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INTRODUCTIE
tegels

INNOVATIEVE KERAMISCHE EN HOUTEN TEGELS
Sopradalle Ceram & Prestidalle zijn twee esthetische en resistente
buitentegels voor het aankleden van platte daken.
Sopradalle Ceram is een monolitische tegel van 60 x 60 cm, met
een dikte van 20 mm, in keramische zandsteen, uitermate geschikt
voor dakterrassen. De tegels zijn mooi recht, makkelijk te plaatsen
en hebben een slipvast oppervlak voor buitengebruik.
Prestidalle is de houten uitvoering. Deze tegels bestaan uit 7
planken van exotisch ipé hout (groen ebbenhout uit Zuid-Amerika).
Deze duurzame en resistente houtsoort is afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen.

MET SOPRADALLE CRÉA, DE TUINARCHITECT: DAT BENT U!
Dankzij Sopradalle Créa vindt elk terras een nieuwe adem. Sopradalle
Créa is gemakkelijk en snel te plaatsen. De Sopradalle Créa tegel
bevat een synthetisch harmonicamembraan en een technisch
reservoir aan de onderzijde. Laat uw verbeelding de vrije loop: het
harmonicamembraan kan met verschillende materialen stijlvol worden opgevuld. Gebruik diverse materialen zoals planten en minerale
producten om uw persoonlijke en unieke terrassfeer te creëren.
Maak een combinatie van verschillende Sopradalle Créa tegels en
geef zo uw dakterras vorm. U kan ook kiezen voor één soort tegel
voor de realisatie van uw Japanse tuin, bloementuin, enzovoort. De
multifunctionaliteit van Sopradalle Créa maakt vele toepassingen
mogelijk. De diepte van Sopradalle Créa is gemakkelijk aanpasbaar
door verkleining of vergroting van het harmonicamembraan tussen
de tegels. Het technisch reservoir is een wortelwerend systeem dat
zorgt voor voldoende steun en wateropvang.
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GEBRUIK
Sopradalle Ceram is perfect vierkant en recht, met afgeronde randen
en een antisliplaag voor buitengebruik. De tegels zijn eenvoudig
te plaatsen. Ze kunnen ideaal geplaatst worden samen met de
SOPREMA tegeldragers.
Sopradalle Ceram is bestand tegen vorst en thermische schokken
en heeft een grote weerstand tegen breuk door buigen.

SOPRADALLE
Ceram

PLAATSING VAN DE TEGELS
De plaatsing gebeurt in 2 fases: (1) plaatsing van de tegeldragers
en (2) plaatsing van de tegels.
Sopradalle Ceram kan eventueel rechtstreeks geplaatst worden op
de nivelleringslaag (bv. granulaat).

SOPRADALLE CERAM
Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm
Dikte: 20±0,5 mm
Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)
KLEUR
VOORDELEN

Antraciet

Crème

Grijs

+ Gestructureerd antislip oppervlak R11
+	Vorstvrij
+ Vierkant en recht product
+ Buigweerstand geschikt voor gebruik in openbare
gebouwen
+ Monolitisch gekleurd in de massa
+ Weerstand tegen temperatuurschommelingen
+ Eenvoudige reiniging
+ Hoge breeksterkte
+ Eenvoudige installatie
+ 2 maal lichter dan een betontegel
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PRESTIDALLE

ONDERHOUD VAN EEN TERRAS IN IPÉ HOUT
Ipé hout oxideert, net zoals de meeste exotische houtsoorten, onder
invloed van de weersomstandigheden. Deze natuurlijke oxidatie geeft
een grijsachtige kleur aan de tegels. Een jaarlijks onderhoud kan
dit vermijden (het aanbrengen van een ontgrijzer en een adequaat,
voedend onderhoud).

PRESTIDALLE
Pakket van 4 tegels
Afmetingen: 500 mm x 500 mm x 40 mm
Gewicht: 7,5 kg / tegel
Samenstelling: 7 planken en 2 steunplanken
GEBRUIK
Prestidalle zorgt voor een warme en natuurlijke uitstraling. Dankzij hun
laag gewicht zijn de tegels, ideaal in combinatie met de verstelbare
SOPREMA tegeldragers, toepasbaar op de meest gebruikelijke
ondergronden.
PLAATSING
Prestidalle kan op dragers of rechtstreeks op de ondergrond geplaatst
worden. Om esthetische redenen moet de plaatsing afwisselend
gebeuren.

VOORDELEN
+ Esthetisch
+ Zorgt voor een luxueuze afwerking van het terras
+ Uitstekende duurzaamheidsprestaties
+ Natuurlijke weerstand tegen houtetende insecten en
schimmels
+ Waterbestendig: weerstaat het langdurige contact met
het buitenvocht zonder aantasting
+ Weerstand tegen temperatuurschommelingen
+ Groeven voor een perfect veilige bewandelbaarheid
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SOPRADALLE
Créa

SOPRADALLE CRÉA
Pakket van 6 tegels
Afmetingen: 500 mm x 500 mm
Gewicht: 2,4 kg / tegel
GEBRUIK
De plaatsing van Sopradalle Créa in 3 stappen:
1 Verwijder een tegel met geschikt materiaal of een schroevendraaier
2 Plaats het technisch reservoir
3 Plaats het synthetisch harmonicamembraan op de tegeldragers
en het technisch reservoir
4 De tegel is klaar om naar wens aangekleed te worden met
planten, aarde, keien, enz. ...

VOORDELEN
+ Snel en gemakkelijk te plaatsen
+ Aanpasbare diepte: door eenvoudige vergroting of
verkleining van het synthetisch harmonicamembraan in
de tegels
+ Flexibel aanpasbaar: één soort tegel of combinatie van
meerdere soorten tegels
+ Sopradalle Créa is ideaal voor de creatie van
verschillende sferen en terrastoepassingen
+ Esthetisch karakter: ontelbare mogelijkheden
+ Diverse planten mogelijk: grassen, chinese tuinen,
grasmatten
+ Geen beschadiging van het terras door de beplanting
+ Gepatenteerd systeem
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TEGELDRAGERS

GEBRUIK
De verstelbare tegeldrager is voorzien van een ingebouwde
schroefdraad waardoor een makkelijke afstelling tot op het
gewenste niveau wordt verkregen.
Voor het afstellen moet men niets aan de tegel wijzigen noch aan
de kop noch aan de basis van de tegeldrager. Het afstellen kan
handmatig of met bijgeleverde speciale sleutel.

SOPREMA TEGELDRAGERS
• SOPREMA vaste tegeldragers in polypropyleen beschikbaar in
2 hoogtes:
+
8 mm (doos van 100 stuks)
+
35 mm (doos van 60 stuks)
• SOPREMA verstelbare tegeldragers in polypropyleen bestaan
uit 2 elementen, een basisstuk en een verstelbaar stuk. Ze zijn
beschikbaar in 5 regelbare hoogtes:
+
25 tot 40 mm (doos van 88 stuks)
+
40 tot 67 mm (doos van 120 stuks)
+
60 tot 90 mm (doos van 60 stuks)
+
90 tot 150 mm (doos van 60 stuks)
+
150 tot 260 mm (doos van 48 stuks)
Om meer akoestisch comfort te garanderen en mogelijke oneffenheden tussen de tegels te voorkomen, kan men gebruik maken van
de schokabsorberende vulplaatjes (beschikbaar als toebehoren).
Ophoogstukken zijn eveneens verkrijgbaar. Raadpleeg de technische
fiche op de website voor meer info.
EXTRA ACCESSOIRE
• SOPREMA opzetstuk voor balk van houten terrassen
+
120 opzetstukken / doos
+
Compatibel met het hele SOPREMA tegelgamma

VOORDELEN

OOK VERKRIJGBAAR
Soprasolar fix evo is een verstelbare bevestigingsvoet, bestemd
voor de bevestiging van zonnepanelen zonder doorboring van
de dakbedekking. De bevestigingsvoeten worden door middel van een bitumenrozet op de bitumineuze dakbedekking
gebrand. De bevestigingsvoeten vormen zo een draagstructuur
voor zonnepanelen.

.

+ Perfecte stabiliteit: grote basis voor een verdeelde
belasting
+ Verhoogde schok- en belastingsweerstand
+ Eenvoudige toegang voor onderhoud van de
waterdichting
+ Bestand tegen verrotting
+	In het bijzonder geschikt in combinatie met Prestidalle en
Sopradalle Ceram

CD0019.e_nl-BE

SOPREMA TOT UW DIENST
Voor bijkomende technische
ondersteuning, contacteer SOPREMA:
U vindt meer informatie op
www.soprema.be

SOPREMA NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
België
+32 14 23 07 07
info@soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk
wordt gecontroleerd en is gecertificeerd.
SOPREMA UK I 4 LANCASTER WAY | EARLS COLNE BUSINESS PARK | COLCHESTER | ESSEX | CO6 2NS | +44 (0) 330 058 0668 | info@soprema.co.uk
SOPREMA behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieSOPREMA
group attaches
great importance tokennisgeving
quality and therefore operates
in accordance with the internationally
recognised, independently audited andvan
certified
ken,
zonder
voorafgaande
de samenstelling
en de gebruiksvoorwaarden
zijn
quality system EN ISO 9001 - ISO 14001. SOPREMA group reserves the right, depending on the evolution of knowledge and techniques, without notice to change the
composition and terms of use of its products.
producten te wijzigen.

