Dreen Ceramica
®

Keramische tegels voor dakterrassen

Dreen®Ceramica
Luxe en natuurlijke uitstraling voor dakterrassen
Dreen®Ceramica is het tegelsysteem met keramiek voor dakterrassen. Met een
herkomst uit Italië behoren onze keramische tegels tot de topklasse en bent u
verzekerd van kwaliteit.
Maatvast en lichtgewicht
Dreen®Ceramica is verkrijgbaar in de formaten 600 x
600 x 20 mm, 900 x 450 x 20 mm en 1200 x 600 x 20
mm. Andere formaten zijn op aanvraag beschikbaar.
Door de dikte van slechts 20 mm en een gewicht
van 46 kg/m², is Dreen®Ceramica een uitstekend
product voor de inrichting of renovatie van

dakterrassen, balkons en galerijen. De tegel
kenmerkt zich door positieve eigenschappen; naast
anti-slip, zijn de tegels maat-, kleur- en slijtvast en
gemakkelijk in onderhoud. Tevens zijn ze vorst- en
strooizoutbestendig. De tegels voldoen aan alle
Europese normen.

Dreen® Ceramica

Kleurvast
De keramische tegels zijn monolithisch volkern gekleurd, dat betekent
dat ze massief opgebouwd zijn uit één soort materiaal en kleur.
Hierdoor behouden ze altijd hun kleur en verslijten ze nauwelijks.
Dreen®Ceramica is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kies uit
diverse tinten en geef uw buitenruimte een stijlvolle uitstraling.
Eenvoudig in onderhoud
Keramische buitentegels zijn gemaakt van samengeperste kleilagen
die op hoge temperaturen gebakken worden. De hardheid maakt de
tegel krasbestendig, onderhoudsarm en vuil werend. Eventueel
ontstane vlekken van bijvoorbeeld barbecuevet of rode wijn kunnen
moeiteloos met een alledaags reinigingsmiddel schoongemaakt
worden. De tegels nemen geen water op. De waterafvoer is afhankelijk
van de ligging van het dakterras, denk hierbij aan de invloeden van
beschutting, wind en zon. Water dat na een regenbui eventueel blijft
liggen is eenvoudig met een vloertrekker droog te trekken. De tegels
zijn goed bestand tegen weersinvloeden en in de winter tegen het
gebruik van strooizout.

EIGENSCHAPPEN
ʵʵ Kleurvast
ʵʵ 	Krasbestendig
ʵʵ 	Slijtvast
ʵʵ 	Vorstbestendig
ʵʵ 	Hoge maatvastheid
ʵʵ 	Hoge antislip (R11)
ʵʵ 	Onderhoudsarm
ʵʵ 	Vuilwerend

Tegels met fixplate lock op fixplate base

Strak en stabiel
Met Dreen®Ceramica ontstaat een stabiel en vlak loopoppervlak. De
tegels worden bevestigd op het onderliggende fixplate lock systeem
met demontabele hoekstukken. Met dit element worden de tegels
gefixeerd en vergrendeld, maar blijft de ondergrond (indien nodig)
bereikbaar. Bovendien ontstaan hiermee strakke naden.
Ophogen dakterras
Met DNS® kan het dakterras worden opgehoogd. Hierbij werken we
met exact op maat gezaagde DNS® -buizen, die worden geplaatst in
een drukverdeelvoet. Bovenop komt het fixplate lock element te
liggen, waarop de Dreen®Ceramica tegels geplaatst en gefixeerd
worden. Aan de randen zorgt het speciale DNS® randzonesysteem
voor stabiliteit en goede ondersteuning en opsluiting van de tegels.

Ophogen met het DNS® systeem

Ondersteuning en opsluiting met DNS®
randzonesysteem

Na ontgrendeling is de ondergrond bereikbaar

Fixplate lock systeem

Fixplate lock systeem met DNS®

DNS® randzonesysteem

EPDM
randzoneschijf

Randzoneschijf
met randzonestrip

Fixplate lock

DNS® buis

Fixplate base
DNS®
randdzone voet

DNS® voet/schijf

Technische gegevens Dreen®Ceramica
Afmeting

595 x 595 x 20 mm

895 x 446 x 20 mm

595 x 1195 x 20 mm

Werkende maat

598 x 598 x 20 mm

898 x 449 x 20 mm

598 x 1198 x 20 mm

Gewicht per tegel

16,5 kg

18,5 kg

33,2 kg

Gewicht per m²

46 kg/m²

46 kg/m²

46 kg/m²

Aantal per m²

2,78 stuks

2,50 stuks

± 1,4 stuks

Dikte tolerantie

±0,5 mm

±0,5 mm

± 0,5 mm

Lengte en breedte tolerantie ±0,8 mm

±0,8 mm

± 0,8 mm

Anti-slipwaarde (stroefheid) R11 (optioneel R13)

R11 (optioneel R13)

R11

Breuklast

6,5 kN

4,5 kN

10 kN

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst
mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens Beton B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten
of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het
recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.
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Zoontjens,
specialist op het dak
Opgericht in 1905 en al meer dan 40
jaar werken met daken heeft geleid
tot een schat aan kennis en
ervaring. Continu onderzoek en
innovatie hebben gezorgd voor
kwalitatief hoogwaardige
dakbestratingssystemen.
Zoontjens is daardoor uitgegroeid
tot een internationale koploper op
het gebied van dakinrichting.
Unieke systemen voor dakterrassen, galerijen en balkons tot aan
dakpleinen en dakpromenades.
Demontabel parkeerdaksysteem
speciaal voor grote parkeerdaken.
Bij elk project wordt gezorgd voor
begeleiding, installatie en
onderhoud. Met dit full service
aanbod is Zoontjens in Europa de
expert voor grote en kleine
dakprojecten.
Duurzaamheid is voor Zoontjens
een belangrijk speerpunt. Daarom
wordt continu verder gewerkt
aan duurzamere processen en
systemen.

