
FLOOD BOLD
Vergroenen en hemelwater infiltreren in het stedelijk gebied, dat is de uitdaging. Met de 
Rain(a)way Flood Bold-tegel bieden we een oplossing. Deze half-open tegel heeft een unieke 
vorm, kan regenwater infiltreren en vergroenen.

De Flood Bold is berijdbaar en is perfect voor parkeerplaatsen 
en infiltratiestroken of goten. Deze tegel geeft een standaard 
straatprofiel een unieke uitstraling. Regenwater kan infiltreren 
door de holle ruimtes in de tegel, die gevuld kunnen worden 
met verschillende drainerende vullingen.

Voordelen 

• Draagt bij aan de oplossing voor overstromingen in het 
stedelijk gebied

• Bergt en infiltreert regenwater
• Geschikt voor overwegend statisch zwaar verkeer tot 10 

ton aslast
• Veelzijdig toepassingsgebied door mogelijkheden voor 

verschillende vullingen
• Goed te combineren met de Rain(a)way Ebb-tegels
• Draagt bij aan de oplossing voor hittestress
• Makkelijk toepasbaar door de standaard tegelmaat

Door de open ruimtes kan een grote 
hoeveelheid regenwater infiltreren en er 
is ruimte voor vergroening! 

Vullingen
De Flood Bold maakt het mogelijk om te vergroenen op een 
nieuwe wijze: in de open ruimtes kan namelijk gras of mos 
groeien. De tegels kunnen ook tot de rand gevuld worden met 
grind, split of schelpen, dat is minder groen, maar wel extra 
waterdoorlaatbaar.  

Voorwaarden toepassen
De tegels kunnen zowel in blok- als in halfsteens verband 
worden gelegd. De combinatie van de juiste invulling en 
ondergrond maakt jouw locatie klimaatbestendig. Elke situatie 
vraagt om een eigen invulling, wij geven graag advies voor het 
beste resultaat.

Kleuren
De tegels produceren we standaard in het grijs, maar vanaf 
250 m² is hij in alle kleuren verkrijgbaar. Neem contact op voor 
de mogelijkheden.

Maat
30x30x12 cm
15,7 kg 

Materiaal
Beton
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“Het geeft regenwater een functie en 
maakt het op een leuke en speelse 
manier zichtbaar. Rain(a)Way brengt 
zo een discussie op gang: hoe gaan we 
om met regenwateroverlast?”
-  Rainproof Amsterdam
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WAVE
Klimaatverandering betekent niet alleen regenwaterproblematiek maar ook hittestress en lan-
gere periodes van droogte. De patronen van de Rain(a)Way Wave-tegels geven veel 
ontwerpvrijheid en maken ontharden en intensief vergroenen mogelijk. 

Met de Wave-tegels kun je oneindig variëren in patronen van 
een open naar een gesloten oppervlak. Dit geeft veel 
ontwerpvrijheid voor een uniek resultaat en maakt het 
toepassingsgebied veelzijdig. De patronen variëren van 
compleet gesloten naar maximaal 25% open ruimte. Door de 
open ruimtes kan het regenwater naar de grond infiltreren. Er 
zijn verschillende opties om de open ruimtes  mee te vullen, 
van grind tot groen. Zo zet je regenwater in als kwaliteit voor 
een fijne en gezonde leefomgeving.

Voordelen 
• Bergt en infiltreert regenwater
• Duurzame oplossing voor klimaatverandering
• Perfect voor intensief groen
• Ontwerpvrijheid door de verschilllende patronen
• Bespaar materiaal en kosten met een open patroon
• 100% herbruikbaar
• Elk project uniek door combineren van patronen
• Lange levensduur

De Wave-tegel zet regenwater in voor een 
fijne en gezonde leefomgeving

Voorwaarden toepassing
Met een speciaal substraat van schelpen kan je de holle ruimtes 
opvullen. Het infiltreert uitstekend en is geschikt voor 
verschillende plantgroepen. De Wave-tegel kan gecombineerd 
worden met verschillende funderingen, substraten en vullingen. 

Kleuren
Bovenstaande kleuren zijn de standaard kleuren. Variëren in 
kleur is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden. 

Maat
38 x 38 x 8 cm 
A 16,7 kg
B 24,6 kg 

Materiaal
Beton

Powered 

Wave shells Wave stone

A

B



Rain(a)Way
Galileistraat 2
5621 AE EINDHOVEN

Info@rainaway.nl
www.rainaway.nl

“Rain(a)Ways kracht zit hem in het 
ontwerp, de esthetiek, duurzaamheid 
en het advies voor toepassing per 
locatie.”
-  Rob Verdonschot, Swaans Beton
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EBB
De Rain(a)Way Ebb-tegels begeleiden het regenwater op een zichtbare en visueel 
aantrekkelijke wijze naar een gewenste infiltratie- of opslaglocatie. Door slim om te gaan 
met het patroon kan de natuurlijke waterstroom worden uitgelicht wat bewustwording 
creëert.

Wanneer waterverzamelpunten zich op een afstand van de 
gewenste infiltratielocatie bevinden komt de Ebb-steen goed 
van pas. Zo kan je er bijvoorbeeld op een gemakkelijke 
manier voor zorgen dat het regenwater van de regenpijp naar 
een regentuin loopt.

Voordelen 

• Transporteert regenwater
• Makkelijk berijdbaar, rolstoel vriendelijk
• Goed te combineren met onze Flood-tegels (alle varianten)
• Creëert bewustwording
• Makkelijk toepasbaar door standaard tegelmaat
• Onderhoudsarm

De Ebb-tegels zijn rolstoelvriendelijk en 
met hakken beloopbaar. 

Kleuren
Onderstaande kleuren zijn de standaard kleuren. 
Variëren in kleur is mogelijk: aarzel niet om contact op te 
nemen. 

Maat
30x15x8 cm  8,20 kg 
Ook verkrijgbaar in de diktes 4,5 cm en 5, 6 en 7 cm.

Materiaal
Beton

Voorwaarden toepassen
Om voor elke locatie de gewenste ‘urban river’ te creëren 
kunnen de stenen zowel recht als halfsteens gelegd worden. De 
tegels zijn ook leverbaar in een machinaal pakket.

Burned brick Morning desert Authentic beach
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“Het water stroomt via deze tegels 
langzaam naar de waterberging in 
een patroon wat doet denken aan het 
strand, als de zee zich terugtrekt.”
- Heijmans 
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FLOOD
De Rain(a)Way Flood-tegels dragen bij aan een oplossing voor de regenwaterproblematiek. 
Deze waterdoorlatende tegel bergt regenwater op een zichtbare wijze en laat het langzaam 
infiltreren. De Flood-tegels maken van regenwater een kwaliteit.

De tegels zijn bedoeld als detail in de openbare 
ruimte. Ze laten zien dat regenwater ook mooi kan zijn. Kies 
voor de permeable variant voor maximale infiltratiecapaciteit of 
ga voor de Flood closed voor meer waterzichtbaarheid.

Voordelen 

• Bergt en infiltreert regenwater
• Een oplossing voor klimaatverandering
• Maakt je project uniek
• Goed te combineren met onze Ebb-tegels 
• Creëert bewustwording, hoge zichtbaarheid
• Makkelijk toepasbaar door standaard tegelmaat
• Houdt omliggend groen bewaterd

De Flood-tegels zijn niet bedoeld om over 
te lopen, maar wel als eyecatcher in de 
openbare ruimte.

Capaciteit
De waterbergingscapaciteit bedraagt circa 3 liter per tegel en 
circa 35 liter per m2.
  
De infiltratiecapaciteit verschilt per tegel
Flood closed: 300 mm/uur
Flood permeable: >1800 mm/uur

Ondergrond 
Voor de open en permeable Flood-tegels adviseren wij onder 
de tegels minimaal 0,5 meter straatlaag met hoog drainerend 
vermogen.

Voorwaarden toepassing
Wanneer je over de tegels wil lopen, kan je de holle 
ruimtes tot de rand vullen met bijvoorbeeld grind of split. Houd 
er wel rekening mee dat de waterzichtbaarheid en de 
waterbergingscapaciteit minder wordt.

Morning desertBurned brick Authentic beach

Kleuren
Bovenstaande kleuren zijn de standaard kleuren. Variëren in 
kleur is mogelijk: aarzel niet om contact op te nemen.

Maat
30x30x8 cm 9,7 kg 

Materiaal
Beton
Waterdoorlatend beton
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“We beheren de Rain(a)Way tegels 
tegelijk met de vaste planten, zo’n 10 
keer per jaar. Met een bladzuiger zuig 
je eventuele bladeren of zwerfafval zo 
op. Dat gaat heel makkelijk.”
-  Rob Luyk, Binder Groenprojecten
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