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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, 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

Speciaal voor galerijen, balkons en dakterrassen
waar gewicht een belangrijke rol speelt heeft Cento
het Cento-Lux tegelsysteem ontwikkeld. Dit lichtgewicht tegelsysteem heeft een hoge drukbelasting
maar een zeer laag gewicht. De Cento lux tegels
zijn leverbaar in :
•
•

40 x 40 x 2½ cm (± 30 kg/m²)
40 x 40 x 3½ cm (± 50 kg/m²)

Kleuren Cento Lux :
De Cento Lux 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.

Postbus 4116
7200 BC Zutphen

Telefoon (0575) 54 10 16
Telefax (0575) 54 50 30

E-mail : Info@Cento.nl
Website : www.Cento.nl

De Cento lux tegel is een bewapende
betontegel waarbij de bewapening bestaat uit een gepatenteerde kunststofmat aan de onderzijde van de tegel. De
kunststof mat wordt tijdens het productieproces één met de tegel, zodat er een
lichte maar toch sterke constructie ontstaat. De in de tegel toegepaste materialen bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Door de keuze van deze grondstoffen is de tegel voor 99% recyclebaar.
Het oppervlakte van de tegel is gestraald, waardoor er een natuurlijke uitCento Lock tegeldrager :
straling ontstaat welke tevens ervoor
zorgt dat het oppervlakte niet glad
De Cento-Lux tegels worden verlegt op
wordt.
het Cento Lock tegeldragersysteem. Deze
bestaat uit een losse kop voorzien van 4
nokken. Deze nokken passen in de uitsparingen aan de onderzijde van het kunststof
-onderplaat van de Cento lux tegel. Zo
ontstaat er een verbinding tussen de tegeldrager en de tegel met een uitsparing
tussen de tegels van ca. 2mm. Door deze
opbouw van het Cento tegelsysteem
wordt water ongehinderd afgevoerd en
blijft er geen water staan. Door deze geringe uitsparing tussen de tegels is vervuiling onder de tegels nagenoeg uitgesloten.
De verbinding is zo stevig dat het klepperen en het uit elkaar lopen van de
tegels niet meer mogelijk is. Het schuren en kraken van tegels wordt voorkomen zodat er een geluidsarme constructie ontstaat.

Voor het Opplussen!
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Onderhoud, schoonmaken en het verwisselen
van tegels is zeer eenvoudig. Met een speciale
tegelklem kan de tegel uit de nokken worden gelicht. Inspectie en onderhoud kunnen daarna
plaatsvinden en de tegels kunnen probleemloos
worden teruggeplaatst. Zonder dit hulpmiddel is
het bijzonder moeilijk tegels te verwijderen, zodat
vandalisme praktisch is uitgesloten.

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!
Onderhoudscontract afsluiten:
Cento bv neemt tegenover de opdrachtgever het
onderhoud op zich van de Cento tegels. Indien u
hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Cento BV

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