
VERSTELBARE  
TEGELDRAGER
VOOR HET OPHOGEN VAN DAKBESTRATING



VERSTELBARE  
TEGELDRAGER
Met de verstelbare tegeldrager van Zoontjens is het mogelijk om  
dakbestrating op hoogte te leggen. Bij een ongelijke ondergrond  
en afschot is het loopoppervlak zo goed als waterpas te leggen.  
Bovendien ontstaat ruimte onder de tegels die gebruikt kan worden 
om voorzieningen op het dak weg te werken en waarin water weg  
kan lopen. 

HET SYSTEEM
De verstelbare tegeldrager bestaat uit een 
traploos regelbare basis en ophoogringen 
in twee maten. Daarop komt een oplegele-
ment, afhankelijk van de tegel die gebruikt 
gaat worden. De regelbare basis is op de 
juiste hoogte in te stellen door te draaien. 
De minimum hoogte is 50 mm en de maxi-

mumhoogte is 74 mm (inclusief oplegele-
ment). Op de basis kunnen ophoog ringen 
geplaatst worden om verder te verhogen. 
De ringen zijn verkrijgbaar in 24 mm en 48 
mm. Er mogen maximaal  4 ringen op el-
kaar geplaatst worden. Dit betekent dat er 
in totaal maximaal 266 mm opgehoogd kan 
worden. De maximale belasting is 1000 kg.



OPLEGELEMENT
De verstelbare tegeldrager is te gebruiken 
onder alle dakbestrating van Zoontjens. 
Afhankelijk van de gekozen dakbestrating, 
wordt bovenop een comfix, een lockplate, 
een fixplate of een fixplate lock geplaatst. 
Deze oplegelementen zorgen ervoor dat er 
een gekoppeld en/of opgesloten tegelveld 
ontstaat. 

FIXPLATE LOCK 
De fixplate lock heeft demontabele 
hoekstukken waarop de tegels met lijmkit 
bevestigd dienen te worden. Met deze 
hoekstukken worden de tegels op de fix-
plate lock gefixeerd en vergrendeld. Door 
met een platte schroevendraaier in het 
midden deel van de fixplate lock te draaien, 
kunnen de tegels met hoekstukken (indien 
nodig) ontgrendeld worden.

RANDAFWERKING 
Voor de randen is een speciale randzone 
tegeldrager beschikbaar. Deze heeft een 
platte zijde om dicht tegen de rand aan te 
zetten. Deze is ook in hoogte verstelbaar 
en hierop kunnen eveneens ringen ge-
plaatst worden. Bovenop komt de randzo-
neschijf met de verstelbare randzonestrip 
en eventueel een afstandhouder. Hiermee 
worden de tegels aan de randen opgeslo-
ten.

VERPAKKINGSEENHEID 
De verpakkingseenheid van alle onderde-
len is 50 stuks, met uitzondering van de 
comfix (25 stuks) en de plakzegel, randzo-
ne afstandhouder en EPDM randzoneschijf 
(100 stuks). 



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

DIVERSE SYSTEMEN

VERSTELBARE TEGELDRAGER  
MET DREENTEGELS®

VERSTELBARE TEGELDRAGER MET 
DREEN®CERAMICA

VERSTELBARE TEGELDRAGER MET 
DRENOLIET®

Verstelbare 
tegeldrager 
ring 48 mm

Verstelbare
tegeldrager
ring 24 mm

Comfix met
plakzegel

DNS® 
voet/schijf

Fixplate lock

Lockplate

Verstelbare
tegeldrager 
basis 50 – 74 mm

Verstelbare tegeldrager 
ring 48 mm

Verstelbare tegeldrager 
ring 24 mm

Randzone afstandhouder

Fixplate 

Randzoneschijf met 
randzonestrip

EPDM randzoneschijf

Verstelbare tegeldrager 
randzone 50-74 mm

Verstelbare tegeldrager 
basis 50 – 74 mm

VERSTELBARE TEGELDRAGER MET 
DREEN®ELEGANCE

VERSTELBARE TEGELDRAGER MET 
RANDZONESYSTEEM

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.


