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Terrasdragersysteem   
FLEXIBAL
Keramische  
Terraselementen
Natuurstenen platen
 Geprefabriceerde  
betonplaten

Omdat thuis  
   buiten begint

NIEUWE  

VOEG- 
BREEDTE 

4 mm

FLEXIBAL
Terrasdrager-railsysteem · Terrasdrager-Clipsysteem 

NL



2

Los te leggen zelfdragende platen vanaf 20 mm vloerlaagdikte

Geschikt voor FLEXIBAL-terrasdragers BAO 1/3/5

Betere lastverdeling

Los te leggen verschillende formaten Hogere stabiliteit van de vloerconstructie (niet berijdbaar)

Snellere legging van de keramische terraselementen

FLEXIBAL Railsysteem

1   FLEXIBAL Terrasdrager-
sokkel in hoogte  
verstelbaar BAO 1,  
BAO 3 en BAO 5 
max. 50 cm afstand

2   Stijve kop 4 mm 
vor railgroef

3   FLEXIBAL rail
4   Railbevestiging:  

Kop stijf voor voeg  
van 2 mm of 4 mm

5    Groot contactoppervlak 
van 120 mm

6   Antislip en antischok  
rubberen plaat

7   Antislipbescherming van 
het voetstuk met DURAL 
SPEED-FLEX-lijm
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FLEXIBAL rails is het modulair opgebouwde en supersnel gelegde 
terrasdragersysteem met draagbalkprincipe

   3 verschillende in hoogte verstelbare FLEXIBAL-terrasdrager-
sokkels van 35 - 153 mm  en een verhogingsmodule 20 mm  

   Maximale stabiliteit en belastbaarheid  – stevige aluminium rails 
voor het inklikken in de FLEXIBAL-terrasdragerkop, draagkracht 
400 kg bij max. 50 cm afstand van de terrasdragersokkel

   Extreme tijdswinst bij het leggen, flexibel plaatsen van de ter-
rasdragerkoppen op de algehele FLEXIBAL-rails 

   Ruimte voor kabels of andere doorvoeringen
   Vorstveiligheid - open voeg

Flexibele plaatsing 
van de terrasdragerkoppen

Te leggen op DURABASE  
DD 80++ drainagemat

max.  
afstand 
50 cm

Railopzetstukken voor voegen van 2 en 4 mm breed
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FLEXIBAL Clipsysteem
Voor het blinderen van terrastrappen, borders en ophogingen

Afstandhouder voor wandaansluitingen Cliphouder voor 20 mm plaatdikte

Robuust roestvrij staal

1   6    Clip voor het vastzetten van de bovenste en  
onderste laag

2   9    Clips als hoekoplossing voor het  
vastzetten van de bovenste en onderste laag

 3    FLEXIBAL terrasdragersokkel in hoogte verstelbaar 
BA 1/3/5 en BAO 1/3/5

 4   Terrasdragerkop voor voeg van 2 mm of 4 mm 
 5   Antislip en antischok rubberen plaat
 7   Antislipbescherming van het voetstuk  

met DURAL SPEED-FLEX-lijm
 8    Clip voor het bevestigen van  

wandaansluitingen 2

3
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8FLEXIBAL clipsysteem voor het eenvoudige los te leggen 
blindering van terrastrappen, borders en ophogingen

  Clipkitsystemen voor ophogingen, trap- en hoekverbindingen
   Afgestemd op de FLEXIBAL-terrasdragermodule 
ook te gebruiken met een railsysteem

   Tijdbesparend te leggen keramische terras- 
elementen en betonplaten in de dikte 20 mm 

  Speciale clipoplossing voor wandaansluitingen 

Wandaansluiting
Eenvoudig op te steken op de 

voegstaven van de terrasdragerkopComplete oplossing

Voor het afwerken tot 12 cm hoog-
te adviseren wij een keus te maken 
uit de grote verscheidenheid aan 
DURABAL balkon- en terrasprofie-
len, bijv. DURABAL BO van hoog-
waardig aluminium in ultramoderne 
kleuren *(RAL 7036 platinagrijs) 

TIP: 
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Om het aantal benodigde 
FLEXIBAL terrasdragers voor een los 
gelegde terrasbedekking te berekenen, 
moet er met twee elementen rekening 
worden gehouden: de afmetingen van 
iedere plaat en het type legging (uitge-
lijnd of verschoven).

Berekeningsformule 1 : L1 : L2  
(Voorbeeld 0,3 x 0,6 m) 
1 : 0,3 : 0,6 = 5,55 terrasdragers per m² 

Berekeningsformule 1 zijde langer dan 0,6 m  
(2 : L1 : L2)  
(Voorbeeld 0,4 x 1,2 m) 
2 : 0,4 : 1,2 = 4,16 terrasdragers per m² 

Berekeningsformule 2 zijden langer dan 0,6 m  
(4 : L1 : L2)  
(Voorbeeld 0,9 x 1,2 m) 
4 : 0,9 : 1,2 = 3,70 terrasdragers per m² 

De berekening van het aantal terrasdra-
gers moet per vierkante meter plaats-
vinden Voor vierkante platen met een 
afmeting van 0,5 x 0,5 m (schets 1) is het 
gebruik van terrasdragers 4 stuks per 
vierkante meter.  
Bij rechthoekige platen van 0,3 x 0,6 m 
(schets 2) moeten 5,55 terrasdragers per 
vierkante meter worden gebruikt.

De berekening van het aantal terrasdra-
gers moet per vierkante meter plaatsvin-
den Wij raden aan om zonder ondersteu-
ning een spanwijdte van 0,6 m niet te 
overschrijden: 
Voeg aan elke plaat (schets 3) of  
halver wege de lange zijde (schets 4)  
een centrale terrasdrager toe.

De berekeningsformules dekken NIET de benodigdheid aan terrasdragers voor het leggen 
van rand- en muuraansluitingen. Zoals schets 5 laat zien, verandert de benodigdheid aan 
terrasdragers, bijvoorbeeld bij het leggen van een plaatformaat 0,5 x 0,5 m, afhankelijk van 
de opstelling:  
A = 6,25 terrasdragers, B = 5 terrasdragers, C = 4 terrasdragers per vierkante meter.
Voor een realistische, aanvullende bepaling van vereisten aan aansluitingen en randen dient 
een handmatige telling aan de hand van een installatieschets uit te worden gevoerd. 
Ook in het geval van niet-rechthoekige oppervlakken is een handmatige telling vereist.

Bij het leggen bedraagt de 
verhouding tussen terrasdrager 
en montageplaat 1: 1    
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 terrasdrager

FLEXIBAL Calculator

Formaat L2 
m 0,4 0,5 0,6

Formaat 
L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 6,25 4,16
0,5 4,0
0,6 2,77

Formaat L2
m 0,8 0,9 1,2

Formaat 
L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 5,55 4,16
0,6 2,77
0,8 6,25
0,9 4,95 3,70

Berekening van de vereisten per vierkante meter  
voor plaatformaten tot 0,6 m 

Berekening van de vereisten per vierkante meter  
voor plaatformaten van meer dan 0,6 m 

Berekening van de vereisten voor het leggen  
van de rand- en muuraansluiting

L1

L1L1

L1

L2

L2

L2

L2

per m²

per m²
Schets 3

Schets 5

Schets 2Schets 1

Schets 4

A

BC
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FLEXIBAL railsysteem
FB S 200 Draagrail met groef van 4 mm 
Materiaal: aluminium naturel
Profiellengte: 200 cm
Breedte: 60 mm, hoogte: 20 mm

FB KF 4 Terrasdragerkop stijf 
Railhouder
Materiaal: pvc, hoogte 5 mm 
staafbreedte: 4 mm

FLEXIBAL railsysteem
FB SA 2 
FB SA 4 
Terrasdragerkop stijf 
met klikhouder op rails 
Materiaal: pvc, hoogte 5 mm 
Voegbreedte: 2 mm 4 mm 
Antislip  
antischok rubberen plaat

FLEXIBAL CLIP
Materiaal: roestvrij staal 
Laagdikte: 20 mm
Voor het insteken op 
terrasdragerkoppen  
2 en 4 mm
Te gebruiken voor stijve  
en zelfnivellerende 
terrasdragerkoppen

FB SCK Clipkit voor het 
vastzetten van de bovenste/
onderste laag

FB ECK Clipkit hoekoplossingen 
voor het vastzetten van de  
bovenste/onderste laag

FB WAC  
Wandaansluitclip

FLEXIBAL FB KS 4 
Terrasdragerkop 4 mm 
geschikt voor alle FLEXIBAL terrasdragersokkels 
zelfnivellerend, met automatische  
hellingcompensatie tot 5 %  
Materiaal: pvc, hoogte 5 mm 
Voegbreedte:: 4 mm 
Contactoppervlak: Ø 120 mm 
Antislip antischok rubberen plaat 
Kleur: zwart/blauw 

FLEXIBAL in hoogte verstelbare terrasdrager 
incl. zelfnivellerende terrasdragerkop 2 mm 
traploos in hoogte verstelbaar 25 - 165 mm 
automatische hellingcompensatie tot 5 % 
Draagvermogen 400 kg; Voegbreedte 2 mm

BAO 5  
Traploos in hoogte verstelbaar 
133 – 165 mm met nivelleerkop 
121 – 153 mm met stijve kop

FLEXIBAL terrasdragersokkel zonder terrasdragerkop;  
Bedekking onder 190/200 mm; Materiaal: kunststof

BAO 3  
Traploos in hoogte verstelbaar 
77 – 112 mm met nivelleerkop 
65 – 100 mm met stijve kop

BAO 1  
Traploos in hoogte verstelbaar 
47 – 62 mm met nivelleerkop 
35 – 50 mm met stijve kop 

Voeg 4 mm = hogere oppervlakteontwateringVoeg 2 mm = kalm vlakdesign

FLEXIBAL terrasdragerkop  2 en 4 mm voeg

FLEXIBAL Systeemoverzicht

Terrasdragerkop 
zelfnivellerend 
met voegen 
 4 mm 

Terrasdragerkop 
zelfnivellerend 
met voegen 
2 mm inbe- 
grepen in de sets 
MB 1, BA 1/3/5 

Terrasdragerkop stijf 
voor railsystemen met  
voegen 2 mm 

Terrasdragerkop stijf 
voor railsystemen met  
voegen 4 mm 

MB 1

BA 3

BA 1

BA 5

FLEXIBAL MB 4 in hoogte  
verstelbare terrasdrager 
incl. zelfnivellerende  
terrasdragerkop 4 mm 
Traploos in hoogte verstelbaar  
25 – 40 mm

SPEED-FLEX 
MS-Polymerkleber
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DURAL GmbH 
Südring 11 
D-56412 Ruppach-Goldhausen 
Tel. +49 [0] 2602/9261-0 
Fax +49 [0] 2602/9261-50 
info@dural.com 
www.dural.com

Balkonhoekprofielen

Matten voor de drainage Afdichting Ontwatering/drainage Deurmattensystemen

Begrenzingsprofielen Terrasdrager

Nu op Youtube

“Omdat thuis buiten begint”


