24 - 105 mm

VersiPave

®
Tegeldragers

Introductie
VersiPave® gemaakt van hoogwaardig en 100% gerecycled polypropyleen vormt
de laatste generatie professionele vloerdragers voor verhoogde tegelvloeren
ontwikkeld voor tegels met variabele dikte. Dit voorkomt de noodzaak van het
aanbrengen van kostbare betonvloeren of zandbedden. Een droge en goed
ventilerende verhoogde vloer zorgt verder voor extra isolatie in zomer en winter en
reduceert geluidsoverdracht.
VersiPave® is instelbaar van 24 tot 105 mm en voor een exacte uitlijning van de
vloer. Verder zijn er verlengmodulen beschikbaar, die onderling gecombineerd
kunnen worden om de hoogte per 1 mm nauwkeurig in te kunnen stellen.
VersiPave® unieke kenmerk is verder dat de dragers gehalveerd of zelfs in 4 delen
gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van de vloer langs wanden en in of rond
hoeken. De verstelbare stootblokken compenseren tegels van verschillende dikte.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimale hoogte van slechts 24 mm
Nauwkeurig en per mm instelbaar tussen 24 en 105 mm
Deelbaar in halve en kwart delen voor wand –en hoekplaatsing
Hoge belastbaarheid tot 25 kN
Gemaakt van 100% gerecycled en volledig recyclebaar polypropyleen
Herbruikbaar, geschikt voor renovatie of tijdelijke projecten
Bestand tegen schimmels en chemische producten
Perfecte drainage en ventilatie

Afstandhouder

Stootblok

Borgpen

Assortiment VersiPave®
Drager

Verlengmodule

VP-24P
24-45 mm

Accessoires

VP-20E Verhoogbus
20 mm

VP-40E Verhoogbus
40 mm

Verbindingselement

Overzicht

25 kN

100mm
80mm
60mm
40mm
20mm
VP-24P
24-45 mm

Eenvoudig verstelbaar

Deelbaar
VersiPave en verlengmodulen kunnen gedeeld
gebruikt worden (half of kwart) voor wanden en
hoeken

VP-24P + VP-20E
44-65 mm

VP-24P + VP-40E
64-85 mm

Technische specificaties
Materiaal

100% gerecycled polypropyleen

Kleur

Zwart

Afstandhouder

4 mm (ruimte tussen de tegels)

Hoogte

Diameter basis

Max drukbelasting

24-105 mm (per 1 mm instelbaar)
162 mm
25 kN

Marginale aanpassingen 1 mm
Biologische, chemische
weerstand
Hoogte instelling
Exacte hoogte verstelling per 1 mm van 24 tot
45 mm

Borgpen
Borgpennen zorgen voor fixatie van het stootblok
nadat deze op de juiste hoogte is ingesteld

Borgpen
positie

Borging door
borgpen

VP-24P + VP-20E + VP-40E
84-105 mm

Bestand tegen schimmels en
algen, oliën, zuren, alcalis en
bitumen
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B

ERA® is het handelsmerk van
BERA BV, gevestigd in Nederland,
verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van stabilisatie systemen, Eco
systemen en prestigieuze buitenmeubelen.
Met de lange historie en ervaring in
architectuur en aanleg van grote landschap
tuinen, heeft BERA creatieve, innovatieve
en duurzame concepten ontwikkeld welke
worden gedistribueerd in Europa, MiddenOosten, Zuid-Afrika en Zuidoost Azië.

Contact:
BERA B.V. (The Netherlands)
t.
+31 33 257 0302
e.
info@bera-bv.com
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