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PIONIER 

SINDS 1978

“Comfort” − bij Solidor

Solidor is meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het 

spuitgieten van regelbare terrasdragers voor houten planken, 

betontegels en keramische tegels. De terrasdragers kunnen 

traploos in hoogte worden versteld van 1 centimeter tot meer dan 

1 meter.

Mag het een beetje meer zijn?

“Onze populairste terrasdragers zijn nog vooruitstrevender

geworden”, vertelt Emmanuel Dejans. “Niet alleen hebben we 

een groter draagvlak gecreëerd om te garanderen dat de tegels 

minder vlug overhellen. We kunnen nu ook een ultieme flexibiliteit 
en modulariteit aanbieden door de universele uitwisselbaarheid 

van alle onderdelen. Comfort boven alles.”



100% CIRCULAIR

Traditie en innovatie gaan hand in hand met 

duurzaamheid en ecologie. Onze producten 

worden gemaakt uit recycleerbaar materiaal en 

kunnen steeds opnieuw worden verhuisd.

VRIJE MATERIAALKEUZE

Alle materialen zijn mogelijk door ons compatibele 

design met inwisselbare oppervlaktes. Denk onder 

andere aan hout, tegels, composiet planken en 

metalen roosters.

GELUIDLOZE BETREDING

We halen het maximum uit onze ervaring als 

fabrikant van kunststofproducten en integreren 

verschillende soorten rubber om contactgeluiden 

te beperken en dit zorgt ook  voor extra 
bevestiging.

SNELLE TERRASAFWATERING

Terrassen met een lichte helling om het water af te 

leiden, doorbreken het lijnenspel. Een terras met 

onze regelbare terrasdragers niet. Het water sijpelt 

door de voegen en wordt daar weggeleid.

GROOT DRAAGVERMOGEN

Onze regelbare terrasdragers kunnen 2400 

kilogram per vierkante meter aan. Dat is meer dan 

nodig. Maar het is onze manier om zekerheid te 

bieden aan alle gebruikers.

HANDIGE NIVELLERING

Onze regelbare terrasdragers passen zich niet 

alleen aan de hoogte aan. Ook aan de ondergrond. 

Door de hellingcorrectie is elk terras op ieder 

moment waterpas.

EENVOUDIGE PLAATSING

Esthetiek is van groot belang, maar dat is de 

arbeidskost ook. Onze regelbare terrasdragers 

zorgen er met hun snelle montage voor dat 

de bouwheer heel wat werkuren uitspaart.



AZ DAMIAAN, OOSTENDE



 

PV 3.5/5 PV 5/8 PV 8/11

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 3.5 − 5 cm

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 5 − 8 cm

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 8 − 11 cm

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

PV 11/14 PV 14/17

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 11 − 14 cm

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 14 − 17 cm

REGELBARE TERRASDRAGERS

PV
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IPV FR GV

bereik: 3.8 − 5.3 cm
IPV 3.5/5 FR 3.5/5

bereik: 3.5 − 5 cm
GV 3.5/5

bereik: 3.5 − 5 cm

IPV 5/8
bereik: 5.3 − 8.3 cm

FR 5/8
bereik: 5 − 8 cm

GV 5/8
bereik: 5 − 8 cm

IPV 8/11
bereik: 8.3 − 11.3 cm bereik: 8 − 11 cm

FR 8/11
bereik: 8 − 11 cm

GV 8/11

IPV 11/14
bereik: 11.3 − 14.3 cm

FR 11/14
bereik: 11 − 14 cm

GV 11/14
bereik: 11 − 14 cm

IPV 14/17
bereik: 14.3 − 17.3 cm

FR 14/17 GV 14/17
bereik: 14 − 17 cm bereik: 14 − 17 cm

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS      INDIEN DE ONDERLIGGENDE DAKBEDEKKING UIT PVC IS SAMENGESTELD, DIENT TUSSEN DE
BESCHERMRUBBER EN HET DOEK EEN SCHEIDINGSFOLIE VAN PE TE WORDEN TOEGEPAST
TEGEN DE MIGRATIE VAN WEEKMAKERS. EENVOUDIGE PE LANDBOUWFOLIE IS HET GOEDKOOPST.

−   met geluidsdempende en 
      schokdempende beschermlaag

−   isolerend en extra grip

  

−   vlamdovend

  

−   extra draagkracht
−   glasvezelversterkt   



 

AK 3.5/5

−   om op het einde van een terras

   en tegen muren te plaatsen

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 3.5 − 5 cm

AK 5/8

−   om op het einde van een terras

   en tegen muren te plaatsen

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt houten planken
−   wordt gecombineerd met een

   bovenplaat naar keuze

bereik: 5 − 8 cm

REGELBARE TERRASDRAGERS

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

AK  |  AANGEPAST VOOR ZIJKANTEN

hoger bereik: Deze AK’s kunnen worden gecombineerd met verlengstukken, zie 

pagina 16-17.
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DALSUP RC 10 + CI0 RC 10 + CI3/4T

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   stapelbaar

hoogte: 1 cm

−   ondersteunt tegels groter dan
   60 op 60 cm

hoogte: 1 cm

ook beschikbaar in 1,4 cm

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

hoogte: 1 cm

ook beschikbaar in 1,4 cm

voegbreedte: 3 mm

RC 10 + STICKSOL RC 10 + CIP+

−   met zelfklevende laag zodat

   tegels vastliggen

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

hoogte: 1 cm

ook beschikbaar in 1,4 cm

voegbreedte: 3 mm

−   compatibel met ‘Structusol’
−   ondersteunt aluminium en

   houten draagbalken

hoogte: 1 cm

ook beschikbaar in 1,4 cm

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS      INDIEN DE ONDERLIGGENDE DAKBEDEKKING UIT PVC IS SAMENGESTELD, DIENT TUSSEN DE
BESCHERMRUBBER EN HET DOEK EEN SCHEIDINGSFOLIE VAN PE TE WORDEN TOEGEPAST
TEGEN DE MIGRATIE VAN WEEKMAKERS. EENVOUDIGE PE LANDBOUWFOLIE IS HET GOEDKOOPST.

VASTE TERRASDRAGERS



   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

LSR5/8

−   ondersteunt betontegels,
   keramische tegels en natuursteen

−   ondersteunt aluminium en
   houten draagbalken

−   wordt gecombineerd met een
   bovenplaat naar keuze

−   wordt gecombineerd met een
   funderingsschroef

−   wordt gecombineerd met 
      accessoires

   bereik: 5 - 8 cm

SCHROEF 65

−   direct belastbaar
−   geen beton nodig
−   milieuvriendelijk
−   snelle montage
−   wordt gecombineerd met een

   regelbare funderingsdrager

   afmetingen: 9 x 9 x 65 cm

LIFTSOL

 
FUNDERINGSSYSTEEM
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BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS

−   compatibel met ‘Structusol’ aluminium
   draagsysteem

−   ondersteunt aluminium en houten draagbalken
−   optionele fixatie langs onderkant
−   wordt gecombineerd met een regelbare drager

   naar keuze

−   zelfcentrerend

CP+

−   ondersteunt houten draagbalken
−   optionele fixatie langs onderkant of zijkant
−   wordt gecombineerd met een regelbare drager

   naar keuze

−   zelfcentrerend

CPV+

C2/4T
hoogte afstandhouders: 10 mm
voegbreedte: 2 mm

−   ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
−   wordt gecombineerd met een regelbare drager

   naar keuze

C3/4T+
hoogte afstandhouders: 15 mm
voegbreedte: 3 mm

C0

−   ondersteunt betontegels, keramische tegels en
   natuursteen

−   wordt gecombineerd met een regelbare drager
   naar keuze

C6/4T
hoogte afstandhouders: 10 mm
voegbreedte: 6 mm

HOUT TEGELS
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−   doorgeefgeluiden lijken met 75% af te nemen
−   met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen

−   ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
−   vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort

−   wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
−   getest in een windtunnel van Voxdale
-    zorgt voor een stevig terras

voegbreedte: 3 mm

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

C3/4T BT

“A new way of installing.”

STICKSOL

 
ZELFKLEVENDE TERRASDRAGERS
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   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

F30 AF100

−   verhoogt het bereik van een
   drager met 3 cm

−   stapelbaar

hoogte: 3 cm

−   verhoogt het bereik van een
   terrasdrager met 10 cm

−   stapelbaar
−   met schroefdraad

hoogte: 10 cm

HS2

−   verbetert hellingsverschillen per        
....2 procent 

−   stapelbaar tot 10 procent
−   Wordt gemonteerd langs de      ....   
....onderkant

ACCESSOIRES

−   automatische hellingscorrector

−   verbetert hellingsverschillen tot max 5 procent
−   combineerbaar met de verschillende accessoires 

−   HA5 wordt gemonteerd op de PV

HA5

HELLING CORRECTOR

VERLENGSTUKKEN

kunnen met elkaar worden gecombineerd



*

C0 − Drager van het terras.
F30 − Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 3 cm.
PV 3.5/5 − Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 5/8 − Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 8/11 − Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 11/14 − Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 14/17 − Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

* OPTIONEEL

6.5 − 8 cm

9.5 − 11 cm

12.5 − 14 cm

15.5 − 17 cm

18.5 − 20 cm

21.5 − 23 cm

24.5 − 26 cm

27.5 − 29 cm

30.5 − 32 cm

8 − 11 cm

11 − 14 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

11 − 14 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

38 − 41 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

38 − 41 cm

41 − 44 cm

PV 3.5/5 PV 5/8 PV 8/11 PV 11/14 PV 14/17

ACCESSOIRES

VERLENGSTUKKEN  |  GRAFISCHE VOORSTELLING MET F30F30

AK 3.5/5 AK 5/8
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*

C0 − Drager van het terras.
AF100 − Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 10 cm.
PV 3.5/5 − Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 5/8 − Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 8/11 − Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 11/14 − Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.
PV 14/17 − Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

* OPTIONEEL

15 − 18 cm

25 − 28 cm

35 − 38 cm

45 − 48 cm

55 − 58 cm

65 − 68 cm

75 − 78 cm

85 − 88 cm

95 − 98 cm

18 − 21 cm

28 − 31 cm

38 − 41 cm

48 − 51 cm

58 − 61 cm

68 − 71 cm

78 − 81 cm

88 − 91 cm

98 − 101 cm

21 − 24 cm

31 − 34 cm

41 − 44 cm

51 − 54 cm

61 − 64 cm

71 − 74 cm

81 − 84 cm

91 − 94 cm

101 − 104 cm

24 − 27 cm

34 − 37 cm

44 − 47 cm

54 − 57 cm

64 − 67 cm

74 − 77 cm

84 − 87 cm

94 − 97 cm

104 − 107 cm

PV 5/8 PV 8/11 PV 11/14 PV 14/17

VERLENGSTUKKEN  |  GRAFISCHE VOORSTELLING MET AF100AF100

AK 5/8



PASSTUK
CELRUBBER

−   geluiddempende,
   schokdempende en

   waterresistente beschermlaag

dikte: 2 mm

PASSTUK EPDM
VOLRUBBER

−   geluiddempende,
   schokdempende en

   waterresistente beschermlaag

dikte: 1 − 3 mm

BESCHERMRUBBER 
KLEIN

−   geluiddempende,
   schokdempende en

   waterresistente beschermlaag

afmetingen: 9.6 x 9.6 cm
dikte: 3, 5 of 10 mm

BESCHERMRUBBER
GROOT

−   geluiddempende,
   schokdempende en

   waterresistente beschermlaag

afmetingen: 21 x 21 cm
dikte: 3, 5 of 10 mm

WATERDICHTE STROOK

−   geluiddempende,
   schokdempende en

   waterresistente beschermlaag

−   verhindert verrotting van
   onderliggende steunbalken

afmetingen: 2000 x 8 cm
dikte: 2 mm

EASYLIFT ZUIGNAP

−   helpt bij het heffen en plaatsen
   van grote en zware tegels

−   enkel te gebruiken bij keramische
      gladde tegels

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS      INDIEN DE ONDERLIGGENDE DAKBEDEKKING UIT PVC IS SAMENGESTELD, DIENT TUSSEN DE
BESCHERMRUBBER EN HET DOEK EEN SCHEIDINGSFOLIE VAN PE TE WORDEN TOEGEPAST
TEGEN DE MIGRATIE VAN WEEKMAKERS. EENVOUDIGE PE LANDBOUWFOLIE IS HET GOEDKOOPST.

ACCESSOIRES

OVERIGE
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1

2

3

1

2

3

SOLASTICK

−   geen schroeven aan het
   terrasoppervlak

−   voorkomt wateroverlast door
   optimale ventilatie

hoogte: 1 cm

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

AFSTANDHOUDER

−   verhindert contact van houten
   planken en onderliggende

   steunbalken

−   voorkomt wateroverlast door
   optimale ventilatie

voegbreedte: 4 mm



1 2 3

1

2

3

RANDAFWERKING

 

−   om op het einde van een terras
   en tegen muren te plaatsen

−   werkt zijkanten mooi af

   GESCHIKT VOOR HOUT      GESCHIKT VOOR TEGELS

MUURAFWERKING

−   voert water automatisch weg
   langs open voegen

voegbreedte: 4, 6 of 10 mm

ACCESSOIRES
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RUBBER & PRODUCTS

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

www.solidor.be

KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5   −   9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 − info@kijlstra-bestrating.nl

www.kijlstra-bestrating.nl


