DREEN®Nxt
De nieuwe generatie
dakbestrating.

De verandering van het dakenlandschap heeft een enorme vlucht genomen.
Door meer gebruik van de buitenruimtes op het dak worden steeds hogere
eisen gesteld aan de dakbestrating. Daken worden intensiever gebruikt
en zwaarder belast. Gelukkig maar. Want door klimaatverandering en
overbevolking is het gebruik van platte daken een duurzame oplossing voor
een leefbare wereld. Alleen al in Nederland ligt nog zo’n vijfhonderdmiljoen
vierkante meter ongebruikt plat dak.
Om daar gebruik van te maken moeten daken slim ontworpen, ontwikkeld,
gerenoveerd en uitgevoerd zijn. Dat vraagt om een nieuwe generatie
dakbestratingssystemen met een upgrade in duurzaamheid, prestaties
én uiterlijk. Dreen®Nxt is klaar voor deze uitdagingen. Door een nieuw
ontwikkeld lockplate systeem, een strakkere look, meer kleurmogelijkheden
én duurzamere grondstoffen.
De befaamde Dreentegel® is doorontwikkeld naar Dreen®Nxt, een
dakbestratings-systeem voor elk plat dak. Voor dakterrassen, dakpaden,
daktuinen, dakpleinen, dakvelden en dakparken… Dreen®Nxt is geschikt
voor alle toepassingen. Van klein tot groot, van licht tot zwaar belast. Een
compleet systeem met vernieuwde tegel, nieuwe lockplate en bijbehorende
opsluiting voor een stabiele en duurzame bestrating. Op deze poster zie
je een overzicht van alle voordelen van Dreen®Nxt, de nieuwe generatie
dakbestrating.
Meer weten? Bekijk de productpagina op onze website.

DREEN Nxt
®

De nieuwe generatie dakbestrating.
COMPLEET SYSTEEM

STABIEL

UITSPARINGEN

Dreen®Nxt is doorontwikkeld uit de
befaamde Dreentegel® en biedt een stabiel,
kwalitatief en veilig loopoppervlak. Eén
compleet dakbestratingssysteem voor alle
platte daken en voor alle toepassingen. Van
klein tot groot, van licht tot zwaar belast.

Dreen®Nxt is vormvast, maatvast én
stabiel. Op de lockplates liggen de tegels
vast en opgesloten. Terwijl je de
bestrating nog steeds eenvoudig kunt
weghalen en terugplaatsen. Bovendien
verdelen de lockplates de druk. Aan de
randen zorgt het randzonesysteem voor
goede ondersteuning en optimale
opsluiting van de tegels.

Dreen®Nxt heeft een vernieuwde lockplate.
Deze wordt zowel afschotvolgend als
ophogend en nivellerend gebruikt. De
Dreen®Nxt tegel heeft uitsparingen aan de
onderzijde, waarin de lockplate precies past.
Door de lockplate ligt de tegel altijd vast,
opgesloten en stabiel op het dak. Met
voldoende spoelruimte onder het tegelveld.

KLEINE VELLINGKANT
Dreen®Nxt tegel

De vellingkant aan de bovenrand van de
Dreen®Nxt tegel is kleiner geworden. Dat
zorgt voor een egaler uiterlijk op het dak.

Lockplate
Ophoging

DEMONTABEL

BESCHERMING

WATERAFVOER

Net als alle systemen van Zoontjens, is
ook Dreen®Nxt demontabel. Je kunt het
eenvoudig weghalen, terugplaatsen of
hergebruiken. Zo kun je ook de de lay-out
van het tegelveld makkelijk aanpassen.
Door de kwaliteit van de tegel en de
stabiliteit van het systeem is het een
oplossing voor de lange termijn.

Dreen®Nxt is een goede bescherming van
de onderliggende laag. Het beschermt het
dak tegen weer en wind, zon en hitte.

De waterafvoer van Dreen®Nxt loopt via
verborgen sleufjes aan de zijkanten van de
tegel. Over de volledige breedte van de
tegel loopt water naar de afgeronde
sleufjes. De bestrating is snel weer droog
en de afronding helpt om vervuiling en
verstopping van de sleuven tegen te gaan.

OPHOGEN EN
NIVELLEREN

FORMATEN

WATERSLEUFJES

De Dreen®Nxt tegel kent drie gangbare
formaten en twee diktes. De 30×30 cm tegel
is geschikt voor kleine terrasjes en loggia’s.
De tegels van 50×50 cm en 60×40 cm zijn
geschikt voor alle andere toepassingen.

Door de watersleufjes herkende je een
Dreentegel® uit duizenden. Bij Dreen®Nxt
zijn die sleufjes er nog steeds, maar zie je
ze niet meer. De sleufjes liggen verzonken
voor een strakker lijnenspel op het
dakterras. Maar qua waterafvoer doen ze
nog altijd hun werk.

OP AFSCHOT

GEWICHT

DUURZAAMHEID

Afschotvolgend is er een lockplate die
passend onder de tegel direct op het
dak-oppervlak wordt geplaatst. De tegels
in formaat 30×30 cm zijn alleen op afschot te leggen met een kleinere lockplate.

De tegels met dikte van 3,5 en 4,5 cm
hebben een gewicht lager of gelijk aan
25 kg. Zo voldoen ze aan de tilnorm in
de bouw.

De Dreen®Nxt tegel wordt geproduceerd in
Dordrecht, dit heeft voordelen. De tegel
wordt duurzamer door efficiënter
ingerichte productiestromen en betere
grondstoffen. Die grondstoffen worden
per binnenvaartschip aangeleverd. Dit
alles resulteert in een lagere CO2 en NOX
uitstoot.

Dreen®Nxt is eenvoudig op de gewenste
hoogte te brengen door de lockplate te
combineren met het DNS® systeem of met
de verstelbare tegeldrager. Met beide
systemen ontstaat een vlak dakterras.

KLEUREN
Door het gloednieuwe, up-to-date
machinepark zijn er meer kleurmogelijkheden, kunnen we sneller kleuren
wisselen en zien de deklagen er nóg
strakker uit. Dreen®Nxt is in verschillende
kleuren en tinten verkrijgbaar.

60x40 cm
dikte 4,5 cm* en 6 cm
50x50 cm
dikte 4,5 cm* en 6 cm
30x30 cm
dikte 3,5 cm*

*voldoen aan de tilnorm.
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