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VALDEMPENDE RUBBERTEGELS:  
 
Rubbertegels recycling en EPDM   
Rubberbetontegel  
Grasroostertegel valdempend 
Dubbele T-klinker 
Rubberklinker (recycling/EPDM)   
Puzzle rubberplaat   
Ronde rubbermatten 
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VALDEMPENDE RUBBERTEGELS  

 
Recycling rubbertegels 50 x 50 cm vervaardigd van zuiver (onvermengd) rubbergranulaat gebonden 
met roodbruin gekleurd polyurethaan. Rubbergranulaat 1 – 3,5 mm, lineair 2 – 5 mm. 
Recycling tegels ook leverbaar voorzien van een laklaag in diverse beschikbare kleuren. 
EPDM- rubbertegels hebben een bovenlaag van gekleurd EPDM kunstrubber. 
De rubbertegels zijn ook leverbaar met afgeschuinde zijden of als halve tegels.  
Bij grotere valhoogten wordt een valdempende kunststofmat (op rol) dikte 22 mm meegeleverd. 
Met drainageprofielen aan de onderzijde voor een goede waterafvoer en een snelle droging. 
De tegels worden onderling verbonden met kunststof pennen in voorgeboorde gaten.  
Hierdoor is een eenvoudige en snelle plaatsing mogelijk, geen extra verlijming van de tegels meer 
vereist en geen mogelijkheid tot kromtrekken aan de tegelranden. 
Rubbertegels gekeurd op basis van de EN 1177 norm 
 
Recycling tegels: 
Dikte 30 mm voor valhoogte 1,00 m. 
Dikte 40 mm voor valhoogte 1,30 m 
Dikte 45 mm voor valhoogte 1,50 m. 
Dikte 65 mm voor valhoogte 2,00 m. 
Dikte 80 mm voor valhoogte 2,40 m 
Dikte 65 mm + 22 m (kunststofmat) voor valhoogte 3,00 m. 
 
EPDM-tegels: 
Dikte 30 mm voor valhoogte 1,00 m. 
Dikte 45 mm voor valhoogte 1,50 m. 
Dikte 45 mm + 22 m (kunststofmat) voor valhoogte 2,00 m. 
 
Eigenschappen: valdempend, blijvend elastisch, schok- en geluidsabsorberend, waterdoorlatend, 
lange levensduur, warmte-isolerend, slipvrij (ook bij regen), vorst-, weer-, chloor- en strooizout-
bestendig, snel drogend; UV-bestendig (EPDM). 
 
Plaatsing: in halfsteensverband (halve tegels leverbaar) op een zandcementbed; afgeschuinde 
randtegels zijn steeds verlijmen; verzagen m.b.v. cirkel- of decoupeerzaag. Kunststofmat vast te 
lijmen ingeval van een vast legbed. 

                                

Recycling rubbertegel                                                      EPDM- rubbertegel (met kunststofmat) 
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   Recycling kleuren: roodbruin, groen, antraciet. Kleuren met laklaag: grijs, metallic, zilvergrijs, blauw 
 
 
 

 

   EPDM kleuren: signaalgeel, signaalrood, signaalgroen, oranje, blauw, zwart 

 

 

  Afgeschuinde en halve tegels 
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ELASTISCHE RUBBERTEGELS TERRASOFT: Hinkeltegel – Kunstgrastegel – Rubbertapijttegel. 

          

 

STRAATSTEENSYSTEMEN : T- rubberplaat -  Dubbele T- klinker - Oude stadskassei 

 

          

 

AFBAKENINGSSYSTEMEN : Sportveldomranding – Kettingelement kort/lang  
Boordplaat - Afdekprofiel boordplaat - Boordplaat rubber - Stutpalissade.  
Voor het maken van afboordingen.  
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AFDEKSYSTEMEN: Randafdekking - L-vormige randafdekking – Rubberplint - Stootkant trappen 

Afdekplaat traptreden. Voor het afdekken (bekleden) van zandbakken, muurtjes, trappen.  

     

 

       

 

DIVERSEN: Kubus – Cilinder (zit of abakening)- Afbakeningspaal – Verkeersdrempel - Rubberbollen. 

                                                            

 

Kleuren bollen: recycling roodbruin, antraciet, groen. EPDM signaalkleuren geel, groen, rood, oranje, zwart, blauw.
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