2cm keramiek is de
beste oplossing!
In 2010 was Trivium Ceramics het allereerste bedrijf in Nederland dat de keramische terrastegel van 2 cm dik importeerde vanuit Italië. Sindsdien is
Trivium, naast zijn kennis op het gebied van natuursteen en beton, de absolute specialist in keramiekoplossingen voor de buitenruimte. Samen met
Romfix, specialist op het gebied van voeg- en drainagemortels, vormt Trivium Ceramics het ideale team dat de betere hoveniers, tuinontwerpers en
tuinarchitecten compleet kan adviseren en begeleiden.

De keramische terrastegel
Met de komst van de keramische terrastegel ging
voor de gebruiker een grote wens in vervulling:
eindelijk een product dat nagenoeg niet krast,
vlekt en verkleurt. Een onderhoudsarm terras is
het gevolg. Ideaal voor de Nederlandse markt,
want vanwege het beperkte aantal zon-uren en
het drukke werkende bestaan willen mensen direct
van de tuin kunnen genieten als de zon er eenmaal
is. Door deze potentie is er de afgelopen jaren veel
beweging in de sierbestratingsbranche, en nog
steeds. De verkoop van natuursteen als sierbestratingsproduct is bijvoorbeeld enorm afgenomen,
maar ook de bekende Nederlandse importeurs,
handelaren en zelfs betonfabrieken mengen zich
nu in de keramische industrie.
Kennis
Al snel werd het voor Trivium Ceramics duidelijk
dat er bij dit product veel meer kwam kijken dan
bij het straten van een betonproduct. De doelgroep veranderde dan ook van de traditionele

60

handel naar de hovenier. Zo kon Trivium de kennis
van de fabrikanten direct overbrengen op de verwerkende partij, de hovenier. Tenslotte is keramiek
een product waarmee je niet kunt ‘gooien’; de
voordelen kunnen op de lange termijn alleen worden benut wanneer men op de juiste manier met
het product omgaat en het op de juiste manier
verwerkt.
3 cm en 4 cm dik
In de loop der jaren kwamen er steeds meer geluiden vanuit de markt dat het toch wel moeilijk was
om keramische tegels van 2 cm dik te verwerken.
Daarnaast zagen diverse partijen omzet in hun
traditionele assortiment (beton en natuursteen)
verdwijnen. Hierdoor werd er geschakeld en werden er diverse alternatieve oplossingen ontwikkeld. Zo werden er 3 cm dikke keramische tegels
geproduceerd, maar vooral veel keramische tegels
van 1 cm dik met een betonnen onderbouw van
3 cm. Deze producten zijn op de markt gebracht
met de gedachte dat ze gewoon in het gestabi-

liseerde zandbed verwerkt kunnen worden, en
daar gaat het mis. Men onderschat namelijk dat de
keramische tegel een strak afgewerkte tegel is met
scherpe, gerectificeerde randen. Wanneer deze
tegel niet vast verwerkt wordt middels een basis
van puin, drainagemortel en lijm, gaat hij gegarandeerd verschuiven en verzakken. Hierdoor zie je
de randen al snel van elkaar steken; dit maakt de
randen kwetsbaar. Als de ene tegel uitsteekt boven
de andere, levert het neerleggen van een kinderfietsje of het plaatsen van een tuinstoel al het risico
op van het afbreken van een stukje van de tegel.
Een terras dat op deze manier is verwerkt ziet er
na oplevering schitterend strak uit, maar na enkele
maanden zijn de opdrachtgevers vaak ontevreden
over het eindresultaat. Verzakking valt sneller op
met een strak gerectificeerde rand en niemand zit
te wachten op beschadiging. Dan hebben we het
nog niet eens over de gescheurde voegen en
daarmee het probleem van onkruid.
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De enige juiste verwerking
In het verleden hebben veel hoveniers de keuze
gemaakt voor een hoogwaardige keramische terrastegel. Velen van hen ondervonden daarna grote
problemen. Die problemen zijn te vaak aan de
onderbouw of ondervloer te wijten. Een speciale
doorlatende dragende ondervloer van Romfix
biedt de oplossing.
Vijf jaar systeemgarantie
De enige manier om keramische terrastegels op
een juiste manier te verwerken, zowel op een
draagkrachtige als een niet-draagkrachtige bodem,
is door te werken met de juiste onderbouw of

ondervloer. Hiermee kunnen problemen tot het
verleden behoren. De speciaal ontwikkelde vloer
van Romfix heeft vijf jaar systeemgarantie en is de
basis voor langdurig plezier van deze schitterende
onderhoudsarme tegels!

ROMFIX®
Marathon 55
4873 DX Etten Leur
T: 088-8884176
www.romfix.nl
info@romfix.nl		

Tevens kan Romfix de arbeid en garantie overnemen en het terras in opdracht van de hovenier
aanleggen of assistentie bij de aanleg verlenen.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/artikel.asp?id=7-7588
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