
Dreentegel®

Hoogwaardige 
dakbestratingssystemen



Drainerend daktegelsysteem
 ʵ Geschikt voor beloopbare vlakke daken
 ʵ De waterafvoer is gewaarborgd door de sleuven in 
de zijkanten van de tegels

 ʵ De ruimte tussen de onderkant van de tegel en het 
dak oppervlak is zo ontworpen dat een duurzame, 
gelijkmatige en goede waterafvoer is verzekerd

 ʵ Gering gewicht per m², maar een hoge belastbaarheid
 ʵ Goede bescherming van de onder liggende laag 
tegen weersinvloeden

 ʵ Goede beluchting van het dak en altijd een 
droog oppervlak

 ʵ Het plaatsen van de tegels op plakzegels of 
plakzegels in combinatie met comfixelementen 
heeft het voordeel dat de tegels fixeren met de 
ondergrond. Door hun kleefkracht wordt 
voorkomen dat de tegels ‘uit elkaar kunnen lopen’

Unieke middennok 
De middennok van de afmeting 300 x 300 mm, zorgt 
voor extra bescherming van het isolatiemateriaal en de 
dakbedekking tegen beschadiging ten gevolge van 
puntbelasting.

Fraaie kleuren en deklagen 
De fijngranulaat deklagen van de Dreentegel® zijn  
leverbaar in diverse kleuren en deklagen. De dek laag 
is afgewerkt met grind- en natuur steensoorten.  
Door de gebruikte kleurvaste steen soorten als Porfier,  
Basalt, Frans Marmer en Noors Graniet zijn de tegels 
duurzaam. Er zijn ook kleuren leverbaar zonder 
fijn granulaat sierdeklaag. Van de afmetingen 
300 x 300 mm en 500 x 500 mm zijn een aantal 
deklagen direct uit voorraad leverbaar.

Dreentegel®

Altijd een mooie, droge dakbestrating 

Het Dreentegel®systeem van Zoontjens zorgt voor een gelijkmatige 
waterafvoer met als resultaat een mooi en droog oppervlak. Het is 
duurzaam, heeft een gering gewicht en een hoge belastbaarheid.
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DREENTEGEL®

Toepassing
Kleine terrassen, balkons en galerijen
Voor kleine terrassen en galerijen zijn Dreentegels van 
300 x 300 x 35-45 mm in combinatie met plakzegels 
of plakzegels met comfixelementen geschikt.

grote terrassen en dakpromenades
Bij deze toepassingsgebieden worden Dreentegels 
van 400 x 600 x 60 mm of 500 x 500 x 60 mm of 
600 x 600 x 60 mm toegepast in combinatie met 
plakzegels of plakzegels met comfixelementen.

Randafwerking
Indien er met pastegels wordt gewerkt dan adviseren 
wij om polyurethaan gebonden rubbergranulaat (granu-
fix) toe te passen als opsluitmiddel. Als de randstrook 
open blijft zonder verdere afwerking dient (in verband 
met het eenvoudig verwijderen van vuil) een breedte  
van minimaal 100 mm te worden aangehouden.

 

Zaagtegels
Indien er als randafwerking Dreentegels op maat 
worden gezaagd, worden voor opvulling rubber tegel-
dragers van 200 x 100 x 15 mm toegepast ter onder- 
steuning van de zaagzijde (zie doorsnede tekening). 

onderhoud
Bij normale verontreiniging van de tegels volstaat 
een huishoudelijke, niet agressieve allesreiniger.  
Bij sterke verontreiniging kan men een  
hogedrukreiniger gebruiken.

Dns
De Dreentegel® is ook toepasbaar met het DNS® 
systeem om uw dakbestrating op de gewenste hoogte 
te brengen.

Randdetail met zaagtegels • 



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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Maten en gewichten

AFMETING
IN MM PER STuk

GEWICHT 
PER TEGEL IN kG

AANTAL
PER M2

GEWICHT
PER M2 IN kG

AANTAL
PER PAk

300 x 300 x 35 5,9 11,00 65 100

300 x 300 x 45 7,1 11,00 78 80

300 x 300 x 60 10,5 11,00 116 60

300 x 150 x 35 3,0 22,00 66 200

300 x 150 x 45 4,0 22,00 88 160

500 x 500 x 60 27,5 4,00 110 28

600 x 400 x 60 26,5 4,16 110 28

600 x 600 x 60 40,5 2,78 113 28

ʵ  Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt alleen in standaard grijs geproduceerd.
ʵ   Het tegelformaat 300 x 300 x 45 mm, 400 x 600 x 60 mm en 600 x 600 x 60 mm 

met luxe en gekleurde deklaag kunnen wij u vanaf 1.000 m2 of op aanvraag leveren

Toepassingsmogelijkheden

DREENTEGEL® 300 x 300 MM 500 x 500 MM
400 x 600 MM
600 x 600 MM

warm-dakconstructie; 
dakbedekking ligt op de isolatie

op plakzegels
zeskant 110 x 4 mm

op plakzegels
zeskant 200 x 4 mm

pvc dakbedekking op Comfixelement 
en plakzegels

op Comfixelement 
en plakzegels

omgekeerd-dakconstructie; 
dakbedekking ligt onder de isolatie

op Comfixelement 
en plakzegels

op Comfixelement 
en plakzegels

Dreentegel® systemen

Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm
 600 x 600 x 60 mm

Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm

Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm
 600 x 600 x 60 mm

Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm

Comfixelement met plakzegel

Plakzegel zeskant 200 x 4 mm

Comfixelement met plakzegel

Plakzegel zeskant 110 x 4 mm

 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 dakterras-
sen, 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. 
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