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Grootformaattegels :
ruimte en harmonie
Een rustgevend uitzicht, een
harmonieuze omgeving,
een gevoel van ruimte… Dat is wat
we zoeken wanneer we thuis
komen. We vinden het allemaal in
onze tuin en op ons terras dankzij
grootformaattegels.
Groot, groter, grootst: de trend die
zich binnen heeft ingezet
baant zich resoluut een weg
naar buiten.

Grootformaattegels
met een uitgewassen
zijde zorgen voor
een functionele en
esthetische
afboording van
waterpartijen,
vijvers, zwembaden
en opstapjes.

VOORDELEN
• Strakke vorm,
minimalistisch karakter
• Schept ruimtelijk gevoel
• Diverse formaten en
tinten
• Twee afwerkingen:
vlakke of uitgewassen
sierlaag
• Onberispelijk van
kwaliteit en afwerking
• Makkelijk in onderhoud
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Grootformaattegels : ruimte en harmonie

Welke formaten?
Lengte x breedte x dikte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

45 x 45 x 6 cm
50 x 50 x 5 cm
60 x 60 x 5 cm
100 x 25 x 5 cm
100 x 50 x 5cm
90 x 90 x 6 cm
100 x 100 x 5/6/8 cm
120 x 80 x 6 cm
...

Plaatsing
De tegels kunnen ofwel
aaneensluitend of met een voeg
geplaatst worden. Bij het plaatsen
moet men er steeds voor zorgen dat
de grootformaattegels volledig
ondersteund zijn door de vlakke
ondergrond; eventuele holtes of
oneffenheden kunnen leiden tot
breuk. De grootformaattegels
kunnen geplaatst worden op een
zandcementbed met straatlaag, op
tegeldragers of op argexkorrels. De

Door de hoge belastingsgraad van de grootformaattegels, zelfs deze van 5 cm dik, zijn
ze ook uiterst geschikt voor de inrichting van dakterrassen. Bij plaatsing op
dakterrassen maakt men bij voorkeur gebruik van tegeldragers waarbij de
4 hoekpunten en het midden van de tegel ondersteund worden. Eventuele
hoogteverschillen kunnen door dit oplegsysteem eenvoudig gecorrigeerd worden.

Techniek
Met gesoﬁsticeerde productietechnieken zijn de fabrikanten erin
geslaagd maatvaste grootformaattegels te produceren die vooral
imponeren door hun verrassend
formaat, strakke vormgeving en
afwerking. Voorzien van een
deklaagbeton of in een uitgewassen
uitvoering behoren ze tot de
allerlaatste innovaties. Voor de
productie van deze uitgewassen
tegels worden natuursteengranulaten gebruikt, die door een speciﬁek
procédé volledig tot hun recht
komen. Het uitwassen van de
sierdeklaag onmiddellijk na de
productie geeft een ruwere
uitstraling, een hoge kleurvastheid
en legt een speciﬁeke kleurschakering bloot.

manipulatie van de grootformaattegels wordt sterk vereenvoudigd
door gebruik te maken van een
speciaal hiervoor ontworpen klem.
Deze techniek is niet alleen snel,
maar zorgt ook voor een aanzienlijke
kostenbesparing. Indien de locatie
met een kraan bereikbaar is, kan
men de klem aan de kraan
bevestigen.
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Met grootformaattegels kan
een perfect lijnenpatroon
gerealiseerd worden, zelfs
wanneer de tegels met een
zeer smalle voeg – of zelfs
zonder voeg - worden
geplaatst.

Meer informatie ?
Vraag advies aan een architect en/of
andere bouwprofessional. Zij zijn uw
bevoorrechte partners bij al uw bouw-,
renovatie- en aanpassingsprojecten

