
OPLOSSINGEN VOOR 
(DAK)TERRASSEN GAMMA

TEGELDRAGERS 
& TOEBEHOREN



TERRAS BY 
SOPREMA

Het terras is een leefruimte 
geworden die iedereen naar eigen 
smaak wil inrichten en aankleden. 
Hetzelfde geldt voor dakterrassen 
die een echt onderdeel van de 
woonruimte uitmaken. Ze vervullen 
de functie van dakbewoning, 
solarium, openluchteetkamer, 
stadstuin, …

Een onmisbaar dragend element dat 
het dakterras toegankelijk maakt, zijn 
de dragers die tegels of draagbalken 
voor een houten vloerafwerking op 
hun plaats houden. In deze folder 
worden ze in detail beschreven. 
Ze worden specifiek gebruikt voor 
terrassen waarop gelopen wordt. 
Deze folder geeft ook een overzicht 
van accessoires die het plaatsen een 
stuk vereenvoudigen. Het gebruik 
wordt stap per stap uitgelegd.  

 
VOORDELEN
• 2 soorten tegeldragers: voor 

tegels of draagbalken.
• Verstelbare tegeldragers met 

een nieuw gebrevetteerd 
schroefsysteem en geïntegreerde 
stutten. 

• 8 tot 700 mm hoog
• 8 accessoires die de plaatsing 

vereenvoudigen





VASTE DRAGERS 
VOOR TEGELS
Deze vaste tegeldragers zijn geschikt om tegels uit keramische zandsteen, 
houten- en betonnen tegels, enz. te plaatsen.

Hun voornaamste taak bestaat erin de tegels te dragen maar ook om de 
waterdichting eronder te beschermen en een minimale ventilatie te voorzien 
zodat water kan verdampen. 

De tegeldragers hebben bovenaan 4 opstaande dwarsstukken waarmee de 
tegels geblokkeerd worden en in een perfecte voeg op elkaar aansluiten.
Het legplan en de uiteindelijke plaatsing zijn afgestemd op het gekozen 
tegelformaat. 

De tegeldragers zijn beschikbaar in 2 hoogtes. Op een oneffen ondergrond 
worden de tegeldragers in combinatie met schokabsorberende stutten 
geplaatst (blz. 10). 

gamma tegeldragers & toebehoren I vaste dragers voor tegels

H: 8 MM H: 35 MM

ZE DRAGEN DE TEGELS 
EN BESCHERMEN DE WATERDICHTING



VERSTELBARE DRAGERS  
VOOR TEGELS
Tegeldragers met een verstelbare schroefcilinder kunnen gebruikt worden 
voor het plaatsen van keramische, houten, betonnen, enz. tegels. 

Ze dragen en blokkeren de terrastegels en beschermen daarmee de 
waterdichtingslaag eronder terwijl er een minimale ventilatie blijft voor 
het verdampen van water. 

Tegelijk zorgen ze voor een praktische ruimte waardoor nutsvoorzieningen 
of kabels voor verschillende toepassingen (vb. verlichting,….) getrokken 
kunnen worden. 

De tegeldragers hebben bovenaan 4 dwarsstukken waarmee de tegels 
geblokkeerd worden en in een perfecte voeg op elkaar aansluiten.

Het legplan en de uiteindelijke plaatsing zijn afgestemd op het gekozen 
tegelformaat. 

De tegeldrager bestaat in 5 versies met hoogtes die variëren tussen 25 en 
260 mm. In combinatie met een hulpstuk kunnen ze een maximale hoogte 
tot 700 mm overbruggen.

Al onze verstelbare tegeldragers hebben een gebrevetteerde cilinder met 
schroefdraad (blz. 8) en met ingebouwde, verstelbare stutten. 

verstelbare dragers voor tegels I gamma tegeldragers & toebehoren 

H: 25 TOT 
40 MM

H: 40 TOT 
60 MM

H: 60 TOT 
90 MM

H: 90 TOT 
150 MM

H: 150 TOT 
700 MM*

ZE DRAGEN DE TEGELS 
EN BESCHERMEN DE WATERDICHTING

ONMISBAAR 
VOOR UW BETEGELDE TERRASSEN

++

==
HULPSTUK VOOR DRAAGBALKEN DAT VASTKLIKT 
OP TEGELDRAGERS

Dit hulpstuk zorgt voor een naadloze overgang van een betegeld terras naar een composiet 
of houten terrasbekleding of -beplating zonder dat er van tegeldrager veranderd hoeft 
te worden. Dit hulpstuk past perfect op de tegeldrager en klikt rechtstreeks vast op de 
dwarssteunen bovenop de tegeldrager. 



VERSTELBARE DRAGER 
VOOR HOUTEN DRAAGBALKEN
De verstelbare dragers met schroefdraad zijn uitermate geschikt voor het 
plaatsen van houten terrasbekleding.
 
Het plaatsingssysteem hangt af van de spoorafstand die verschilt in functie 
van de gekozen afwerking. De dragers ondersteunen de draagbalken, 
beschermen de waterdichtingslaag en zorgen voor een open ruimte voor 
ventilatie waarin ook nutsleidingen en kabels hun plaats kunnen vinden 
tussen de ondergrond en de draagbalken. 

De kop van de verstelbare drager heeft een breed tussenstuk waarop elke 
dikte van draagbalken kan vastgeschroefd worden.  

Er zijn 5 referenties beschikbaar voor hoogtes die variëren tussen 25 en 
260 mm. De dragers voor draagbalken kunnen gecombineerd worden 
met hulpstukken om een maximale hoogte tot 700 mm te overbruggen.

Al onze verstelbare dragers hebben een gebrevetteerde cilinder met 
schroefdraad (blz. 8) en ingebouwde, verstelbare stutten. 

Bij een oneffen ondergrond worden ongelijkheden weggewerkt met een 
zelfnivellerende flens die onder de draagbalkhouder vastgeklikt wordt, de 
(blz. 18) 

gamma tegeldragers & toebehoren I verstelbare drager voor houten draagbalken

H: 25 TOT 
40 MM

H: 40 TOT 
60 MM

H: 60 TOT 
90 MM

H: 90 TOT 
150 MM

H: 150 TOT 
700 MM*

IDEAAL VOOR TERRASSEN 
MET EEN HOUTEN BEPLATING

==
HULPSTUK VOOR DRAAGBALKEN DAT VASTKLIKT 
OP TEGELDRAGERS

Dit hulpstuk zorgt voor een naadloze overgang van een betegeld terras naar een composiet 
of houten terrasbekleding of -beplating zonder dat er van tegeldrager veranderd hoeft 
te worden. Dit hulpstuk past perfect op de tegeldrager en klikt rechtstreeks vast op de 
dwarssteunen bovenop de tegeldrager. 

++



verstelbare drager voor houten draagbalken I gamma tegeldragers & toebehoren 

IDEAAL VOOR TERRASSEN 
MET EEN HOUTEN BEPLATING



SCHROEFMOER MET 
AFSCHEURBARE VULPLAATJES
De nieuwste uitvinding in onze dragerfamilie is een gepatenteerde 
schroefmoer met afscheurbare vulplaatjes die essentieel zijn voor een 
precieze, waterpasafstelling of voor het vastzetten van tegels. 

gamma tegeldragers & toebehoren I schroefmoer met afscheurbare vulplaatjes

Deze vulplaatjes zijn onontbeerlijk voor een verzorgde afwerking. Het is 
dus heel nuttig dat u ze nu direct bij de hand heeft zonder dat u ze apart 
hoeft te bestellen!

NIEUWE SCHROEFMOER MET GEÏNTEGREERDE VULPLAATJES 
VOOR ALLE VERSTELBARE SOPREMA-TEGELDRAGERS.

NIEUW

« Écrou breveté »

DRAAIEN 
= losmaken

«GEPATENTEERDE SCHROEFMOER»



schroefmoer met afscheurbare vulplaatjes I gamma tegeldragers & toebehoren 

PLAATSING VAN HET AFSCHEURBARE VULPLAATJE

Heeft u een hoogteverschil op een 
betontegel?

Kies een vulplaatje op de schroefmoer 
van de tegeldrager in functie van de 
hoogte die gecorrigeerd moet worden 
(stut van 1, 2, 3 of 4 mm).

Draai het vulplaatje los van de 
schroefmoer.

Plaats het vulplaatje op de daartoe voor-
ziene plaats op de tegeldrager.

Leg de tegel er bovenop. Alle tegels liggen nu waterpas.
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DRAAIEN = 
losmaken



SCHOKABSORBEREND 
VULPLAATJE
Het schokabsorberende vulplaatje is een hulpstuk dat op de tegeldrager 
geplaatst wordt om de akoestische demping te verhogen of een niveauverschil 
weg te werken. 

gamma tegeldragers & toebehoren I schokabsorberend vulplaatje

Het versnijdbare formaat kan volgens behoefte aangepast worden aan het 
kopoppervlak van de tegeldrager. 

PAST ZICH PERFECT AAN 
OP DE KOP VAN DE TEGELDRAGER

« Écrou breveté »

DRAAIEN 
= losmaken



GEREEDSCHAP
In elke pak verstelbare tegeldragers steken twee soorten gereedschap om bij de plaatsing goed te kunnen afstellen:

HULPSTUK VOOR HET LOSSCHROEVEN

Dit hulpstuk dat een SOPREMA-ontwerp is, steekt in elk pak hoge tegeldragers (90 tot 150 mm en 150 tot 260 mm). Dit hulpstuk past op elk type 
accuschroevendraaier en zorgt ervoor dat u alle tegeldragers snel op een gepaste hoogte kunt klaarzetten. 

Het versnijdbare formaat kan volgens behoefte aangepast worden aan het kopoppervlak van de tegeldrager. 

gereedschap I gamma tegeldragers & toebehoren 

Het hulpstuk voor het losschroeven past op de tegeldrager en op de dragerkop voor 
houten draagbalken.

De afstelsleutel past op de nieuwe schroefmoer waarmee de verstelbare tegeldragers is uitgerust.

Bekijk op YouTube de video voor het 
gebruik van deze ‘losschroever’ van 
SOPREMA TOOLS!

AFSTELSLEUTEL

Hiermee stelt u de hoogte van de tegeldrager in; maar u maakt er evengoed tegels of geassembleerde stukken mee los die u er nog mee kunt opheffen 
ook. Deze sleutel steekt in een pak of karton tegeldragers van 40 tot 60 mm en van 60 tot 90 mm.  



BOORDSTEUN 
VOOR TEGELS
Dit hulpstuk wordt op een tegeldrager gemonteerd en geeft een maximale 
steun aan de boordtegels van het terras zonder dat er een drager moet 
versneden worden. 

gamma tegeldragers & toebehoren I boordsteun voor tegels

Samen met de boordkit (blz. 14) zorgt dit hulpstuk voor een verzorgde 
afwerking van de terrasrand. 

VEREENVOUDIGT HET PLAATSEN
VAN BOORDTEGELS AAN DE RAND VAN HET TERRAS

« Écrou breveté »

DRAAIEN 
= losmaken

« Finie la découpe  
des plots sur chantier ! »
“GEDAAN MET HET VERSNIJDEN 
VAN DRAGERS OP DE WERF!”



PLAATSING VAN DE BOORDSTEUN VOOR TEGELS TEGEN DE TERRASRAND

gereedschap I gamma tegeldragers & toebehoren 

Plaats de boordsteunen op de tegeldrag-
ers die tegen de terrasrand komen. 

Leg er de volgende tegel op en zo verder.

Plaats vervolgens de eerste hoektegel en 
stel de drager goed af.

Gemakkelijke plaatsing van boordtegels 
zonder dat de dragers versneden worden.

Haal de opstaande steunplaatjes uit de 
boordsteunen die in de hoeken komen. 

Plaats een boordsteun op de volgende 
tegeldrager die tegen de terrasrand komt.
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AFBOORD
KIT
De afboordkit is een aanvulling op de boordsteunen voor tegels. Hij wordt 
gebruikt voor de afwerking en sluiting van de terrasrand.

gamma tegeldragers & toebehoren I afboordkit

Een esthetische en veilige optrede voor een terras met houten bekleding 
of met een keramische zandsteenafwerking.  

WORDT SAMEN GEBRUIKT 
MET DE BOORDSTEUN VOOR TEGELS

« Écrou breveté »

A

B

C

A

B

C

C

A  en B  B vormen samen de onderkant van de afboordkit. De twee C  stukken komen aan de bovenkant.



PLAATSING VAN EEN OPTREDE

KEUZE A: HOUTEN TEGEL + KIT

afboordkit I gamma tegeldragers & toebehoren 

Plaats de boordsteunen op de tegeldrag-
ers aan de rand van het terras.

Leg vervolgens de afdektegel op zijn 
plaats en stel af. 

Fixeer de A en B-elementen van de kit 
onderaan de tegeldragers.

De eerste optrede ligt er! Een houten op-
trede kan bovenaan ook vastgeschroefd 
worden op de boordsteun. 

Plaats de tegeldragers voor de boords-
teun.

Leg de houten optrede in het onderste 
element van de kit en maak de trede 
bovenaan vast op de boordsteun met de 
C -grepen uit de kit. 
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AFBOORD
KIT

KEUZE B: KERAMISCHE TEGEL + KIT

KEUZE C: KERAMISCHE TEGEL + L-PROFIEL

gamma tegeldragers & toebehoren I afboordkit

Leg vervolgens de afdektegel op zijn 
plaats. Zorg ervoor dat de contactzone 
van de tegel vooraf met mastieklijm is 
ingestreken. Stel af. 

Boor een bevestigingspunt door het 
metalen L-profiel en de steunboord en 
schroef vast. 

De eerste optrede ligt er! 

Leg de terrastegel op de tegeldrager 
maar bestrijk vooraf de contactzone met 
het L-profiel met mastieklijm. 

Leg de keramische optrede in het onder-
ste element van de kit en maak de trede 
bovenaan vast op de boordsteun met de 
C -grepen uit de kit. 

Leg de keramische optrede in het onder-
ste element van de kit en duw de trede 
bovenaan tegen de boordsteun met het 
metalen L-profiel. 

5b

5a

4b

4a

6b

6a



hulpstukken I gamma tegeldragers & toebehoren 

OPHOOGSTUKKEN
Verhogende hulpstukken zijn een oplossing voor terrassen op bijvoorbeeld 
een aflopend terrein. Ze bestaan in één maat (hoogte 110 mm) maar kunnen 
op elkaar geplaatst worden in maximum 4 niveaus. Een tegeldrager kan 
zo tot maximaal 700 mm verhoogd worden. 

 
 
 
 
STAPELBAAR TOT EEN MAXIMUMHOOGTE 
VAN 700 MM 

110 mm

50 mm

De ophoogstukken passen perfect op de drager voor tegels en voor draagbalken. 



ZELFNIVELLERENDE 
FLENS
Deze flens is noodzakelijk op dragers die een helling van ≤ 5% overbruggen. 
Hij corrigeert de helling door zich automatisch aan de oneffenheden van 
de ondergrond aan te passen. 

gamma tegeldragers & toebehoren I zelfnivellerende flens

De flens kan onder elk van onze verstelbare tegel- of draagbalkdragers 
vastgeklikt worden.

CORRIGEERT ONEFFENHEDEN EN ZACHTE HELLINGEN 
VAN DE ONDERGROND



afboordkit I gamma tegeldragers & toebehoren 

PLAATSING VAN DRAGERS MET ZELFNIVELLERENDE FLENS OP HELLENDE ONDERGROND.

“Helling wordt waterpas!”

Aangezien houten tegels te licht wegen om flensen goed te stabiliseren, raden wij aan de flensen enkel te gebruik met tegeldragers 
van 25 tot 40 mm, 40 tot 60 mm en 60 tot 90 mm. 



TEGEL 
ASSORTIMENT

SOPREMA stelt graag zijn 7 tegeltypes 
voor die als afwerking gebruikt 
kunnen worden op het assortiment 
tegeldragers.

Op bladzijde 21 vindt u de 3 tinten 
van Sopradalle Ceram, een tegel in 
keramische zandsteen. 

Daldécor, Prestidalle en Exodalle zijn 
de drie houten tegels van SOPREMA 
(blz. 22) die elk uit een verschillende 
houtsoort bestaan.

En om grote oppervlaktes een 
gevarieerd karakter te bezorgen, 
heeft SOPREMA Sopradelle Créa 
ontwikkeld! (Blz. 23)
 
VOORDELEN
• Hoogwaardige afwerking
• Uitermate goed bestand tegen de 

tand des tijds
• Eenvoudige plaatsing



SOPRADALLE 
CERAM

sopradalle ceram I gamma tegeldragers & toebehoren 

Sopradalle Ceram is een tegel van 60 x 60 cm waarop gelopen mag worden.
Dit mooie, antisliptegelgamma bestaat in 3 tinten (antraciet, grijs of crème) 
zodat u perfect een gezellige ruimte naar uw smaak kunt creëren.  

Voor tegels van 60 x 60 cm moet u minstens 3 tegeldragers per m² terras 
voorzien. 

EEN HOOGWAARDIGE 
AFWERKING

Antraciet Grijs Crème



HOUTEN 
TEGELS
Houten tegels van 50 x 50 cm waarop gelopen mag worden. De groeven 
zorgen dat er veilig over het hout kan gelopen worden. 

Voor tegels van 50 x 50 cm moet u minstens 5 tegeldragers per m² terras 
voorzien. 

EEN HOOGWAARDIGE 
AFWERKING

DALDÉCOR:
Tegel van dennenhout.
7 latten met voeg. 
Lichte tint. 

PRESTIDALLE: 
Tegel van exotisch hout, 
ipé (groen ebbenhout van 
Zuid-Amerika)
7 latten met voeg. 
Natuurlijke tint.

EXODALLE:
Tegel van exotisch hout, 
maçaranduba (afkomstig uit 
Zuid-Amerika)
7 latten met voeg. 
Roodkleurige tint.

gamma tegeldragers & toebehoren I houten tegels



SOPRADALLE 
CREA

sopradalle crea I gamma tegeldragers & toebehoren 

Sopradalle Créa (50 x 50 cm) wordt vlug en snel geplaatst. Met verschillende 
Sopradalle Créa-tegels naast elkaar, legt u een echte moestuin aan. Of u 
kiest voor één tegel waarmee u een mini-Japanse tuin of een bloemenperk 
creëert….Het modulaire Sopradalle Créa-gamma laat u heel vrij. 

De diepte van de Sopradalle Créa-tegel is heel eenvoudig te regelen door 
de vouwrand meer of minder uit te plooien. 

Het technische reservoir doet tegelijk dienst als draagstructuur, wortelbestrijder 
en waterreservoir. 

UW WENSEN 
MOOI INGEPAKT

Planten

Moestuin Japanse tuin

Struiken

Crème



gamma tegeldragers & toebehoren I overzicht

Producten Hoogte Gereedschap Verpakking Per pallet

Tegeldrager 
Blz. 3 tot 5

Vast 8 mm
25 / zak 25 zakken

100 / karton 45 kartons

35 mm
25 / zak 25 zakken

60 / karton 30 kartons

Met schroefdraad

25 tot 40 mm
25 / zak 25 zakken

88 / karton 30 kartons

40 tot 60 mm
25 / zak 25 zakken

120 / karton 12 kartons

60 tot 90 mm
25 / zak 25 zakken

60 / karton 20 kartons

90 tot 150 mm
25 / zak 25 zakken

60 / karton 12 kartons

150 tot 260 mm
25 / zak 18 zakken

48 / karton 12 kartons

Drager voor 
draagbalken 
Blz. 6 tot 5

 MET SCHROEFDRAAD

25 tot 40 mm 25 / zak 25 zakken

40 tot 60 mm 25 / zak 25 zakken

60 tot 90 mm 25 / zak w25 zakken 

90 tot 150 mm 25 / zak 25 zakken

150 tot 260 mm 25 / zak 18 zakken

PRODUCTEN 
OVERZICHT



overzicht I gamma tegeldragers & toebehoren 

Toebehoren Kenmerken Verpakking Per pallet

Hulpstuk voor 
draagbalken
Blz. 5

Te gebruiken met 
tegeldragers 120 / karton 20 kartons

Schokabsorberende stut
Blz. 10

Van SEBS
100 / karton

/

Boordsteun voor tegel
Blz. 12 en 13

1 stuk 25 / karton /

Afboordkit
Blz. 14 tot 16

4 stukken 50 / karton /

Ophoogstuk
Blz. 17

110 mm 25 / zak 25 zakken

Zelfnivellerende flens
Blz. 18 tot 19

2 vastgeklikte stukken 20 / karton 48 kartons

 producten Kenmerken Verpakking Per pallet Par palette

Sopradalle Ceram - 60 
cm x 60 cm
Blz. 21

3 tinten 2 per pak 33 kg 30 pakken

Daldécor - 50 cm x 50 
cm
Blz. 22

7 latten 4 per pak 14 kg 28pakken

Prestidalle - 50 cm x 
50 cm
Blz. 22

7 latten 1 m² (4 dalles) 23,6 kg 36 m²

Exodalle - 50 cm x 50 
cm 
Blz. 22

7 latten 1 m² (4 tegels) 26 kg 36 m²

Sopradalle Créa - 50 cm 
x 50 cm
Blz. 23

1 vouwbalg + 1 reservoir 6 per doos 14,7 kg 12 dozen



SOPREMA staat voor u klaar

hebt een technische vraag over de toepassing 
van één van onze producten?

Contacteer ons technische dienst:
tel: +32 (0)14 23 07 07
 of stuur een e-mail naar 

roof-consulting@soprema.be

SOPREMA NV  

Bouwelven 5 
2280 Grobbendonk - België  
Tel: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77 
info@soprema.be 
www.soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 
9001:2008 - ISO 14001:2004, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA behoudt zich het recht 
voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden 
van zijn producten te wijzigen. CD
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