
Aslon rubber
tegels Home & 
Garden

Aslon Garden heeft het Tegel Onderconstructie 

Systeem speciaal ontwikkeld om onder verschillende 

weersomstandigheden een goed aangelegd terras te 

behouden.

Het Tegel Onderconstructie Systeem bestaat uit drie 

onderdelen: aluminium onderliggers, tegelkruisjes en 

kantopsluitingen. De aluminium onderliggers kunnen 

geplaatst worden op diverse ondergronden, zoals een 

betonvloer, houten frame, dakbedekking, betontegels

en opsluitbanden. 

Door het gebruik van tegelkruisjes en tegelstoppers 

kunnen de tegels strak op het systeem geplaatst 

worden. We hebben drie verschillende aluminium 

onderliggers ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om 

verschillende hoogtes en overspanningen te kunnen 

realiseren.

Voorzieningen voor licht of water 
Het plaatsen van stroompunten, verlichting of een 

waterleiding onder het terras is mogelijk.

De tegels kunnen tijdelijk verwijderd worden en 

vervolgens weer teruggeplaatst worden, nadat de 

werkzaamheden gereed zijn. Wanneer er een verzakking 

in de onderconstructie is, kunt u de tegels verwijderen, 

de onderconstructie herstellen en vervolgens de tegels 

weer terug plaatsen.

Voordelen 
	D Vorstbestendig

	D Snelle afwatering tussen de tegels, geen plassen op het terras

	D Ruimte onder het terras blijft vrij voor stroompunten, 

verlichting of waterleidingen

	D Tegels zijn eenvoudig uit het terras te nemen

	D Geen verlies van overbodig aangemaakt materiaal zoals 

voegmiddel en mortel

	D Zeer milieubewust door het gebruik van 100% recyclebaar 

materiaal

	D Eenvoudig te plaatsen

Specificaties 
Aluminium balken 35 x 25 mm, 40 x 40 mm en 40 x 75 mm

Lengte balken 4.000 mm 

Koppelstuk 90 x 25 x 4 mm (t.b.v. balk laag)

Koppelstuk 30 x 40 x 3 mm (t.b.v. balk midden)

Koppelstuk 60 x 40 x 2 mm (t.b.v. balk hoog)

Multihoek 60 x 40 x 4 mm 

  Inclusief twee hamerkopbouten en twee 

  kraagkartelmoeren. 

Tegelkruis Tegelkruisje met voegafstand van 3 mm

Tegelstop Tegelstop inclusief twee boutjes en moeren

Montageplaat 60 x 44 x 4 mm inclusief één hamerkopbout  

  en één kraagkartelmoer.

  (alleen voor balk 40 x 75 mm)
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Balk laag 35 x 25 mm

Balk midden 40 x 40 mm

Balk hoog 40 x 75 mm

Tegelkruis Tegelstop MontageplaatMultihoek

Koppelstuk t.b.v. balk laag 35 x 25 mm

Koppelstuk t.b.v. balk midden 40 x 40 mm

Koppelstuk t.b.v. balk hoog 40 x 75 mm
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