■

Vochtdoorlatend

■

Antislip

■

Recyclebaar

■

Snel gelegd

■

Flexibel

■

Schokabsorberend

■

Milieukeurmerk

■

Licht gewicht

■

2 jaar garantie

dak-, speel- en terrastegels
Geen gesleep meer met zware betonnen
daktegels om platte daken toegankelijk te maken.
Daktegels van rubbergranulaat zijn veel lichter en regenwater
wordt adequaat afgevoerd. De vrije ruimte in ons land wordt steeds
schaarser. Het is daarom aantrekkelijk om ongebruikte platte
daken bereikbaar te maken. Denk aan de aanleg van dakterrassen,
daktuinen of parkeergelegenheid. Veelal worden hierbij betonnen
daktegels gebruikt. Een alternatief zijn Granuﬂex daktegels van
rubbergranulaat. Deze zijn met een gewicht van 22 kg/m2 maar liefst
50 kilo per vierkante meter lichter dan betontegels. Bovendien zijn
de rubberen daktegels eenvoudig met een Stanleymes op maat te
snijden. Ze zijn dus snel en eenvoudig te leggen op vrijwel iedere
ondergrond.

Milieuverantwoord
Toepassing van deze daktegels is milieuverantwoord
doordat ze zijn vervaardigd uit recyclebaar rubbergranulaat. Dat zijn korrels die worden gemaakt van
gebruikte kwaliteits-autobanden en rubberafval. Voor
het kleuren van de tegels gebruikt de producent alleen
milieuverantwoorde kleurstoffen.

Granuﬂex dak-en terrastegels,
herkenbaar aan de rode kwaliteitszegel
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Oude tegels kunnen kosteloos terug worden gebracht, deze worden
dan gerecycled. Granuﬂex dak-en terrastegels zijn de enige rubberen
tegels met het milieu keurmerk. U herkent de echte Granuﬂex tegel
aan de rode kwaliteitszegel aan de onderzijde.

Gunstige eigenschappen
Rubbergranulaat tegels zijn vorstbestendig, stroef (antislip),
geluidsisolerend en bestand tegen hoge puntlasten. Ze zijn verder
onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen. Door de korrelopbouw van
de tegels zakt regenwater snel door de tegels heen. Hierdoor is het
oppervlak snel weer droog en krijgen algen (gladheid!) nauwelijks
een kans. De noppenstructuur aan de onderzijde van de tegels
zorgt voor een snelle afvoer van het regenwater. De tegels zijn
geschikt voor onder meer dak- en tuinterrassen, galerijen en balkons
en looppaden op platte daken. Op dit product wordt twee jaar
fabrieksgarantie gegeven.

Granuﬂex-tegels zijn milieutechnisch én
economisch verantwoord.
Zwart

50x50 cm
60x60 cm*
100x100 cm*

Op aanvraag in kleur verkrijgbaar.

*levertijd in overleg
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Uw Granuﬂex verkooppunt:
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