
INNOVATIE, KRACHT 
EN STABILITEIT 
IN 1 SYSTEEM

STRUCTUSOL
ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

Ideaal 
voor alle 

legpatronen 
en 

tegel-
formaten 



DE VOORDELEN 
VAN STRUCTUSOL

· Verhoogde stabiliteit

· Veelzijdig inzetbaar 

· Ultradun profiel

· Eenvoudige plaatsing

· Handige nivellering

· Constante voegbreedte

· Geluidloze betreding

· Geoptimaliseerde grip

· Vlot uitbreidbaar

· Makkelijk herbruikbaar 

· Volledig recycleerbaar



Snel en efficiënt een kwalitatief terras aanleggen? Solidor denkt met u mee. 
Na onze uitgesproken lage terrasdragers, hebben we nu ook een modulair 
draagsysteem met een ongezien ultradun aluminiumprofiel ontwikkeld. 
Elke millimeter telt!

Ervaar het gebruiksgemak van Structusol:

· Geen beperkingen qua tegelformaten of legpatronen. 
· Makkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
· Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt. 
· Voor een snelle en comfortabele plaatsing.

De kracht van onze Solidor terrasdragers kent u al. Daar voegen we nu het 
innovatieve aluminium draagsysteem aan toe. Resultaat? Een uiterst stabiele 
onderstructuur. Gebruik de verschillende verbindingsstukken voor een vlotte 
opbouw en de handige voegstukken voor een beter watermanagement. 
De stabiliteit wordt verzekerd door blindklinknagels.

De geïntegreerde thermoplastische rubbers beperken contactgeluiden en 

zorgen voor extra grip. Het maximum halen uit kunststofproducten, 
dat is ons vak!

KLEINTJES 
WORDEN 
GROOT
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16 mm H

met geïntegreerde

thermoplastische rubbers

‘Structusol’ - bij Solidor 



Henri Dejans & Jérôme Van Zeveren

“Een snelle, vlotte plaatsing 
   voor een stabiel resultaat.”



ULTRA 
PERFORMANT
“Net zoals bij onze terrasdragers zweren wij bij 
kwaliteit en stabiliteit. We kozen voor aluminium 
draagstructuren om te komen tot een lichte en vooral 

sterke basis. Met een lengte van 2,40 meter, zijn ze 
handig te transporteren en op maat te verzagen. Het 
modulaire systeem is uitgerust met verschillende 

verbindings- en voegstukken. Het plaatsen van tegels 
in verschillende formaten, zowel in halfsteensverband 
als in wildverband, verloopt vlot. De open voegen met 
een constante breedte voeren overtollig water snel af, 
dus is er geen risico op scheurvorming bij hoge of lage 

temperaturen.”

CIRCULAIR & 
DUURZAAM
Structusol staat garant voor een lange levensduur 

en een duurzame ondergrond. Niet alleen gaat de 
structuur onder de terrastegels langer mee, de tegels 

laten zich eenvoudig herstellen of vervangen én het 

systeem biedt gemakkelijk toegang voor onderhoud bij 

een probleem of lek. Het terras uitbreiden of verhuizen 
naar een nieuwe locatie? Dat kan!

DE MEERWAARDE 
VAN EEN 
MARKTLEIDER
Solidor haalt het maximum uit zijn ervaring als fabrikant 

van kunststoffen. Het is aangenaam wandelen op de 
tegels dankzij de ingelegde thermoplastische rubberen 

profielen. Bijkomende voordelen: ze beperken contact-

geluiden en houden de tegels stevig op hun plaats. Het 
antislipeffect maakt het helemaal af.   

SIZE DOES 
MATTER
16 millimeter, meer ruimte heeft Structusol niet nodig. 
De ultradunne draagstructuur is vooral handig bij 

renovaties, waar elke millimeter telt. Hoe dunner de 
constructie, hoe meer opties voor de terrasbekleding. 
“Structusol kan moeiteloos grote tegelformaten de 

baas, is bijzonder duurzaam en zelfs herbruikbaar”, 
aldus Dejans.

ONGEZIENE
KRACHT
DE NIEUWE MAATSTAF 
IN TERRASAANLEG
Solidor is het aan zijn status van 
innovatieve marktleider verplicht steeds 
op zoek te gaan naar gebruiksklare en 
kwalitatieve oplossingen voor terrassen. 
Structusol vormt een nieuw hoogtepunt 
in het rijtje. “Bij dit systeem blijven tegels 
van alle formaten in elk legpatroon steeds 
vlak liggen”, vertelt Henri Dejans.
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STRUCTUSOL 
SYSTEEM
ACCESSOIRES

Structusol

Aluminium draagstuctuur 

voor terrasdragers met 

geïntegreerde thermo-

plastische rubbers
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voegstuk kruis

(afbreekbaar op maat)

C3X

voegstuk

C3L

laterale connector

VL

frontale connector

VF

frontale 

muurafwerking
KF

laterale 

muurafwerking
KL

EasyLift tegellegger

Eenvoudiger opheffen en 
plaatsen van tegels

16 mm H 
ultradun

voegstuk 

halfsteenverband

C3T

Art. 48210
€ 0,28/st

(verpakt per 50)

Art. 48209
€ 0,32/st

(verpakt per 50)

Art. 2896
€ 0,38/st

(verpakt per 50)

Art. 48211

€ 0,50/st
(verpakt per 50)

Art. 48212

€ 0,50/st
(verpakt per 50)

Art. 49482

€ 0,50/st
(verpakt per 50)

Art. 49483

€ 0,50/st
(verpakt per 50)

Art. 48207

€ 36,24/st
L = 2,40 m

Art. 49484

€ 69,67/st

Alle prijzen zijn excl. BTW en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.





Stap 1: 

Plaats de terrasdragers na het bepalen van de 

richting van de Structusol draagstructuren in 

functie van het legpatroon.

Stap 2:

Zaag de aluminium draagstructuren op maat en 

plaats ze op de terrasdragers met behulp van de 

muur- en verbindingsstukken.

Stap 3: 

Plaats de tegels en de voegstukken*.
Herhaal deze stappen.

SNELLE 
PLAATSING MET 
UITMUNTENDE 
NIVELLERING

Stap 1

* Het fixeren van de 
voegstukken met 

een blindklinknagel is 

aanbevolen voor 

een optimale stabiliteit. 

goedgekeurd door:



Stap 2 Stap 3
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ERVAAR DE 
VOORDELEN VAN 
STRUCTUSOL

· Verhoogde stabiliteit

· Veelzijdig inzetbaar 

· Ultradun profiel

· Eenvoudige plaatsing

· Handige nivellering

· Constante voegbreedte

· Geluidloze betreding

· Geoptimaliseerde grip

· Vlot uitbreidbaar

· Makkelijk herbruikbaar 

· Volledig recycleerbaar

www.solidor.be www.albintra.be Pr
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Bistweg 80
B-2520 Broechem
+32 34 70 12 12
info@albintra.be

Kouterstraat 11B
B-8560 Wevelgem
+32 56 41 35 70
info@solidor.be




