
Graniet is een product met een verhaal. Graniet is 
een veel voorkomend gesteente in de aardkorst. 
Het ontstaat door afkoeling van heet, gesmolten 
materiaal. Dit zeer langdurige proces resulteert 
uiteindelijk in een prachtig natuursteen dat in  

de 21e eeuw steeds populairder wordt. Deze graniet
soort is keihard en heeft een natuurlijke uitstraling. 
De Dreen® Grandstone is leverbaar in bovenstaande 
kleuren: licht grijs, donker grijs en zwart.

Natuursteen is doorleefd, krachtig, eeuwenoud maar tevens actueel. Schep een sfeervol 
terras waarin het aangenaam toeven is. Een onverslijtbaar, duurzaam en luxueus 
basismateriaal waarmee u uw persoonlijke stijl perfect tot uitdrukking kan brengen. 
Klassiek, modern, rustiek of minimalistisch. 

Dreen® Grandstone
Een sterke combinatie van esthetica en techniek



Centaurusweg 1925, 5015 TA Tilburg
Postbus 61, 5000 AB Tilburg, Nederland
T + 31 (0)13 5 379 379, F + 31 (0)13 4 550 527, E info@zoontjens.nl
www.zoontjens.nl

DRAINEREND 
DAKTEGELSYSTEEM
Een hoogwaardig dakbestratings
systeem nu ook uitvoerbaar met 
de Dreen® Grandstone – een tegel 
met stijlvolle natuurlijke uitstra
ling. De ruimte onder de tegels en 
de ruimte tussen de tegels zorgen 
voor een duurzame en gelijkmatige 
waterafvoer. Met dit systeem 
ontstaat een goede beluchting 
van het dak en altijd een droog 
oppervlak.

UNIEK LOCKPLATE PIN CONCEPT
Het speciaal ontwikkelde Lock
plate pin element zorgt voor 
strakke naden en tussen de tegels 
voor een perfecte afwatering. 
Door de tegels met het Lockplate 
pin element onderling te fixeren 
kunnen de tegels niet ‘uit elkaar 
lopen’.

VERSTELBARE  TEGELDRAGER
Met verstelbare tegeldragers kan 
een dak bestrating met Dreen® 
Grandstone tegelijkertijd worden 
opgehoogd en genivelleerd. 
De afstand tussen het loopvlak en 
de dak bedekking varieert, zodat de 
bestrating waterpas wordt 
aangebracht op een dakbedekking 
die op afschot ligt. Op de in hoogte 
verstel bare polypropyleen tegel
dragers komt het Lockplate pin 
element te liggen waarin vier 
Dreen® Grandstone tegels zich 
fixeren. Zo ontstaat een stabiel en 
vlak loop oppervlak met strakke 
naden. De lengte van de verstel
bare tegeldrager verschilt dus 
per steunpunt.

MATEN EN GEWICHTEN
Afmeting 600 x 600 x 30 mm
Gewicht per stuk 31 kg
Gewicht per m² 86 kg/ m²
Aantal per m² 2,78 stuks
Dikte tolerantie ± 3 mm
Lengte en breedte tolerantie ± 2 mm
Vlakheid: max. bol en holheid ± 4 mm
Breuklast >= 7 kN

Alle informatie volgens NENEN 1341

PLAATSING
Warmdakconstructie (Bitumen) Lockplate pins / plakzegel of 

rubberen tegeldrager 
Verstelbare tegeldragers + 
Lockplate pins vierkant

Omgekeerddakconstructie (XPS) idem
Ophoogsystemen DNS Verstelbare tegeldragers

Dreen® Grandstone


