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De Specialist voor bestrating op niveau!
Cento is reeds 15 jaar gespecialiseerd toeleverancier van bestratingssystemen. Door onze ruime ervaring in het bestraten van galerijen, balkons, dakterrassen, parkeerdaken etc te combineren met de
wensen van gebruiker, architect en bouwkundig adviseur heeft Cento voor elke situatie de juiste oplossing.

Door toepassing van moderne productiemethoden
heeft Cento diverse oplossingen ontwikkeld welke
nagenoeg onderhoudsvrij zijn, milieu vriendelijk in
de verwerking (alle rest materialen worden hergebruikt) en een lange levensduur garanderen. Door
diverse materialen te combineren biedt Cento een
licht gewicht systeem welke snel te plaatsen is, direct belastbaar en ook qua uiterlijk aan alle wensen
en eisen voldoet.

Het Cento Grand parkeerdaksysteem is speciaal voor personenauto’s ontwikkeld.2,4 t voor 8 cm dik ,3,0 t voor 10 cm dik en, 2,7 t voor 9cm dik. De Centogrand tegels zijn niet gewapend.
De Cento Grand tegels worden vacuüm op rubbergranulaatschijven, (300 x 300 x
15 mm) geplaatst. Tussen de Cento Grand tegels en bijv. het metselwerk komt
een voeg van ca. 3 cm. Deze voeg wordt opgevuld met een mix van gebonden
rubbergranulaatkorrels. De Cento Grand tegels zijn verkrijgbaar in de volgende
afmetingen :
70x70x 8 cm (± 184 kg/m²)
90x90x 9 cm (± 207 kg/m²)

70 x 70 x 10 cm (± 230 kg/m²)
90 x 90 x 10 cm (± 230 kg/m²)

Kleuren Cento Grand :
De Cento Grand tegel is leverbaar in 5 hoofdkleuren andere kleuren zijn op aanvraag.
Door de toegepaste materialen is de kleur van
de tegel niet gevoelig voor UV licht, vervuiling
etc. Tevens is het mogelijk diverse oppervlakte structuren te kiezen.
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Het Cento Grand parkeerdaksysteem
is bijzonder geschikt voor een omgekeerd dak. De verlegging is nagenoeg weersonafhankelijk, bovendien
is het dakvlak direct belastbaar.
De Cento Grand tegels hebben een
homogene en gelijkmatige kwaliteit.
Mede hierdoor kan men de producten
snel verwerken voor zowel sanering
als voor nieuwbouw. De bouwtijd zal
hierdoor tot een minimum worden beperkt.

Cento Tegeldetectie
Cento heeft in samenwerking met de
Twentsche Kabel Fabriek een beveiligingssysteem ontwikkeld welke onbevoegde betreding van uw balkon detecteert en meld aan uw alarmsysteem.
Het ongezien binnendringen van uw
woning/bedrijfspand via bv het balkon is
hierdoor verledentijd!
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Onderhoudscontract afsluiten:
Cento bv neemt tegenover de opdrachtgever het
onderhoud op zich van de Cento parkeerdak tegels. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u
contact opnemen met een van onze adviseurs.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Cento? Neemt u
dan contact op met een van onze adviseurs!
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