DREEN®MAGNA
GROOT FORMAAT TEGELS VOOR
BUITENRUIMTES OP HET DAK

STOER, RUIM
EN ROBUUST
Met groot formaat tegels voor dakterrassen ontstaan ruime vlakken
met een gering aantal naden. Combineer verschillende formaten en
kleuren en creëer een trendy en stoere buitenruimte.

VOOR ALLE DAKTERRASSEN

De Dreen®Magna tegels zijn verkrijgbaar
in diverse formaten en diktes en daardoor
breed toepasbaar. Op privédakterrassen
gebruik je Dreen®Magna in het formaat
60x60 cm of 80x40 cm met een dikte van
4,4 cm. Voor grote publieke terrassen en
daken met een intensievere belasting zijn
de tegels in het formaat 60x60 cm
of 100x100 cm met 6 cm dikte
uitermate geschikt.

VERSCHILLENDE
AFWERKINGEN

De Dreen®Magna is beschikbaar in twee
verschillende afwerkingen: comfort en
texture. De comfort-lijn onderscheidt zich
door zijn fluweelzacht oppervlak, strakke
randen en robuuste karakter. Bij deze egale
tegel zijn de granulaten niet zichtbaar. De
texture-afwerking heeft een iets ruwere,
maar tegelijk verfijnde structuur. Daardoor
komen de natuursteengranulaten in de
toplaag extra tot hun recht. De lijn is
beschikbaar in diverse kleuren.

EENVOUDIG ONDERHOUD

De tegels zijn afgewerkt met Hydro-M. Hierdoor nemen
de tegels minder water op en zijn ze sneller droog. Het
beschermt tegen kalkuitslag en vergroening en het maakt de
tegels kleurvaster. Zo blijft het dakterras lang mooi en is het
eenvoudig te onderhouden.

SYSTEEM VOOR NORMALE BELASTING

Bij de aanleg van dakterrassen met Dreen®Magna in 4,4 cm
dikte, werken we met het fixplate lock systeem. Met dit systeem worden de tegels gefixeerd en vergrendeld, maar blijft
de ondergrond (indien nodig) bereikbaar.

Dreen®Magna in dikte 4,4 cm ligt stabiel
en opgesloten op het fixplate lock systeem

SYSTEEM VOOR INTENSIEVE BELASTING

Bij de aanleg van dakterrassen met Dreen®Magna in 6 cm dikte
gebruiken we, afhankelijk van het formaat, twee verschillende
systemen. De tegel van 60x60x6 wordt gelegd met het fixplate
systeem. Bij tegels groter dan 60x60 cm werken we altijd met
DNS®Large. DNS®Large biedt optimale drukverdeling voor het
werken met groot formaat tegels op het dak. Bij alle formaten
is afschotvolgend is ook mogelijk. De combinatie van de tegel
met het juiste systeem zorgt voor stabiliteit en een duurzaam
dakterras.

Bij de Dreen®Magna 60x60x6 zorgt de fixplate
voor stabiliteit en strakke naden

DNS®Large zorgt voor optimale drukverdeling
op het dak bij tegels groter dan 60x60 cm
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Maatvast
Kleurvast
Slijtvast
Stabiel
Droog oppervlak
Demontabel
Duurzaam
Dreen®Magna 100x100x6 leg je afschotvolgend
op een tegeldrager met kruisstuk

Afschotvolgend

DNS®

Verstelbare tegeldrager

DNS® Large
(bij 100x100x6)

¼ uitvulschijf
Fixplate lock
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)

Fixplate lock
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)

Fixplate lock
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)

Uitvulschijf
Fixplate
(bij 60x60x6)

Fixplate
(bij 60x60x6)

Fixplate
(bij 60x60x6)

Verstelbare tegeldrager
ring 24 mm

Afstandhouder

Fixplate base

DNS®Large oplegschijf

Verstelbare tegeldrager
ring 48 mm

Verstelbare tegeldrager
ring 35-55 mm

Tegeldrager met kruisstuk
(bij 100x100x6)

Verstelbare tegeldrager
basis 50 – 74 mm

DNS®buis

DNS®Large buis

DNS®voet

DNS®Large voet

TECHNISCHE GEGEVENS DREEN® MAGNA
Afmeting

60 x 60 x 4,4 cm

80 x 40 x 4,4 cm

60 x 60 x 6 cm

100 x 100 x 6 cm

Gewicht per tegel

36,4 kg

32,3 kg

50,8 kg

135 kg

Gewicht per m²

101,2 kg

101,1 kg

141,2 kg

135 kg

Aantal per m²

2,78

3,1

2,78

1

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.

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

