XXL

TEGELS

GROOTFORMAAT TEGELS in beton

XXL
TEGELS

KWALITATIEVE GEWAPENDE GROOTFORMAATTEGELS
IN GEGOTEN BETON

Moderne strakke betontegels die passen in elke eigentijds tuin,
dat zijn de XXL tegels van Scheys Beton.
Grote formaten hebben vele voordelen. Het uitzicht is strak en
daardoor geliefd bij ontwerpers van trendy en exclusieve projecten.
Grote tegels geven kleine oppervlakten een gevoel van ruimte en
rust. Voegen zijn beperkt, waardoor het onderhoud gemakkelijker is.
De grootformaattegels bieden onbegrensde ontwerpmogelijkheden
voor iedere tuin, terras of oprit.
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MAGNUM
TEGELS

De kleinste tegel van onze reeks XXL heeft een unieke oppervlaktestructuur. Hij is
bijzonder aangenaam om blootvoets over te stappen en is tegelijkertijd antislip. Hierdoor
is hij uitermate geschikt om rond zwembaden te plaatsen. Doordat de Magnum tegel
gewapend is, kan hij ook zonder problemen geplaatst worden op tegeldragers.
De Magnum tegels zijn beschikbaar in twee formaten 100 x 100 cm en
100 x 50 cm, en verkrijgbaar in 6 cm dikte. Hierdoor kunnen de tegels ook in
halfsteensverband geplaatst worden. De
formaten lenen zich ook perfect voor het
gebruik als stapsteen.
De zeer licht grijze kleur, bijna wit, geeft
aan deze tegels een extra cachet en
de nuances eigen aan beton geven uw
project een exclusief karakter. De Magnum
tegels zijn standaard waterafstotend in
de massa en voorzien van een vuil- en
waterafstotende coating.

Formaten
50 x 100 cm
100 x 100 cm
Dikte
6 cm
Kleur
Silver
Wapening
standaard net 150/150/5/5
ANTI SLIP

Oppervlaktestructuur
blotevoetenvriendelijk antislip
Zijkanten tegel
kleine afronding strakke pasvorm
Bescherming
De tegels zijn waterafstotend
in de massa en voorzien van
een vuil-en waterafstotende
impregnering.

Silver
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IMPERIALE
TEGELS

De zwaargewichten onder onze XXL tegels, dat zijn Imperiale tegels.
Standaard in voorraad in 14 cm dik, in de kleur Silver en in de formaten 200 x 100 cm en
100 x 100 cm. In de standaarduitvoering zijn de tegels waterafstotend in de massa en
kunnen, mits supplement, ook verkregen worden met een vuil- en waterafstotende coating.
De Imperiale tegels zijn uitermate
geschikt om te plaatsen op opritten,
parkings en (school)pleinen. Met
andere woorden overal waar
(occasioneel) zwaar verkeer over
de tegels moet rijden. De mooi licht
afgeronde hoeken en de smalle
voegen geven de Imperiale tegels
hun strakke pasvorm en extra
meerwaarde tegenover de klassieke
industriële betontegels.

Formaten
100 x 100 cm
100 x 200 cm
Dikte
14 cm
Kleur
Silver

LICHT AFGERONDE HOEKEN

Wapening
dubbel net 150/150/5/5
Oppervlaktestructuur
blotevoetenvriendelijk glad
Zijkanten tegel
kleine afronding strakke pasvorm
Bescherming
De tegels zijn waterafstotend
in de massa. Mits supplement:
vuil-en waterafstotende
impregnering.

Silver
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IMPERIALE PLUS
TEGELS

Een exclusiviteit van Scheys Beton, ontworpen voor onze klanten die iets meer willen.
De Imperiale Plus tegels krijgen, mits een door ons ontwikkelde methode, een extra behandeling
waardoor deze tegels een totaal ander en nog exclusiever uitzicht krijgen. Niet alleen krijgen
deze tegels een soft finish antislip oppervlakte, maar de behandeling accentueert tevens de
schoonheid van de hoogwaardige granulaten waarmee de Imperiale Plus tegels zijn opgebouwd.
Uiteraard zijn deze tegels behandeld met een water- en vuilafstotende coating.
De Imperial Plus tegels kunnen zowel op
opritten als terrassen, pleinen, en paden
gebruikt worden. Hun soft finish antislip
bovenzijde maakt ze niet enkel zeer
kindvriendelijk en bijgevolg uitermate geschikt
voor schoolpleinen, maar deze tegels lenen
zich ook perfect voor ontwerpen waarin
hellingen voorkomen, zo denken we maar aan
hellingen voor rolstoelgebruikers. Eveneens
is het mogelijk voor grotere projecten om
deze tegels te verkrijgen in een door u
gekozen kleur, waardoor uw project een nog
exclusiever karakter krijgt.

Formaten
100 x 100 cm
100 x 200 cm
Dikte
14 cm
Kleur
Grey
Black
voor grotere projecten:
kleurkeuze in overleg

STRAKKE PASVORM

Wapening
dubbel net 150/150/5/5
Oppervlaktestructuur
soft finish antislip
Zijkanten tegel
kleine afronding strakke pasvorm

Grey

Bescherming
De tegels zijn waterafstotend in de
massa en voorzien van een vuil-en
waterafstotende impregnering.
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Black

SOUVERAIN PLUS
TEGELS

De Souverain Plus tegel is ontworpen om de (tuin)-architecten de volledige vrijheid te
geven wat betreft de dimensionering van de tegels. De enige beperking waaraan men zich
moet houden is dat de tegel een breedte van 50 cm of 100 cm heeft en een dikte van
6 cm of 13,5 cm. De lengte van de tegel kan vrij gekozen worden. Je kan dus perfect de te
plaatsen oppervlakte indelen zodat de tegels het best en mooist tot hun recht komen. Ook
uitsparingen en schuine zijden, uitsparingen voor deksels kunnen perfect in de productie
van de tegels voorzien worden.
De Souverain tegels zijn enkel verkrijgbaar
in Plus uitvoering. Ze zijn niet enkel
naar vorm toe exclusief, maar ook het
oppervlakteuitzicht straalt klasse uit. De
tegels van de Souverain reeks hebben
een andere afronding dan de Imperial en
Magnum, zo zijn deze in principe niet met
elkaar combineerbaar.

Formaten
lengte: 40 tot 300 cm
breedte: 50 of 100 cm
Dikte
6 cm
13,5 cm
Kleur
Grey
Black
Wapening
6 cm: standaard net 150/150/5/5
13,5 cm: dubbel net 150/150/5/5
Oppervlaktestructuur
soft finish antislip
Zijkanten tegel
afgerond

Grey

Bescherming
De tegels zijn waterafstotend
in de massa en voorzien van
een water- en vuilafstotende
impregnering.
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Black

STERKTE
Alle tegels van Scheys Beton zijn
gewapend met een standaard
net waardoor er reeds standaard
grote draagvermogens mogelijk
zijn zoals u kan zien op deze
foto. Een standaard Magnum
tegel 100 x 100 x 6 cm wordt
hier probleemloos met 1.200 kg
belast alhoewel hij slechts op
de 4 buitenhoeken ondersteund
wordt door tegeldragers.
Onze tegels zijn dus uitermate
geschikt om ook op tegeldragers
geplaatst te worden. Mits extra
dikte, extra wapening en hogere
betonsterktes kunnen de tegels
aangepast aan de specifieke
noden van uw project.
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