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DREEN®DESIGN 60
TEGELS MET BIJZONDERE PATRONEN
Met Zoontjens ben je vrij in de vormgeving van gebouwen en buitenruimten. Want als 
het gaat om creativiteit met (dak)bestrating gaat Zoontjens een stap verder: met 
Dreen®Design tegels en vloerplaten. Voor de eerste ontwerpen Dreen®Design is Zoon-
tjens een samenwerking aangegaan met een bekende ontwerper, Baukje Trenning. 
Maar je kunt ook je eigen idee/ontwerp combineren met de productie van onze tegels 
en vloerplaten.

BINARY FIELDS 
Een neutrale tegel met onder-
broken en versprongen smalle 
strepen. Een tegel die van  
dichtbij druk en vol lijkt, maar op 
een afstand juist egaal oogt.  
Visueel geschikt voor alle typen 
omgevingen. Door de smalle  
inkervingen is deze tegel  
gevoelig voor puntbelasting van 
bijvoorbeeld marktkramen.

CONCRETE CONFETTI 
Een patroon met 16 gelijke ringen 
die over de tegel uitgestrooid 
lijken te zijn. Cirkel vormige  
elementen lijken in de tegel  
gedrukt waarna er een holle 
groef van 5 mm diep is achter-
gebleven. Een patroon dat zowel 
van dichtbij als veraf een  
uitgesproken beeld oplevert 
met een sterk grafisch karakter. 
Door de beperkte inkerving in het 
betonoppervlak is dit een sterke 
tegel voor marktpleinen. 

Dit design is niet standaard 
leverbaar.

MYSTERY SPOTS 
Een tegel met een geheim. Af-
hankelijk van de lichtval is wel of 
geen patroon te ontwaren. Over 
de gehele tegel lopen in één rich-
ting en op gelijke afstanden van 
elkaar groeven van 3 mm diep. 
Deze groeven versmallen zich 
op een aantal plaatsen waardoor 
grote en kleine vlekken zicht-
baar worden. Ter hoogte van 
deze vlekken zijn de groeven 
ook minder diep (2 mm). Door 
de smalle inkervingen is deze 
tegel gevoelig voor puntbelasting 
van bijvoorbeeld marktkramen.

Dit design is niet standaard 
leverbaar.



FLOATING PEBBLES 
Een patroon bestaande uit 
3 vlekken van verschillende 
afmetingen die aflopend op de 
tegels zijn geplaatst. Ze houden 
het midden tussen een geometri-
sche en een amorfe vorm.  
Mensen zien er gestileerde 
bladeren in, voetstappen, keien 
of kiezels. Als het geregend 
heeft worden de vlekken glim-
mend en lijken op spiegels. Dit 
komt door het contrast tussen 
de bolletjestextuur (ruw) en de 
relatief gladde vlekken. Er zit een  
richting in het patroon. Gebruikt 
in de lengterichting leidt het de 
voetganger naar het einde van 
een voetpad. Haaks, diagonaal 
of anderszins wordt het op een 
plein als een kamerbreed tapijt. 
De tegel is ontworpen als een 
doorlopend patroon, maar hoeft 
zo niet te worden toegepast.

STREAMLINED 
SCRATCHES 
Streamlined Scratches is een 
tegel oorspronkelijk bedoeld 
als dakbestrating. De groeven 
zijn op een willekeurige afstand 
van elkaar geplaatst en zijn in 
diagonale richting verschoven. 
Door deze verschuiving lijkt er 
letterlijk een golvende beweging 
te ontstaan.

Dit design is niet standaard 
leverbaar.

SMOOTH WAVES 
Smooth Waves is een vloerplaat 
met een afmeting van 2 x 2 meter 
en bestaat uit twee ontwerpen. 
Smooth Waves heeft golvende 
groeven in één richting, Smooth 
Waves Crossing heeft groeven 
die elkaar kruisen. Door een  
bepaalde legwijze kan een 
vlechtwerk van lijnen rond 
bijvoorbeeld bomen en lantaarn-
palen ontstaan. Door de optische 
werking lijken de platen onder 
een bepaalde hoek licht op te 
bollen. Het is een ontwerp dat 
goed op promenades is toe te 
passen door de richting die het 
patroon in zich heeft.



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

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


