
DREENTEGEL®
HOOGWAARDIG 
DAKBESTRATINGSSYSTEEM



VOOR EEN  
STABIEL  
DAKTERRAS
De Dreentegel® is een dakterrastegel voor alle beloopbare vlakke  
daken. Met de Dreentegel® en bijbehorend systeem ben je verzekerd 
van een mooi en droog dakterras. Het zorgt voor een gelijkmatige  
waterafvoer en heeft een gering gewicht met hoge belastbaarheid.

STABILITEIT EN 
WATERAFVOER
Dreentegels® zijn voorzien van nokken 
onder de tegel. Doordat we deze nokken op 
een speciaal comfix-element met plakze-
gel plaatsen, worden de tegels opgesloten. 
Hierdoor liggen de tegels stabiel en kunnen 
ze niet uit elkaar schuiven. De waterafvoer 
is gewaarborgd door sleuven in de zijkan-
ten van de tegels. Dit zorgt voor een droog 
dakterras. De tegels worden zo gelegd, dat 
er ruimte tussen de tegel en het dakopper-
vlak ontstaat voor een goede waterafvoer. 
De tegels beschermen de onderliggende 
laag tegen weersinvloeden en zorgen voor 
een goede beluchting van het dak.

UNIEKE MIDDENNOK
De kleine 300×300 mm Dreentegels® 
hebben een middennok voor extra 
bescherming tegen beschadiging van 
isolatiemateriaal en dakbedekking door 
puntbelasting. De groot formaat Dreente-
gels® hebben voldoende sterkte en daarbij 
is deze middennok niet nodig.

FRAAIE KLEUREN EN 
DEKLAGEN
De Dreentegel® produceren we in twee 
kleurlijnen: Grey Look en Nature Look. 
Binnen de Grey Look serie is er keuze uit 
diverse grijstinten, van licht tot donker. 
In de Nature Look serie kies je uit diverse 
kleuren gebaseerd op tinten en sferen uit de 
natuur. Kies de kleur die past bij de gewenste 
uitstraling of maak een combinatie. 



TOEPASSING
KLEINE DAKTERRASSEN, 
BALKONS EN LOGGIA’S
Voor kleine terrassen en loggia’s met 
geringe opstandhoogte zijn Dreentegels® 
van 300 x 300 x 35-45 mm in combinatie 
met comfixelementen met plakzegels 
geschikt.

GROTE DAKTERRASSEN EN 
GALERIJEN
Bij deze toepassingsgebieden worden 
Dreentegels® van 500 x 500 x 60 mm of 
600 x 600 x 60 mm of 600 x 400 x 60 mm 
toegepast in combinatie met comfix-
elementen met plakzegels.

RANDAFWERKING
Als er met pastegels wordt gewerkt dan 
adviseren wij om polyurethaan gebonden 
rubbergranulaat (granufix) 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
Als er aan de randen wordt gewerkt met 
zaagtegels, worden deze ondersteund met 
rubberen tegeldragers van 200 x 100 x 15 mm. 

ONDERHOUD
Bij normale verontreiniging van de tegels 
volstaat een huishoudelijke, niet  
agressieve allesreiniger. Bij sterke 
verontreiniging kan men een hogedruk 
terrasreiniger gebruiken.

OPHOGEN EN NIVELLEREN
De Dreentegel® in 500 x 500 mm, 
600 x 600 mm en 600 x 400 mm is ook 
toepasbaar met het DNS® systeem om je 
dakbestrating op de gewenste hoogte 
te brengen. Dit onderliggende systeem 
werkt met een op maat gezaagde DNS® 
buis,geplaatst in een DNS® voet/schijf en 
voorzien van de comfix. Hierdoor ontstaat 
een vlak dakterras. Aan de randen zorgt 
het speciale DNS® randzonesysteem voor 
stabiliteit en goede ondersteuning en 
opsluiting van de tegels.
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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

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

 Í  Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt alleen in standaard grijs geproduceerd.

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

Comfix met 
plakzegel

Comfix met 
plakzegel

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.

Comfix met 
plakzegel

COMFIX MET  
DNS® SYSTEEM

DNS® voet/schijf

DNS® buis

Verstelbare tegeldrager ring 24 mm

Verstelbare tegeldrager ring 48 mm

Verstelbare tegeldrager basis 50 – 74 mm

Verstelbare tegeldrager basis 35 – 50 mm

Comfix met 
plakzegel

COMFIX MET VERSTELBARE 
TEGELDRAGER


