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Bureau Goddeeris AV, Piet Goddeeris 

“Ultradunne terrasdragers
zijn een extra troef
voor renovaties.”

- Regelbaar vanaf 17 millimeter

- Aanpasbaar tot 1 meter hoog

- Vastgeklikte dragers in de basis

- Uitzonderlijk hoog draagvermogen

- Automatische hellingcorrectie tot 5 graden

- Accessoires voor alle soorten materiaal

- Vaste blokkade op het einde van de schroefdraad

- Voorziene openingen voor lijmresten of bevestiging
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“Premium” - bij Solidor

17 millimeter. Ja, je leest het goed. Meer ruimte heb je niet nodig om met snel te 

plaatsen en veelzijdige, regelbare terrasdragers aan de slag te gaan. Premium is 

het nieuwe paradepaardje van Solidor, sinds 1978 pionier in het vak. Niet toevallig 

marktleider in de Benelux. En net als in 1978 staan ook vandaag gebruiksgemak en 

innovatieve oplossingen centraal. Dat bewijzen de nieuwe Premium-terrasdragers. 

Extra nieuwe functies maken de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger. 

Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik 

van het moduleerbare systeem van 17 millimeter tot 1 meter, een schroefdraad 

met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de 

terrasdrager met lijm of vijzen. Premium luidt een nieuwe generatie regelbare 

terrasdragers in: minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden.



P17

−  ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
−  wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

      bereik: 30 - 48mm

P30

PREMIUM TERRASDRAGERS

P

Kompas camping, Nieuwpoort

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

Art. 50492
€2,02/st 

− ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
− biedt antwoord op de geringe hoogtes
− wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

bereik: 17 - 23mm

Art. 43431
€1,64/st 
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BOVENPLATEN VOOR PREMIUM REGELBARE DRAGERS

−  ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
−  mogelijkheid tot breken van beentjes
−  voegbreedte bedraagt 3mm

C4TC2P

−  ondersteunt houten draagbalken en de structusol
−  breedte tussen de beentjes bedraagt 10,2mm

−  zelfcentrerend

HOUT TEGELS

C2V+

−  ondersteunt houten draagbalken
−  breedte tussen de beentjes bedraagt 10,2mm

− optionele fixatie langs onderkant of zijkant
−  zelfcentrerend

Art. 43433
€0,38/st 

Art. 2791
€0,38/st 

Art. 43432
€0,38/st 



−  per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met
....5mm

−  stapelbaar

      hoogte: 5mm

−  per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5mm

−  bestaat uit zacht materiaal
−  schok- en geluiddempend
−  stapelbaar

      hoogte: 5mm

E10

− zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
− corrigeert automatisch oneffenheden op de ondergrond tot
... .wel 5 procent

ACCESSOIRES

FS5

S15

−  per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met
15mm

−  stapelbaar

      hoogte: 15mm

S50

−  per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met
 50mm 

−  stapelbaar

      hoogte: 50mm

S5

HELLING CORRECTOR

RALLONGES

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

Art. 43436
€0,50/st 

Art. 43435
€0,32/st 

Art. 43434
€0,32/st 

Art. 49220
€0,45/st 

Art. 49221
€0,64/st 
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ACCESSOIRES

* OPTIONEEL

P17 P30

22−28 mm

42 − 48 mm

27 − 33 mm

32 − 38 mm

37 − 43 mm

*

*

S5 - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm.

FS5 - Verlengstuk. Aangepast in zacht materiaal voor contactgeluidsisolatie. Extra hoogte: 5 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

P30 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

35 − 53 mm

55 − 73  mm

40 − 58  mm

45 − 63  mm

50 − 68  mm

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET FS5 OF S5
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* OPTIONEEL

* S15 - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

P30 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

P17 P30

32 − 38 mm

92 − 98 mm

47 − 53 mm

62 −68 mm

77 − 83 mm

45 − 63 mm

105 − 123 mm

60 − 78 mm

75 − 93mm

90 − 108 mm

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET S15



ACCESSOIRES

* OPTIONEEL

P17 P30

67 − 73 mm

167− 173 mm

217 − 223mm

117 − 123 mm

* S50 - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

P30 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

267  − 273mm

80  − 98 mm

180 − 198mm

230 − 248mm

130 − 148mm

280  − 298mm

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET S50
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RUBBER & PRODUCTS

Alle prijzen zijn excl. btw.
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder 
voorafgaand bericht gewijzigd worden.vo         Onder voorbehoud van drukfouten. Prijslijst Solidor NL 2020




