
DREEN® CERAMICAPLUS
OPHOOGSYSTEEM VOOR GALERIJEN EN  
BALKONS MET KERAMISCHE TEGELS



DREEN® 
CERAMICAPLUS
VOOR EEN GOEDE TOEGANKELIJKHEID 
EN FRAAIE UITSTRALING

Dreen®Ceramicaplus is het tegelsysteem van keramiek voor ophoging van 
galerijen en balkons. Hiermee worden de galerijen en de entrees van de 
woningen op gelijke hoogte gebracht. De tegels zijn lichtgewicht (46 kg 
per m²) en hebben een breuklast van 1000 kg per tegel en zijn daarom zeer 
geschikt voor het ophogen of renoveren van galerijvloeren.

KWALITEIT EN ESTHETIEK
De tegels beschikken over een aantal  
positieve eigenschappen, die ervoor 
zorgen dat ze goed ingezet kunnen worden 
op galerijvloeren; naast anti-slip, zijn de 
tegels maat-, kleur- en slijtvast en gemak-
kelijk te onderhouden. Tevens zijn ze  

vorst- en strooizoutbestendig. 
Dreen®Ceramicaplus is verkrijgbaar in 
diverse formaten en verschillende  
kleuren waarmee een stijlvolle uitstraling 
te creëren is.



STRAK EN STABIEL
Met Dreen®Ceramicaplus ontstaat een 
stabiel en vlak loopoppervlak. Het onder-
liggende systeem zorgt voor de gewenste 
ophoging en voorkomt dat de tegels gaan 
schuiven; de tegels worden voorzien van 
een hoekstuk, waarmee ze op de fixplate 
lock geplaatst en vergrendeld worden. 
Zo liggen de tegels gefixeerd, maar blijft 
de ondergrond (indien nodig) bereikbaar. 
Bovendien ontstaan strakke naden, waar 
tevens water door kan weglopen. 

AFWERKING
Dreen®Ceramicaplus wordt, indien nodig, 
aan de buitenranden afgewerkt met een 
hoeklijn. Dit zorgt ervoor dat het systeem 
opgesloten ligt en vervuiling onder het 
systeem niet mogelijk is. Aan de gevelzijde 
wordt gewerkt met pastegels en/of een 
rooster. Hierdoor blijven bestaande goten 
goed bereikbaar.

MODULAIRE OPBOUW
Door de modulaire opbouw is de overlast 
voor bewoners tijdens de aanleg minimaal. 
Woningen blijven altijd bereikbaar en de 
nieuwe galerijvloer is meteen toegankelijk 
en in gebruik te nemen. Ook onderhoud is 
eenvoudig doordat het systeem demonta-
bel is. 

LEUNINGOPHOGING
Leuningen en balustrades moeten voldoen 
aan wettelijke hoogte-eisen. Zoontjens 
controleert of na vloerophoging de hoogte 
nog voldoet en zorgt voor eventuele  
aanpassingen.

EIGENSCHAPPEN

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



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

TECHNISCHE GEGEVENS DREEN®CERAMICAPLUS
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 10 kN 6,5 kN 4,5 kN

SYSTEEMOPBOUW
DOS® MET FIXPLATE LOCK DOS® MET RANDZONE

Randzone strip

DNS® Randzone schijf

Ring 13 mm

Fixplate edge

Fixplate lock

Ring 24 mm

Ring 48 mm

DOS® voet

DOS® voet randzone

DNS® Randzone afstandhouder

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.


