
kan er weer als nieuw uitzien door 
het oppervlak te schuren, net als bij 
hout.

  Wordt het warm?
  Flexiteek 2G wordt warm in een 

warm klimaat, maar is ontwikkeld 
om de warmteoverdracht te 
beperken en koelt 30% sneller af dan 
traditionele composiet-teakdekken.

  Wat zijn de antislip-
eigenschappen?

  Flexiteek 2G heeft soortgelijke 
antislip-eigenschappen als teak en 
presteert beter dan dit materiaal 
wanneer het nat is.

  Hoeveel weegt Flexiteek 
2G?

  Flexiteek 2G weegt 4,4 kg per 
vierkante meter.

  Welke voordelen heeft 
Flexiteek 2G in vergelijking 
met echt teak?

  Flexiteek 2G biedt een echte 
‘teaklook’ met als bijkomend 
voordeel dat het lichter is in gewicht 
met minimaal onderhoud.

  Hoe verhoudt Flexiteek 2G 
zich tot zijn concurrenten?

  Flexiteek 2G is het enige kunststof 
teakdek van de tweede generatie 
dat een lichter en koeler alternatief 
is dan andere synthetische dekken, 
met een uitgebreider aanbod aan 
realistische ‘houten’ afwerkingen en 
kleuren.

  Hoe ziet het dek eruit?
  Flexiteek 2G is leverbaar in een 

variant die een teakdek nabootst 
en kan worden vervaardigd volgens 
een op maat gemaakt ontwerp 
voor een moderne, hedendaagse 
of traditionele look; er zijn geen 
grenzen aan de mogelijkheden.

  Hoe wordt Flexiteek 2G 
samengesteld?

  Flexiteek 2G wordt ‘gelast’ met 
kunstof lastechnieken om strakke, 
dichte verbindingen te garanderen.

  Wat is lijfhout?
  Lijfhout is de omlijsting rond de 

planken en is gewoonlijk een iets 
breder gedeelte in vergelijking met 
de planken die het dek vormen.

  Kan het op elk oppervlak 
plakken?

  Flexiteek 2G lijmen hechten goed 
op de meeste ondergronden; indien 
de ondergrond geschilderd is, neem 
dan contact met ons op. In veel 
gevallen kan een 2-componenten 
epoxy worden gebruikt om een 
geschikte ondergrond te creëren 
voor het aanbrengen van onze 
lijmen.

  Welke lijm wordt gebruikt 
om het vast te plakken?

  Wij hebben vele lijmen getest 
en bevelen het gebruik van 
2G MS polymeer- of PU2K-
lijmen aan, afhankelijk van uw 
installatiemethode.

  Wat als ik een dikker 
product nodig heb?

  Indien u dat wenst, kan Flexiteek 2G 
geleverd worden op een multiplex, 
GRP, laminaatplaat of schuimlaag 
van verschillende dikte om een 
goede aansluiting op een nis of rand 
mogelijk te maken.

  Zal het opbollen of buigen 
onder druk?

  Flexiteek 2G wordt samengedrukt 
zoals een fitting met bouten wordt 
vastgezet. Wij raden aan om alles 
wat met bouten is vastgezet, op 

een stevige ondergrond te plaatsen, 
zoals Tufnol, UPVC, aluminium, enz.

  Kan Flexiteek 2G verticaal 
worden gebruikt?

  Flexiteek 2G is oppervlakteconform, 
zodat het kan worden gebruikt op de 
meeste hoeken en contouren, zowel 
verticaal als horizontaal.

  Wat voor onderhoud is er 
nodig?

  Flexiteek 2G vereist minimaal 
onderhoud. Af en toe een 
schoonmaakbeurt en als de nerf 
begint te slijten, zorgt een snelle 
schuurbeurt voor een frisse look en 
vernieuwde antislip-eigenschappen.

  Hoe maak je het schoon?
  Wij adviseren het gebruik van onze 

reinigingsmiddelen die volledig 
zijn getest voor gebruik met 
Flexiteek 2G. Een hogedrukreiniger 
werkt goed voor dagelijkse of 
een grondige reiniging en een 
licht reinigingsmiddel kan helpen 
bij hardnekkige vlekken. De 
onderhoudsinstructies kunnen 
worden gedownload van onze 
website op www.flexiteek.nl.

  Kun je het opnieuw 
schuren?

  Flexiteek 2G kan met de hand 
opnieuw worden geschuurd met 

schuurpapier korrel 40 tot 80 en in 
de richting van de nerf. Hoe ruwer 
het schuurpapier, hoe dieper de nerf 
zal zijn.

  Hoe gemakkelijk is het te 
repareren?

  Flexiteek 2G is zeer gemakkelijk te 
repareren met vinyl lastechnieken; 
in extreme gevallen kunnen planken 
worden uitgesneden en vervangen.

  Hoeveel kost het?
  Flexiteek 2G is geprijsd op basis van 

vierkante meter en details. Offertes 
kunnen vrijblijvend via dealers 
worden aangevraagd.

  In welke hoeveelheden kan 
ik Flexiteek 2G kopen?

  Flexiteek 2G wordt geleverd als 
op maat gemaakte dekken of als 
panelen met ruwe afmetingen tot 
bijna elke grootte, die op de meest 
uiteenlopende wensen inspelen.

  Kan het ook voor andere 
toepassingen dan boten 
worden gebruikt?

  Ja, Flexiteek 2G wordt gebruikt voor 
niet-maritieme toepassingen, zoals 
vloerbekleding voor woningen en 
bedrijven, sportscholen, sauna’s, 
campers, aanhangwagens en 
voertuigen.

FAQS



BOAT BUILDERS
The choice of leading

Flexiteek 2G is toonaangevend in deze 
categorie en wordt gebruikt door meer 
dan 200 botenbouwers wereldwijd. 

ONZE  BELOFTE  AAN  U
Wij zijn er om u te helpen aan de behoeften 
van uw klanten te voldoen. Onze producten 
zijn ontworpen om de beste in hun categorie 
te zijn.

Wij blijven innoveren en verbeteren om 
ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Dankzij ons 
wereldwijde distributienetwerk kunnen wij 
u een ongeëvenaard niveau van service en 
ondersteuning bieden.
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“Wij monteren Flexiteek 2G op onze zeilboten omdat het simpelweg 
perfect is. Omdat we nooit after-sales claims hebben gehad, 
weten we dat we de juiste keuze hebben gemaakt om met 
Flexiteek in zee te gaan voor onze teakdekken.”

Robert Menzel
Deputy Head of Purchasing
Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

“Wij hebben voor Flexiteek gekozen vanwege de kwaliteit, de 
natuurgetrouwe uitstraling en de uitstekende service van onze 
leverancier. Het voldoet aan de eisen die aan onze jachten 
worden gesteld.”

David Medina
Operation Manager

“Williams koos voor Flexiteek omdat het verreweg het meest 
natuurgetrouwe teakalternatief is dat momenteel verkrijgbaar is. 
We hebben het product aangebracht op enkele duizenden boten 
op locaties variërend van Australië tot Noorwegen en hebben 
vastgesteld dat het een zeer deugdelijk product is.”

John Hornsby
Joint Managing Director

“Flexiteek biedt een breed scala aan kleuren om aan de eisen van de 
klant te voldoen, plus de mogelijkheid om vrijwel elke vorm en lijn 
aan te passen. We moeten in ons hele assortiment dezelfde 
hoogwaardige kwaliteitsstandaard bieden, dus het is cruciaal 
om een internationaal bedrijf te zijn dat aan verschillende 
landen levert.”
Javier Ibañez
Technical Director
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FLEXITEEK TRIMS
Laat uw synthetische teakdek 
Flexiteek 2G nog fraaier ogen met ons 
gamma Flexiteek Trims. Ontwikkeld in 
samenwerking met Wilks, wereldleider op 
het gebied van impactbescherming.

Voor meer informatie over de Flexiteek Trims-reeks kunt u contact opnemen met 
uw dichtstbijzijnde Flexiteek-dealer of rechtstreeks met ons. 

U kunt ook het contactformulier invullen via flexiteek.nl

STANDAARDKLEUREN
Elk profiel is ongeschuurd verkrijgbaar in 
dezelfde standaardkleuren als Flexiteek 
2G synthetisch teak, zodat uw boot een 
uniforme uitstraling krijgt.

VOELT EN OOGT ALS HOUT
Het gamma Flexiteek Trims is ontworpen 
om eruit te zien en aan te voelen als echt 
hout, met de gewilde onderhoudsarme 
kwaliteiten van Flexiteek 2G synthetisch 
teak.

WILKS FENDERING
Sinds 1973 loopt Wilks (eigendom 
van Flexiteek) voorop in de Britse 
maritieme industrie wat betreft de 
levering van fenders aan ‘s werelds 
grootste maritieme bedrijven 
en springt het perfect in op de 
behoeften van botenbouwers, 
bevoorraders en retailklanten.

Wilks heeft een breed assortiment fender- 
en stootlijstproducten om aan de eisen 
van een verscheidenheid aan boten te 
voldoen, evenals ponton fender-profielen 
die speciaal zijn ontworpen voor gebruik 
als stootrand bij aanlegplaatsen en 
drijvende platforms.

Boat Fendering
Wilks is er trots op dat het de grootste 
specialist in het Verenigd Koninkrijk is op het 
gebied van bootbescherming, stootlijsten en 
aanverwante producten. Ons assortiment 
fender-producten omvat roestvrij staal, hard 
PVC, aluminium, alsmede D-, U- en B-profielen. 
Van bijboot-fenders tot slijtvaste rub rail voor 
traditionele vissersboten, Wilks heeft een 
product dat bij u past.

Click Fendering System
Click is het nieuwste boot fender-systeem 
van Wilks en is ontwikkeld om een snelle 
en eenvoudige installatie mogelijk te 
maken zonder afbreuk te doen aan de 
schokbestendigheid. Het Click-systeem 
bestaat uit een harde PVC-rail en een flexibele 
UV-gestabiliseerde PVC-body om een snel 
te monteren fender-systeem te creëren met 
verborgen bevestigingen.

Pontoon Fendering
Onze ponton fender-profielen zijn geschikt 
voor individuele ligplaatsen, maar ook voor 
complete jachthavencomplexen. Ze zijn 
ontworpen met het oog op een gemakkelijke 
installatie en een duurzame bescherming. 
De profielen bieden allemaal een betere 
bescherming tegen stoten dan hout en zijn 
beter geschikt voor langdurig gebruik in 
de marine wereld, met een minimum aan 
onderhoud na installatie.

Accessoires
Wilks produceert een breed assortiment 
van fender-accessoires, waaronder 
eindkappen, bovenkappen, handrails, 
voetlijsten, bevestigingsstrips, inzetstukken, 
randprofielen en nog veel meer.

Voor meer informatie en om het 
Wilks fender assortiment te bestellen, 

gaat u naar www.wilks.co.uk
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OUR STORY
Alle industrieën evolueren in de loop der tijd wat betreft hun 
keuze van materialen. Fabrikanten van auto’s, vliegtuigen, fietsen en 
vloerbedekking voor huishoudelijk gebruik, hebben allemaal 
hoogwaardige alternatieven ontwikkeld en toegepast voor de materialen 
die zij oorspronkelijk gebruikten. In de bootindustrie is dat niet anders.

DE BEGINJAREN

Wij hebben Flexiteek in 2000 opgericht met 
als doel een revolutie teweeg te brengen op 
de markt van traditionele teakdekken. Door 
‘planken’ te extruderen uit PVC, hebben wij een 
innovatief product gecreëerd dat er net zo mooi 
uitziet als teakhout. Het biedt ook aanzienlijke 
prestatievoordelen.

Onze eigenaar, Anders Wilhelmsen Sr, is een 
ondernemende Noor met een imposant verleden 
in de scheepvaart. Wij laten ons inspireren door 
dit maritieme erfgoed en deze kennis bij het 
vormgeven van onze producten. Wij kennen de 
hoge eisen van toonaangevende botenbouwers 
en hebben daarop ingespeeld.

Na twee jaar ontwikkeling werd met de 
introductie van Flexiteek 2G in 2014 een 
nieuwe standaard gezet voor hoogwaardige 
alternatieven voor teak, niet in de laatste 
plaats door het eerdere probleem van de 
warmteafgifte, met pijn aan de voeten als 
gevolg, op te lossen.

MEER DAN 20 JAAR LATER

De Flexiteek 2G die we tegenwoordig verkopen, is een mooi, 
duurzaam dekmateriaal met uitstekende kwaliteiten, ontworpen 
om in alle weersomstandigheden te functioneren. Het is 
verkrijgbaar in meer dan 30 verschillende kleurencombinaties en 
kan worden voorzien van op maat gemaakte ontwerpen, logo’s 
en belettering. De uitzonderlijke kwaliteit van ons productdesign 
en onze montage maken het tot de beste keuze voor de meest 
uiteenlopende soorten boten, van tenders tot superjachten.

Als de marktleider in het segment is Flexiteek 2G enorm populair 
bij booteigenaren. Het wordt ook gebruikt door meer dan 200 
botenbouwers wereldwijd. Met Flexiteek 2G hoeft u uw dek niet 
urenlang te schrobben, te schuren en te oliën. Onze originele 
dekken – meer dan 20 jaar geleden gemonteerd – doen het nog 
steeds goed en zien er nog geweldig uit.

Wij bieden betaalbare luxe met minimale rompslomp en zonder de 
kostbare regenwouden te bedreigen. Dit alles wordt ondersteund 
door een zorgvuldige installatie en uitzonderlijke ondersteuning 
door ons wereldwijde distributeursnetwerk.
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FLEXITEEK 2G OFFERS  
YOU THE LUSTROUS LOOKS  
OF REAL TEAK WITHOUT  
THE ENVIRONMENTAL  
DILEMMAS ASSOCIATED  
WITH TROPICAL HARDWOODS.

ENVIRONMENTAL 
COMMITMENT
Zoals elk product heeft ook 
Flexiteek 2G een ecologische 
voetafdruk. Wij hebben 
maatregelen genomen om de 
impact ervan te minimaliseren 
door ons productieafval te 
recyclen in andere producten en 
door ftalaatvrije PVC te gebruiken 
die voldoet aan de REACH-
normen.

Wij zijn er trots op om World Land Trust 
(WLT) te steunen, een internationale 
liefdadigheidsinstelling die de in 
biologisch opzicht belangrijkste en 
meest bedreigde leefomgevingen 
beschermt, hectare voor hectare.

Voor elke 10 m² Flexiteek 2G die 
we verkopen, doneren we £ 5 om 
herbebossing van vitale habitats te 
financieren via WLT’s Plant A Tree-
programma dat lokale partners over de 
hele wereld ondersteunt.

Wanneer u Flexiteek 2G verkiest 
boven teak, kiest u voor een duurzaam 
alternatief dat geen bedreiging vormt 
voor de kostbare regenwouden en de 
biodiversiteit en gemeenschappen die 
ervan afhankelijk zijn.

We donate £5 for every 10m² of Flexiteek 2G sold.
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Meer dan Op

100
In

Landen
50 6

Dealers en vertegenwoordigers Continenten

WORDT GEBRUIKT DOOR MEER DAN 200 
BOTENBOUWERS WERELDWIJD

EXPERT ADVICE,  
INSPIRATION AND  
SERVICE WORLDWIDE
Al meer dan twintig jaar heeft Flexiteek een 
solide distributienetwerk opgebouwd, waarmee 
honderden botenbouwers, botendealers en 
booteigenaren wereldwijd worden bediend. 

Onze ervaren distributeurs zijn allemaal volledig 
opgeleid met betrekking tot het ontwerp, de fabricage 
en de installatie van Flexiteek 2G en kunnen advies 
geven over alle boten, van tenders tot superjachten.

Om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden, bezoek onze 
website www.flexiteek.nl



FLEXITEEK PATENTS 
Europe EP 1196672
Canada 2,377,960
China ZL008093733.3
South Africa 2001/10348
USA 6,895,881
Australia 769707
South Korea 10-0765000

E info@flexiteek.nl 
W www.flexiteek.nl

CONTACT US 

This brochure has been printed on 100% recycled paper and has been carbon balanced.

Beautifully engineered synthetic decking  
and marine products.
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