REGELBARE
TEGELDRAGERS

Intelligente
vloersystemen.
Verzekerd!
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Wat betekent Technicel® voor u?
Hoogkwalitatieve systeemoplossingen
Technicel® is specialist in de ontwikkeling van technische systeemoplossingen voor de vloerder.
De Technicel® systemen zijn samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten
van o.a. professionele tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten enz., die elk op zich
bezig zijn met innovatieve productontwikkeling en doorgedreven kwaliteitszin.
Enkel geteste, veilige en prijsbewuste producten worden in ons gamma opgenomen.

Dichtbij de vakman
Technicel® Service Centers: de gespecialiseerde partner bij u in de buurt. Technicel® heeft oog voor alle details
die een kwalitatieve uitvoering kunnen waarborgen en is daarom dichtbij aanwezig in de belangrijkste bouwregio’s
van België met eigen mensen en eigen Technicel® Service Centers, voorzien van een 24/24 afhaalsas.
Technicel® heeft als doel de vakman en de fabrikant dichter bij mekaar te brengen. Wij streven er naar steeds
de primus te zijn in prijs én kwaliteit en wij garanderen snelle service. Wij kijken steeds door het oog van de
vakman, met als doel u volledig te ontzorgen.

Technisch advies
Naast het selecteren, stockeren en leveren van de producten is het informeren en geven van technisch advies
veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Net hier loopt het bij velen vaak mis.
Door de nauwe samenwerking met onze fabrikanten kunnen technische vragen en problemen in een mum van
tijd worden opgelost.

Systeemgarantie op maat van uw project
Naast technisch gespecialiseerd advies, biedt Technicel® systeemgarantie. Wij brengen onze fabrikanten
samen en laten producten testen in één systeem. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch
correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een werf. Deze systeemoplossingen scholen we in onze
eigen filialen.

Technicel® Academy & workshops
Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de Technicel® Academy kan u komen kennis
maken met onze producten en informeren wij u over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden
op uw werven in uitvoering. Tijdens de workshops gaan we dieper in op de praktijk. Hier behandelen we steeds
enkele ‘hot topics’ met een praktijkgerichte privé opleiding op maat van uw bedrijf.
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Technicel® investeert voortdurend in de ontwikkeling van
intelligente systeemoplossingen voor de vloerder waarbij onze know-how
hand in hand gaat met superieure kwaliteit.
Het Technicel® aanbod voor ondersteuning van
outdoor vloeren en terrassen bestaat uit de Technicel® regelbare tegeldragers
en het Technicel® profiel systeem.
Beide producten worden vervolledigd met
de nodige accessoires tot een compleet tegeldragersysteem.
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Technicel® regelbare tegeldragers
De Technicel® tegeldragers dienen ter ondersteuning van
outdoor zwevende vloeren en terrassen.
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Toepassing
De Polypropyleen tegeldragers zijn verstelbaar
in de hoogte en voorzien van een geïntegreerde
waterafvoer. Het assortiment bestaat uit
5 regelbare tegeldragers en 3 verlengstukken
waarmee een terrashoogte van 10 mm tot

TOFS10

+

TOFS18

+

500 mm kan overbrugd worden.

Eigenschappen
- Kwalitatief polypropyleen
- Verstelbaar van 10 mm t.e.m. 220 mm (5 types)

TOFS35

- Voegribben: 4 mm breed en 10 mm hoog
- Steunoppervlak 314 cm² diam. met geïntegreerde
waterafvoer
- Steunplaat tegel: 120 mm diam.
- Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C

TOFS60

Productgamma
Code

Product

Hoogte

TOFS10

Technicel® regelbare tegeldrager

10 - 20 mm

TOFS18

Technicel® regelbare tegeldrager

18 - 36 mm

TOFS35

Technicel® regelbare tegeldrager

35 - 60 mm

TOFS60

Technicel® regelbare tegeldrager

60 - 115 mm

TOFS115

Technicel® regelbare tegeldrager

115 - 220 mm

TOFS115

Verlengstukken
Code

Product

Hoogte

TOFSE25

Technicel® outdoor Floor Support Extension

25 mm

TOFSE50

Technicel® outdoor Floor Support Extension

50 mm

TOFSE100

Technicel outdoor Floor Support Extension

100 mm

®

TOFSE25
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TOFSE50

TOFSE5100
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Toebehoren
Inox afstandshouder
De Technicel® inox afstandshouder zorgt voor voldoende
afstand tussen de tegels en de muur. De clip zorgt voor
voldoende ruimte voor dilatatie.
TOFSPACER

Code

Product

TOFSPACER

Technicel® outdoor Floor Support afstandshouder

Plinthouderset
Bij afwezigheid van een zijwand kan de holle ruimte naast
de tegeldrager worden afgewerkt met een plint. De PP clips
zorgen voor bevestiging van de plint aan de tegeldrager.
Code

Product

Aantal

TOFSPLINTSET

Technicel® outdoor Floor Plinthouderset

10 st.

TOFSPLINTSET

Anti-noise
De anti-noise rubber en mat hebben beide geluidsdempende eigenschappen. Het rubber is 2 mm dik en heeft een
diameter van 120 mm. De rubber mat is te plaatsen onder
de tegeldragers en is 3 mm dik.
Code

Product

Dikte

TOFSANR2

Technicel® outdoor Floor Support
Anti noise Rubber

2 mm

TOFSANMAT

Technicel® outdoor Floor Support
Anti noise Mat

3 mm

TOFSANR2

TOFSANMAT
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Technicel® profiel systeem
Het unieke Technicel® profiel systeem zorgt voor een veilige,
stabiele en snelle plaatsing van grootformaat tegels en
tegels in onregelmatig verband geplaatst.
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Toepassing
Het Technicel® profiel systeem is steeds te gebruiken in
combinatie met de Technicel® regelbare tegeldragers.
Het Technicel® profiel systeem bestaat uit een
verzinkt stalen profiel dat door middel van een
zwart polypropyleen adapter op de tegeldrager
vastklikt. De rubberstrip beperkt de contactgeluiden
en verhindert het schuiven van de tegels.

Eigenschappen:
- Materiaal profiel: verzinkt staal
- Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m
- Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar

TOFPADAP

- Adapter: materiaal polyprolyeen, thermisch bestendig -40°C - +80°C

Grootformaat tegels en onregelmatige formaten zoals keramisch
parket kunnen eenvoudig en stabiel geplaatst worden door gebruik
te maken van het Technicel® profielsysteem.
Product

Afmetingen

TOFP

Technicel® Outdoor Floor Profile

40 x 30 mm - 2 m

TOFPADAP

Adapter voor Profile Support

30 mm

Code

TOFP

40 mm
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Toebehoren
Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, afstandshouders, … zorgen
voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te bevestigen met een eenvoudige schroef.

TOFPVOEG

TOFPFW

Code

Product

TOFPVOEG

Cross Joint breakable

TOFPFC

Frontal profile connector

TOFPLC

Lateral profile connector

TOFPFW

Frontal Wall connector

TOFPSCH

Schroeven D 3.5 x 25 mm

Voor de toepassing van keramische-, natuursteen- en betontegels en opbouw
van de ondergrond verwijzen we naar onze technische fiches en de geldende
DIN normering voor tegeldragersystemen die dit type plaatsing regelt.

CLACK
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TOFPFC

TOFPLC

Intelligente vloersystemen. Verzekerd!

11

‘ Een vriendelijk ontvangst
en tijd voor elke klant!
Wij maken graag
het verschil.’

www.technicel.com

FILIALEN
Brecht
Energielaan 4
2960 Brecht
brecht@technicel.com

Brugge
Dirk Martensstraat 2 Unit 2
8200 Brugge
brugge@technicel.com

Herentals
Geelseweg 9 D
2200 Herentals
herentals@technicel.com

Lokeren
Oeverstraat 19A
9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Zwevegem
Esserstraat 2 Unit 3
8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

CORPORATE CENTER

GRATIS NUMMER voor al uw bestellingen

Westerlo
Zone Reme 4
2260 Westerlo westerlo@technicel.com
Technicel® nv
T +32 (0)800 11 040

T +32 (0)800 11 040
bestellingen@technicel.com

