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Dreen®Nxt is hét dakbestratingssysteem voor elk plat dak. Met deze
strakke tegel van beton en bijbehorend systeem ben je verzekerd van
een stabiel en duurzaam dakterras.

Dreen®Nxt is de doorontwikkelde versie
van de Dreentegel®. Door meer gebruik
van buitenruimtes op het dak, worden
hogere eisen gesteld aan de dakbestrating.
Met name door het intensieve gebruik
en zwaardere belasting. Met een nieuw
ontwikkeld lockplate systeem, een
strakkere look, meer kleurmogelijkheden
én duurzamere grondstoffen is Dreen®Nxt
klaar voor de toekomst.

GESCHIKT VOOR ALLE DAKEN

Met Dreen®Nxt bieden we één dakbestratingssysteem voor alle platte daken.
De tegel is verkrijgbaar in diverse formaten
en diktes en daardoor geschikt voor alle
toepassingen. Van klein tot groot, van licht
tot zwaar belast. De 30x30 tegel (3,5 cm
dik) is bruikbaar voor kleine terrassen en
loggia’s. De 50x50 en 60x40 tegels zijn,

door de keuze uit 4,5 of 6 cm dik, ook
geschikt voor alle overige toepassingen.
Dakterrassen, dakpaden, daktuinen.
Dakpleinen, dakvelden, dakparken.
Het Dreen®Nxt systeem biedt een stabiel,
kwalitatief en veilig loopoppervlak om
heerlijk te loungen, te sporten, te shoppen,
te dineren of te wandelen. Bijna alles wat
op de grond kan, kan ook op het dak!

FRAAIE KLEUREN EN
DEKLAGEN

De buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het gebouw en moet feilloos
aansluiten op de omgeving. We produceren
Dreen®Nxt in diverse standaardkleuren,
van grijstinten tot kleuren gebaseerd op
sferen uit de natuur. Kies de kleur die past
bij de gewenste uitstraling of maak een
combinatie.

Zoek je een speciale kleur,
structuur of tint, aansluitend bij
jouw ontwerp? We helpen graag
mee voor de perfecte look-andfeel door productie op maat.

DROOG OPPERVLAK EN STRAK LIJNENSPEL

De waterafvoer is bij Dreen®Nxt gewaarborgd door sleuven aan
de zijkanten van de tegel. De tegel heeft verzonken, afgeronde
watersleufjes, die niet zichtbaar zijn als je op het dakterras
kijkt. Door de afronding is de kans op vervuiling minimaal. Het
systeem zorgt vervolgens voor ruimte tussen de tegel en het
dakoppervlak voor een goede waterafvoer en een droog loopoppervlak. Op deze manier combineren we esthetica optimaal met
functionaliteit. Samen met een kleine vellingkant, resulteert dit
in een strak lijnenspel op elk dak.

Leg Dreen®Nxt afschotvolgend met de lockplate
direct op de dakbedekking

STABIEL EN OPGESLOTEN

Dreen®Nxt heeft een uitsparing aan de
onderkant van de tegel. Deze uitsparing past precies in een
lockplate, waardoor de tegel vast en opgesloten komt te liggen.
Zo kan het tegelveld nooit schuiven of losraken. Dit lockplate
systeem passen we toe bij elk formaat en kan zowel afschotvolgend als ophogend en nivellerend worden gebruikt. Aan de
randen zorgt het speciale randzonesysteem voor stabiliteit en
goede ondersteuning en optimale opsluiting van de tegels.

OPHOGEN EN NIVELLEREN

Op de lockplates liggen de tegels stabiel, vast en opgesloten

Dreen®Nxt is in de formaten 50x50 cm en 60x40 cm op de
gewenste hoogte te brengen met het DNS® systeem of met de
verstelbare tegeldrager. Bij DNS® werken we met een op maat
gezaagde DNS® buis, geplaatst in een DNS® voet/schijf en
voorzien van de lockplate. De verstelbare tegeldrager bestaat
uit een regelbare basis met ophoogringen en de lockplate. Met
beide systemen ontstaat een vlak dakterras.

DEMONTABEL EN DUURZAAM

Net als alle systemen van Zoontjens, is ook Dreen®Nxt
demontabel. Je kunt het eenvoudig weghalen, terugplaatsen
of hergebruiken. Bovendien beschermt het systeem de onderliggende laag tegen weersinvloeden en zorgt het voor een
goede beluchting van het dak. Het complete dakbestratingssysteem biedt door zijn kwaliteit en stabiliteit, een oplossing
voor de lange termijn.

Dreen®Nxt heeft uitsparingen aan de onderzijde,
waarin de lockplate precies past
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Maatvast
Kleurvast
Slijtvast
Stabiel
Droog oppervlak
Demontabel
Duurzaam

Dreen®Nxt is eenvoudig op te hogen door de lockplate
te combineren met DNS® of de verstelbare tegeldrager

AFSCHOTVOLGEND

DNS®

VERSTELBARE
TEGELDRAGER

Lockplate
(afschotvolgend 30x30)

Lockplate

Lockplate

Verstelbare tegeldrager ring 24 mm

Lockplate
(afschotvolgend overig)

DNS® buis

Verstelbare tegeldrager ring 48 mm

DNS® voet/schijf

Verstelbare tegeldrager basis 35 – 50 mm

Verstelbare tegeldrager basis 50 – 74 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting in mm per stuk

Gewicht per tegel in kg

Gewicht per m2 in kg

Aantal per m2

Aantal per pak

300x300x35

7,1

78

11

92

500x500x45

24,9

100

4

38

400x600x45

24,6

102

4,16

38

500x500x60

34,8

139

4

28

400x600x60

33,9

141

4,16

28

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

