DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK
LICHTGEWICHT GROOTFORMAAT TEGELSYSTEEM
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

MICROCEMENT
MET VEZEL

KERAMIEK

HARDSCHUIM

Snelle montage
Overlast beperkend
Circulair
Energiebesparend

Keratop Tec-Board
Asselux heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
semi-prefab afbouwsystemen. Dit heeft geleid tot het Keratop TecBoard paneel. Een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een
grootformaat keramische tegel als afwerking. Dit paneel kan zowel als
wand- en vloerbekleding toegepast worden.
Met de Keratop panelen kunnen eenvoudig grote veranderingen worden
aangebracht in het interieur. Het modulaire en circulaire systeem zorgt
voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast.
Dit maakt ons product kostenverlagend ten opzichte van standaard
tegelwerk, echter door het gebruik van grote keramische oppervlakten
weet het een luxe uitstraling te waarborgen.
In nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt er al veelvuldig gebruik
gemaakt van onze panelen door de utiliteitsbouw, aannemerij,
woningbouwcorporaties en hotelgroepen. De uiteenlopende toepassingen
zijn terug te vinden van badkamers, toiletgroepen en wellness ruimtes tot
(bedrijf)keukens.

Scan de QR code om ons YouTube
kanaal te openen.

Voordelen
Keratop Tec-Board
DÉ NIEUWE NORM INTEGELWERK

Keramisch wand- en vloersysteem
Lichtgewicht grootformaat tegel
Op elk bouwsysteem direct toepasbaar
Vrijwel voegloos
Spanning- en scheuroverbruggend
Minimale overlast bewoners
Badkamer-, toilet- en keukenrenovatie
Binnen 3 dagen te realiseren
Sanitair direct af te monteren
Snijdbaar paneel
Versneld en stofvrij werkproces

AFMETINGEN

Brede bereikbaarheid aan vakmensen

PA N E L E N

Circulair toepasbaar
Duurzaam & onderhoudsarm
Energiebesparend

1000

1000

Vloerpaneel

1300

Wandpaneel

1500

Wandpaneel

2600

Wandpaneel

Keratop basiselementen
Ben je op zoek naar een vernieuwend product op tegelgebied? Wil je efficiënt werken en met eigen vakmensen
nieuwbouw- en verbouwprojecten realiseren? Dat kan met het Keratop Tec-Board paneel. Een uniek product,
dat nog niet in deze vorm verkrijgbaar is. Prefab panelen, gemaakt van hardschuim met een grootformaat
keramische tegel als afwerking. Modulair, eenvoud en een luxe uitstraling zijn gewaarborgd.

Er zijn diverse type vloerpanelen welke geschikt zijn
voor uiteenlopende toepassingen. Vloeren hebben
een hogere dynamische belasting dan wanden en
worden daarom voorzien van een 5 mm Keratop
afwerking. De vloerpanelen zijn voorzien van een hoge
antislipwaarde: R10 A+B.

Wandpaneel

Afmetingen (mm)

Dikte (mm)

1000 x 1000

15

1000 x 1000

40

Met Keratop Tec-board wandpanelen kun je in een
mum van tijd een ruimte voorzien van nieuw tegelwerk.
Het paneel kan op diverse bouwsystemen worden
gemonteerd, o.a. bestaand tegelwerk, HSB bouw en
stucwerk. Prefab sparingen zijn mogelijk op aanvraag.

Afmetingen (mm)

Dikte (mm)

1000 x 1300

13

1000 x 1500

13

1000 x 2600

13

BEKIJK ALLE ELEMENTEN
Ga naar www.keratop.nl

Vloerpaneel

Keratop elementen
Wij geloven niet in beperkingen. We willen dat je alle mogelijkheden krijgt die wij je kunnen bieden. In de basis
heb je de keuze uit Keratop elementen die worden vervaardigd uit Keratop Tec-Board panelen. Prefab elementen
om het je nog nét iets gemakkelijker te maken. Sneller werken op de bouw, met minder handelingen en lagere
kosten.

2600

1300

Met een prefab toiletpaneel kies je voor een kant-enklaar product. Wij voorzien het paneel van de nodige
uitsparingen en leveren deze in de gewenste afmetingen
en Keratop afwerking aan. Standaard kun je kiezen uit
een toiletpaneel en voorzetwand. Indien gewenst zijn
er sparingen te realiseren voor mindervalide beugels en
het bedieningspaneel.

Afmetingen (mm)

Diktes (mm)

Toiletpaneel

1000 x 1300

13

Voorzetwand

1000 x 2600

13

Douchevloer

Een levensloopbestendige inloopdouche. Onze
innovatieve prefab douchevloeren zijn voorzien van
een reeds in de fabriek aangebrachte afdichting en
een perfect afschot. Het barrièrevrij plaatsen zorgt
ervoor dat douchevloeren rolstoel begaanbaar zijn.
De douchevloerpanelen zijn voorzien van een hoge
antislipwaarde: R10 A+B.

Afmetingen (mm)

Dikte (mm)

Gecentreerde put

1000 x 1000

40

Asymmetrische put

1000 x 1000

40

Drain

1000 x 1000

40

BEKIJK ALLE ELEMENTEN
Ga naar www.keratop.nl

Toiletpaneel

Tegels & sparingen op maat
Middels de watersnijmachine zijn wij in staat om tegels en
sparingen op maat te produceren. De machine heeft de opties tot 2
en 2,5D waterstraal snijden. De 2,5D snijkop kan tussen een 90° en
45° hoek bewegen, waardoor er schuine kanten en verstekhoeken
aan een product gemaakt kunnen worden. De kop draait om zijn
as, waardoor er een afschuining rondom een contour of groter gat
gemaakt kan worden. Door al deze voordelen kan elke gewenste
vorm worden geproduceerd.
Maximaal formaat (mm)
Op maat snijden

3000 x 4000

Sparingen

Max. 350

Monsterbox
Wij laten je graag kennismaken met het Keratop Tec-Board paneel.
Om je bij de voorbereidingen zoveel mogelijk van dienst te zijn,
verwijzen wij je naar de verschillende downloads en Keratop
Tec-Board monsterbox. De monsterbox is voorzien van miniaturen
en is aan te vragen via www.keratop.nl/service/.

BASIS PAKKET

Broken
White
wand

Sand
Stone
wand

Silver
Stone
wand

Wand
Keratop is de merknaam van onze keramische tegelcollectie.
Het grootformaat keramiek, ook wel porcellanato genoemd, is een door-en-door gekleurd keramiek.

Basalt
Grey*
vloer

Basalt
Black*
vloer

Vloer
*De vloertegels beschikken over antislipwaarde R10 A + B en
is geschikt voor het blootsvoets belopen van(douche)ruimten.

10 jaar garantie
Het Keratop Tec-Board paneel is van hoge
kwaliteit en heeft 10 jaar garantie. De afwerking
van deze panelen staat garant voor een mooi en
vrijwel voegloos eindresultaat. Een kwalitatief
goed product dient met zorg te worden behandeld.
Pas daarom onze verwerkingsvoorschriften toe.

LICHTGEWICHT

ZUURBESTENDIG

KRASVAST

VLEKBESTENDIG

HITTEBESTENDIG

UV-BESTENDIG

CIRCULAIR
TOEPASBAAR

ONDERHOUDSARM

Belangrijke
verwerkingsvoorschriften
■ De panelen dienen te allen tijde volledig
ondersteund en horizontaal te worden vervoerd
en opgeslagen.
■ De panelen dienen droog opgeslagen en
verwerkt te worden.
■ Het paneel is constructief NIET zelfdragend.
■ Verplaats het paneel zorgvuldig. De keramische
Keratop afwerking kan beschadigen.
■ Het paneel kan bewerkt worden met behulp
van diamantgereedschappen.
■ Voor verlijming dient de ondergrond droog-,
stof- en vetvrij te zijn.
■ Raadpleeg www.keratop.nl/service voor alle
verwerkingsvoorschriften.

Eigenschappen
keramiek
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