DREEN®ELEGANCE

STIJLVOL DAKBESTRATINGSSYSTEEM

VOOR EEN
LUXE UITSTRALING
Geniet van een stijlvol dakterras met de Dreen®Elegance tegels.
Naast het fraaie uiterlijk zijn ze eenvoudig in onderhoud, liggen stabiel
en zorgen voor een goede afwatering.

DREEN®ELEGANCE

Een dakterras is vaak het verlengstuk
van de woonkamer en middelpunt van het
buitenleven. Met onze Dreen®Elegance
tegel creëer je een stijl- en sfeervol
dakterras.

VUILBESTENDIG

De Dreen®Elegance tegels zijn voorzien
van een speciale coating. Dankzij deze
coating kan vuil zich niet vasthechten of in
de tegel doordringen. Ook vet of olie niet.
Barbecues, vieze schoenen en verjaardagsfeestjes met hapjes en drankjes zijn
geen probleem op een Dreen®Elegance
dakterras. De coating is speciaal ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud.

EIGENSCHAPPEN
Í Luxe uitstraling
Í Speciale coating
Í Fraaie kleuren en deklagen
Í Vuilbestendig
Í Eenvoudig onderhoud

ONDERHOUD

Normale vervuiling kan met water worden
opgelost. Bij extreme vervuiling is natuurlijke zeep, zoals groene zeep, voldoende.
Naspoelen met water maakt het terras
weer blinkend schoon.

DROOG OPPERVLAK

De ruimte onder en tussen de tegels zorgt
voor een gelijkmatige waterafvoer. Met dit
systeem ontstaat een goede beluchting
van het dak en een droog oppervlak.

UNIEKE FIXPLATE

Door de tegels te plaatsen op de speciaal
ontwikkelde fixplate kunnen de tegels niet
‘uit elkaar lopen’. De fixplate zorgt tevens
voor strakke naden en een perfecte
afwatering. Bij een afschotvolgend
dakterras werken met we met de fixplate
op de fixplate base.

OPHOGEN EN NIVELLEREN

Om de dakbestrating waterpas te leggen,
werken we met DNS®. Met DNS® kan
het dakterras tegelijkertijd worden
opgehoogd en genivelleerd. Hierbij werken
we met een op maat gezaagde ronde
PE buis. Elk oplegpunt van de tegel wordt
individueel ingemeten met een bouwlaser
om de exacte lengte van deze DNS® buis
te bepalen. Deze buis wordt geplaatst in
een drukverdeelvoet en voorzien van de
fixplate, waarop de Dreen®Elegance tegels
zich fixeren. Zo ontstaat een stabiel en
waterpas loopoppervlak. Aan de randen
zorgt het speciale DNS® randzonesysteem
voor stabiliteit en goede ondersteuning en
opsluiting van de tegels. De fixplate kan
ook gebruikt worden in combinatie met de
verstelbare tegeldrager.

DREEN® ELEGANCE
FIXPLATE SYSTEEM

FIXPLATE SYSTEEM MET DNS®

Fixplate

Fixplate

FIXPLATE SYSTEEM MET
VERSTELBARE TEGELDRAGER

Fixplate

Verstelbare tegeldrager ring 24 mm

Fixplate base

DNS® buis

Verstelbare tegeldrager ring 48 mm
DNS® voet/schijf

TECHNISCHE GEGEVENS DREEN® ELEGANCE
Afmeting

600 x 600 x 30 mm

Gewicht per stuk

26 kg

Gewicht per m²

69,5 kg

Aantal per m²

2,78 stuks

Vellingkant

3 x 3 mm

Dikte tolerantie

± 2 mm

Lengte en breedte tolerantie

± 2 mm

Breuklast

3,8 kN*

Verpakkingseenheid

26 stuks per pallet (9,35 m²)

Verstelbare tegeldrager basis 35 – 50 mm

Verstelbare tegeldrager basis 50 – 74 mm

LOGISTIEK
Verpakkingseenheid

34 stuks per pallet (12,23 m²)

GARANTIE
Vorstbestendigheid en
Anti groene aanslag

10 jaar (bij normaal onderhoud en plaatsing
volgens Zoontjens richtlijnen)

* Voor openbare terrassen met een zwaardere
belasting adviseren wij een tegel met een
hogere breuklast.

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht.
Zoontjens International 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.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS
Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij
met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs
te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange
ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken.
Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers
en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze,
werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op
het dak. Het is onze higher ground.

zoontjens.com

