
Tegeldragers

vaste tegeldrager zelfnivellerende tegeldragerregelbare tegeldrager

Marshalls biedt een compleet gamma tegeldragers. Door de unieke moer is een uiterst precieze afstelling 
op het gewenste niveau mogelijk. Met het kliksysteem blokkeer je de tegeldrager op de gewenste hoogte. 
De grote basis garandeert een perfecte stabiliteit die de afdichting niet kan beschadigen en is voorzien van 
afwateringsgaten. De tegeldragers hebben afstandshouders van 3 mm dikte die je gemakkelijk wegsnijdt 
om tegels tegen de muur te plaatsen. We bieden je vaste en regelbare tegeldragers. Met de zelfnivellerende 
tegeldragers corrigeer je een hellingshoek tot 5%.

tegeldragers

accessoires plaatsing

formaten (mm) 10 mm 20 - 30 mm 40 - 60 mm 50 - 80 mm 55 - 75 mm 65 - 95 mm

Vaste tegeldrager ü

Regelbare tegeldrager ü ü ü

Zelfnivellerende tegeldrager ü ü

formaten (mm) 80 - 140 mm 95 - 155 mm 140 - 230 mm 155 - 245 mm

Vaste tegeldrager

Regelbare tegeldrager ü ü

Zelfnivellerende tegeldrager ü ü

verlengstuk 60 mm bevestiging terrasplanken tegelkruis tegelkruis op 
rubberen drager

• verhoogt de regelbare 
dragers met 60 mm 
(niet compatibel met de 
tegeldragers van 10 en 20 
- 30 mm)

• max. 4 stuks per 
tegeldrager

• twee versies:  voor 
planken van 19 - 25 mm 
of meer dan 25 mm dik

• universele onzichtbare 
bevestigingen voor 
terrasplanken

• verlengt de levensduur 
van je terras

• afstandhouders van 3 mm 
met basis

• afbreekbaar
• ideaal voor rechtstreekse 

plaatsing op kiezel of 
zand

• bescherming tussen 
ondergrond en de vloer

• kan ook als vaste 
tegeldrager gebruikt 
worden 

• met tegelkruis

171

bovenplaatvulstuk voor tegeldragers verticale steun voor plint 
• verhoogt de tegeldrager 

met 13 mm
• te gebruiken in hoeken of 

tegen de gevel

• voor perfecte afwerking 
van je terras

• schokabsorberend
• vermindert trillingen
• voorkomt mogelijke 

oneffenheden tussen de 
tegels

afstandhouders 3 mm afstandhouders 5 mm

Regelbare tegeldrager


