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1. Toepassingen 
 
• Geschikt voor (dak)terrassen 
• Geschikt voor tegels en planken 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Volledig recycleerbaar 
• Uit polypropyleen 
• Eenvoudig af te stellen op de juiste hoogte 
• Hoge stabiliteit 
• Voorzien van afwateringsgaten 
• De zelfnivellerende tegeldragers kunnen een hellingsgraad tot 5% corrigeren 

 
 

3. Beschikbare formaten en accessoires 
 
U vindt alle beschikbare formaten en accessoires op onze website: https://shop.marshalls.be/tuin-
terras/productaanbod=tegeldragers-en-accessoires/ 
 
 

4. Plaatsing 
 
U vindt de plaatsingsmogelijkheden op de website, bij elk product. Klachten die voortvloeien uit het niet 
opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 

5. Aantal tegeldragers per formaat tegel 
 

Formaat Aantal tegeldragers 

 
40 x 40 cm 4 

 
60 x 60 cm 4 / 5* 

80 x 80 cm 
90 x 90 cm 
120 x 120 cm 

5 

120 x 30 cm 
120 x 40 cm 6 / 8* 

https://shop.marshalls.be/tuin-terras/productaanbod=tegeldragers-en-accessoires/
https://shop.marshalls.be/tuin-terras/productaanbod=tegeldragers-en-accessoires/
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*Plaats centrale tegeldragers vanaf een hoogte van 15 cm of bij intensieve belasting. Centrale tegeldragers 
moeten zeer goed tot tegen de tegel worden afgesteld. 
 
 

6. Technische specificaties 
 

Specificatie Waarde 

Uitzetting bij vochtigheid Bestand tegen atmosferische agentia 

Breukbestendigheid 
> 19 954 N (vastgevezen) 
+- 10 015 N (los) 

Breukbelasting 1 ton 

Thermische bestendigheid Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +60°C 

Chemische weerstand Bestand tegen zure en basische oplossingen 

 
 

7. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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