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CERASUN
De innovatieve keramiek-beton verbinding

Onze tuin wordt vandaag de dag steeds belangrijker, zo creëren we hier graag onze eigen gezellige
en aangename oase. Wie wil niet op een mooie zomeravond ontspannen op zijn eigen terras zitten en
de dag gemoedelijk met een drankje afsluiten.
De materialen waarmee ons terras gelegd wordt, heeft zich in de loop dertijd veranderd. Vandaag de
dag wensen we onderhoudsvriendelijke, krasvrije, UV en weerbestendige materialen welke u ook nog
optisch kunnen overtuigen en natuurlijk makkelijk te leggen zijn.
CERASUN biedt u hiervoor de ideale oplossing. Een hoogwaardige keramische tegel met grondstoffen
van natuurlijke oorsprong die bij ca. 1100° gebakken wordt en vervolgens permanent met een betontegel
vast verbonden wordt.
CERASUN tegels zijn in vergelijk met de huidige keramische tegels duidelijk goedkoper te verwerken,
waarbij de CERASUN in tegenstelling tot de keramische tegel niet in een met cement gemengde
ondergrond gelegd hoeft te worden. Een ondergrond uit zand of split, zoals gebruikelijk bij betontegels,
is al voldoende.
Door ons ruime aanbod van de CERASUN in verschillende natuursteen- en betondesigns, in de afmetingen
30x60x4 cm, 40x80x4 cm en 60x60x4 cm biedt Cerasun u een veelvoud aan mogelijkheden om aan uw
individuele wensen en ideeën te voldoen.
Door het hoge eigengewicht van de Cerasun tegel, is het mogelijk om de tegel met een flexibele,
waterdoorlatende voeg te verleggen. Dit voorkomt het reinigen van de voegen en het verwijderen
van onkruid (zie pag. 26-27)
CERASUN tegels worden met afstandhouders geproduceerd, deze dienen ervoor om beschadigingen
tijdens het transport te vermijden. (DIN EN 18318)
Passtukken van CERASUN tegels zijn met het juiste gereedschap zowel nat als droog te zagen.

3

CERASUN
De innovatieve keramiek-beton verbinding

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
Geeft u de voorkeur aan robuust en solide of chique en gemakkelijk schoon te maken? Zodat u niet hoeft te kiezen, hebben wij voor u gewoon de voordelen van
een hooggecomprimeerde beton met die van een hoogwaardige keramische tegel samengebracht; in de unieke composiettegels van onze CERASUN-collectie!
U PROFITEERT VANAF HET BEGIN!
Dat CERASUN keramische tegels zo bijzonder zijn, merkt u al bij het leggen; omdat ze ook ongebonden kunnen worden gelegd, d.w.z. zonder cement of andere
bindmiddelen op zand of split. Dat betekent dat de eisen aan het vakmanschap minder hoog zijn en dat de kosten voor u uiteindelijk aanzienlijk lager zijn.

KERAMISCHE
TEGEL

HOOGGECOMPRIMEERDE
BETON

BETON / KERAMIEK
VERBINDING

VERWERKING IN
ZANDBED MOGELIJK

ZEER GERINGE
WATEROPNAME

EENVOUDIG IN
ONDERHOUD

CERASUN verbindt de
voordelen van keramiek
met die van beton

Door hun hoog eigen gewicht
kunnen CERASUN tegels
zonder cement in zand of split
worden gelegd, maar wel met
een vaste voeg.

Het keramische oppervlak
is waterafstotend, zodat
regenwater gemakkelijk
door de voegen in de
bodem kan weglopen.

Keramiek als materiaal
is niet alleen uiterst
krasbestendig, maar ook
bijzonder gemakkelijk
schoon te maken.

WEERBESTENDIG
Of het nu gaat om neerslag of
hoge UV-blootstelling - CERASUN
keramische tegels trotseren alle
weersomstandigheden.
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KLEURVAST

VORSTBESTENDIG

RUIME KEUZE

ZUURBESTENDIG

ANTISLIP

Het maakt niet uit
welke kleur u kiest:
Alle CERASUN keramische
tegels hebben een hoge
kleurvastheid.

Zelfs bij temperaturen
onder het vriespunt kunt
u vertrouwen op de hoge
kwaliteit van onze
composiettegels.

Om uw favoriete tuinplan te
kunnen realiseren, zijn er 45
kleuren en drie verschillende
formaten beschikbaar.

Zelfs bijtende vloeistoffen
kunnen geen schade
toebrengen aan het keramische
oppervlak, dat is gebakken
bij meer dan 1100°C.

Veiligheid voorop;
het antislipoppervlak
vermindert het risico op
uitglijden en vallen.

CERASUN

Moderno Nero 40x80

CERASUN - CEMENTO GRIGIO
4800045 – 60x60x4
4800144 - 30x60x4
4800046 – 40x80x4

CERASUN - CEMENTO GREIGE
4800043 – 60x60x4
4800145 - 30x60x4
4800044 – 40x80x4

CERASUN - CEMENTO ANTRACITE
4800047 – 60x60x4
4800143 - 30x60x4
4800142 - 40x80x4
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CERASUN - BELGIUM BLUE DARK
4800050 – 60x60x4

CERASUN - MODERNO GRIGIO
4800040 – 40x80x4

CERASUN - MODERNO NERO
4800042 – 40x80x4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Tropea Antracite 60x60

CERASUN - PISA GRIGIO
4800106 – 60x60x4

CERASUN - TROPEA GRIGIO
4800039 – 60x60x4
4800150 - 30x60x4
4800038 – 40x80x4

CERASUN - PISA SABBIA
4800092 – 60x60x4
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CERASUN - PISA DECOR
4800090 – 60x60x4

CERASUN - PISA ANTRACITE
4800091 – 60x60x4

CERASUN - TROPEA ANTRACITE
4800041 – 60x60x4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Bergamo Azzurro 40x80

CERASUN - VERONA TAUPE
4800088 – 60x60x4
4800089 – 30x60x4

CERASUN - VERONA GRIGIO
4800086 – 60x60x4
4800087 – 30x60x4

CERASUN - VERONA ANTRACITE
4800084 – 60x60x4
4800085 – 30x60x4
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CERASUN - BERGAMO AZZURRO
4800093 – 60x60x4
4800094 – 40x80x4

CERASUN - BERGAMO ANTRACITE
4800095 – 60x60x4
4800140 – 40x80x4

CERASUN - BERGAMO GREIGE
4800096 – 60x60x4
4800141 – 40x80x4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Siena Nebbia 60x60

CERASUN - PIAZZA GRIGIO
4800071 – 60x60x4

CERASUN - PIAZZA MARRONCINO
4800073 – 60x60x4

CERASUN - PIAZZA ANTRACITE
4800072 – 60x60x4
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CERASUN - SIENA NEBBIA
4800075 – 60x60x4
4800152 - 40x80x4

CERASUN - SIENA GRIGIO
4800076 – 60x60x4
4800151 - 40x80x4

CERASUN - SIENA ANTRACITE
4800074 – 60x60x4
4800153 - 40x80x4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Palermo Antracite 30x60

CERASUN

Palermo Grigio 60x60

CERASUN - PALERMO SABBIA
4800099 – 60x60x4
4800100 – 30x60x4
4800148 - 40x80x4

CERASUN - PALERMO ANTRACITE
4800097 – 60x60x4
4800098 – 30x60x4
4800147 - 40x80x4

CERASUN - PALERMO GRIGIO
4800101 – 60x60x4
4800102 – 30x60x4
4800149 - 40x80x4
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CERASUN - ANIMA NEBBIA
4800105 – 60x60x4

CERASUN - ANIMA GRIGIO
4800104 – 60x60x4

CERASUN - ANIMA ANTRACITE
4800103 – 60x60x4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Concrete Decor Taupe 60x60

CERASUN - CONCRETE DECOR ASH
4800080 – 60x60x4

CERASUN - CONCRETE DECOR TAUPE
4800082 – 60x60x4

CERASUN - CONCRETE DECOR GRAPHITE
4800081 – 60x60x4
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CERASUN - CONCRETE ASH
4800067 – 60x60x4

CERASUN - CONCRETE TAUPE
4800066 – 60x60x4

CERASUN - CONCRETE GRAPHITE
4800065 – 60X60X4

▶ Alle maten zijn in cm.

CERASUN

Merano Marroncino 60x60

CERASUN - BRESCIA NEBBIA
4800068 – 60x60x4

CERASUN - BRESCIA ANTRACITE
4800070 – 60x60x4

CERASUN - BRESCIA GRIGIO
4800069 – 60x60x4
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CERASUN - MERANO MARRONCINO
4800079 – 60x60x4

CERASUN - MERANO GRIGIO
4800078 – 60x60x4

CERASUN - MERANO ANTRACITE
4800077 – 60x60x4

▶ Alle maten zijn in cm.

Woodlook Torino Grigio 40x80

CERASUN

CERASUN - WOODLOOK TORINO GRIGIO
4800108 – 40x80x4

CERASUN - WOODLOOK TORINO MARRON
4800109 – 40x80x4

CERASUN - ANCONA ANTRACITE
4800110 – 60x60x4
4800111 – 30x60x4

CERASUN - BASALTINO
4800015 – 60x60x4
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CERASUN - MILANO VERDE
4800112 – 60x60x4
4800113 – 30x60x4
4800146 - 40x80x4

CERASUN - SLATE MULTICOLOR DARK
4800083 – 60x60x4

CERASUN - TRENTINO RIO SUNRISE
4800154 - 60X60X4
4800049 – 40x80x4

▶ Alle maten zijn in cm.

Die hier verlegde tegels zitten niet meer in ons assortiment

Bekijk ook onze video over Voegmortel.
Scan de QR-code of voer in je browser het volgende adres in:
https://youtu.be/zO7qqB_1ktU

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
VOORWAARDEN


Ongebonden ondergrond (zand/split)



Alternatief: Ondergrond uit beton (Terras of balkon)



Goede omranding van bijv. opsluitbanden

VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT BED
Voor het verleggen van de 4 cm dikke CERASUN tegels moet u een waterdoorlatende ondergrond uit zand
of split met een dikte van 30-50 mm aanbrengen.
Wij adviseren u om deze zand/split laag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te verkrijgen.
Zorg voor voldoende afschot (minimaal 1%).
De Cerasun tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 3 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken
van de REDSUN Spacers 3 mm. REDSUN heeft ook 5 mm Spacers in het programma.
Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft is het raadzaam
om gebruik te maken van deze REDSUN-spacers. Verwijder de spacers niet todat alle tegels gelegd zijn.
U verwijdert de spacers pas op het moment dat u gaat voegen.
Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de CERASUN tegels uitsluitend met een rubber hamer aangeklopt worden.
Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terras oppervlakte, vergemakkelijkt
het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren.
De sluitvoeg aan bijv. vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine bewegingen zoals uitzetten,
krimpen door warmteen kou van de tegels te kunnen absorberen.
Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur van het materiaal
(donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren).
Na het leggen kunt u de REDSUN Spacers verwijderen, het oppervlakte reinigen en de voegen met waterdoorlatende
Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen.
De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is.
Alleen bij een stabiele ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven.
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Onze tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is.
Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop. Snelle berekening van de kosten
van uw ontwerp: Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde
materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde
hoeveelheden uit (+/- 5%).
Belangrijkste kenmerken:
• Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken.
• Eenvoudig in gebruik en snel resultaat.
• Gebruik van uw eigen foto’s als basis voor uw ontwerp.
• Automatische hoeveelheidsberekening.
• Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.
Handleiding:
• Uw start de Tuinplanner.
• Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond.
• Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto.
• Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.
Met deze, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk
op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen.
Het oog wil ook wat! Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen,
scholingen of speciale computerkennis nodig – een foto is voldoende!
U vindt onze tuinplanner op onze homepage!
www.redsun.eu/nl/tuinplanner
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de Tuinplanner te gaan.

DE REDSUN TUINPLANNER

MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!
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BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS
OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA.

facebook

instagram

pinterest

youtube

linkedin

Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten,
keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).
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De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website in Service/Downloads.

U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de catalogussen te gaan.

REDSUN B.V. I www.redsun.eu
UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2023.

