
BEXCO  RUBBER SBR TERRASTEGEL 
GARDEN 

Bexco® rubber terrastegels bieden onbegrensde mogelijkheden en zijn een uitstekend alternatief voor de 

duurdere stenen terrastegels of gladde houten plankenvloeren. Op het terras, balkon, in de tuin, aan het 

zwembad, enz...  Deze fraaie gerecycleerde Bexco® rubber SBR tegels kunnen echt overal geïnstalleerd       

worden. De tegels hebben uitstekende geluid- en trillingdempende eigenschappen en zorgen voor een warm 

en aangenaam loopgevoel. Tafels en stoelen vormen geen enkel probleem op een rubber terras!                  

Rubbertegels zijn relatief goedkoop, beschikbaar in diverse kleuren. De SBR tegels ondergaan tijdens het     

productieproces een oppervlakkige kleuring, d.w.z. dat de tegels niet 100% kleurecht zijn en dat de toplaag-

kleur na verloop van tijd kan vervagen (lichtjes zwart worden), afhankelijk van gebruik, slijtage en locatie*.        

* Zwarte kleurstof kan soms naar buiten treden door weersinvloeden.  
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 GARDEN 

EIGENSCHAPPEN:  

• Duurzaam 

• Waterdoorlatend 

• Isolerend & geluiddempend 

• Vorstvrij 

• Antislip 

• Eenvoudige installatie 

 

AFMETINGEN & GEWICHTEN:  

• 400 x 400 x 25 mm | 2,5 kg/st 

• 500 x 500 x 25 mm | 3,9 kg/st 

• 500 x 500 x 30 mm (incl. pin-gat 
verbinding) | 4,6 kg/st 

• 1000 x 1000 x 30 mm | 18,5 kg/st 

 

KLEUREN:  

Zwart | roodbruin | groen | donkergrijs 

 

GARANTIE:   

3 jaar op slijtvastheid (niet op kleur) 

 

MAATTOLERANTIE:  

Lengte & breedte: ± 0,8% | Dikte: ± 2 mm 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal:  gerecycleerde rubber + 
PU binder 

• Brandklasse:  Efl (EN-13501)  

• Waterdoorlaatbaarheid: 325 mm/u 

• Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

• Verpakking:  

 400 x 400 x 25 mm: 300 st / pallet 

 500 x 500 x 25 mm: 240 st /pallet 

 500 x 500 x 30 mm: 200 st / pallet 

 1000 x 1000 x 30 mm: 50 st / pallet  

Bexco® SBR terrastegels hebben een waterdoorlatende granulaatstructuur met 

antislip oppervlak. De drainagekanalen aan de onderzijde zorgen voor een     

optimale waterafvloeiing. De rubbertegels worden probleemloos geïnstalleerd in 

elke tuin (terras, tuinpad of zithoekje) alsook rondom zwemvijvers, zwembaden 

of jacuzzi’s. De specifieke granulaatkorrel heeft een hoog antislip effect waar-

door de kans op slipgevaar aanzienlijk verkleint. Wordt er voor de allerkleinsten 

een speelhoekje voorzien in de tuin … geen probleem, de valdempende eigen-

schap zorgt voor de nodige veiligheid. Verder kunnen de Bexco® rubber         

tegels makkelijk geplaatst worden op een stukje plat dak. Zo bekomt men op 

eenvoudige manier een dakterras (tijdelijk of blijvend) zonder schade te         

berokkenen aan de bestaande dakbedekkingen (roofing, EPDM rubberfolie, …).  


