DAKPANPLATEN
JI dakpanplaat
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toepassing
als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw
voor renovatie van oude daken

standaarduitvoeringen
lengte dakpan: 350mm l minimale dakhelling: 8° l nuttige breedte: 1100mm l dikte: 0,70mm l gewicht: 5kg/m²
afstand panlatten: 350mm l lengte dakplaat: van 1050mm tot 8400mm *
bestelling op maat

plastisol 200µ

standaardkleuren *

dikte 0,70mm (bekleding inbegrepen)

polyester 25µ

Cloudy Terracotta *

25µ + vernis

polyurethaan
coating

nieuw kleur Mat zwart*

bij bestellingen van minder dan 50m² : INSTELKOSTEN
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

in voorraad

plastisol 200µ terracotta

stocklengtes 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05

in voorraad

polyurethaan coating mat zwart

stocklengtes 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05

* Zie kleurenkaart op p 175. Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en afmetingen buiten ons standaardgamma.

JI dakpanplaat
voordelen
• mooie en stijlvolle vormgeving, met het uitzicht van
een klassieke dakpan
• op maat geleverd voor ieder dak: lengte tot 8m40,
breedte 1m10 nuttig
• bestand tegen vorst, hitte, hagel, storm,
100% waterdicht dankzij het laterale afvoerkanaal
aan iedere plaat
• bij renovatie hoeft men in de meeste situaties
de oude dakbedekking niet te verwijderen

• gemakkelijk en snel te plaatsen
• bij dak-op-dak montage geen last van slechte weersomstandigheden
• minimale belasting (eigengewicht 5kg/m²)
• geringe onderhoudskosten
• lange levensduur, dankzij het gebruik van kwaliteitsstaal met perfecte coating
• alle benodigde afwerkingsstukken zijn beschikbaar

Om esthetische en praktische redenen zijn de dakpanplaten uiterst geschikt voor een nieuw dak. Immers, dankzij het
geringe gewicht van de platen kan een lichtere en veel goedkopere onderconstructie gemaakt worden.
Voor renovatie van oude daken is het de ideale oplossing. In de meeste gevallen mag de oude dakbedekking zelfs
blijven liggen. U bespaart heel wat op gebied van slopings- en afvalstortkosten. Bovendien blijft de isolerende
werking van de oude dakbedekking gehandhaafd.

Cementplaten

Nieuwbouw

Renovatie op gebitumeerde
ondergrond

De oude golfcementplaten
kunnen blijven liggen.

Een lichte onderconstructie
volstaat.

Bij singel- en bitumdaken kan de
dak-op-dak-methode toegepast
worden.
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De platen worden eenvoudig en snel aangebracht doordat zij op maat geleverd worden. Ze worden bevestigd
met zelfborende schroeven (in het dal van de dakpan). De schroeven hebben de kleur van de dakpanplaten.
Het installeren van de dakpanplaten kunt u zelf doen. Speciaal gereeedschap is niet vereist.
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aquafix (anti-condens)
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topcoat
primer
voorbehandeling
zink
staal
zink
voorbehandeling
backing coat
lijm
rubabsorb film

toepassing
absorberen van condens in een niet-geïsoleerd gebouw
absorberen van condens in een gebouw met isolatie onder de dragende stuctuur
functionele gebouwen waar geen esthetische afwerking vereist is

standaarduitvoeringen
bestelling op maat

kant A: plastisol 200µ

terracotta, antraciet

kant A: polyurethaan coating

mat zwart

dikte 0,70mm (bekleding inbegrepen)

kant B: anti-condensfilm
vernis

1 kg

bij bestellingen van minder dan 100m² : INSTELKOSTEN
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt. Zie kleurenkaart op p 175.
Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.

aquafix (anti-condens)
eigenschappen
Vasthouden van water
(Stalen 100x100)
Brandreactie
(EN 13501-1)

helling 0°

900g/m²

helling 45°

700g/m²

helling 90°

600g/m²

film gekleefd op metaalplaat

A2-s1,d0

M-klassering

Akoestische absorptie
(EN ISO 20354)

Thermische geleidbaarheid
(DIN 52612)

M1
frequentie 125 HZ

0,02

frequentie 500 HZ

0,04

frequentie 1000 HZ

0,04

frequentie 2000 HZ

0,12

frequentie 4000 HZ

0,42

droge vezel

0,038 W/m.K

verzadigde vezel

0,045 W/m.K

Bestand tegen ontwikkeling van
bacteriën
(DIN EN 14119-2003-12)

index 0: geen ontwikkeling

montage
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Om te vermijden dat water omhoog kruipt door de capillariteit, is het noodzakelijk de anti-condensfilm te neutraliseren met een vernis en toe te passen op de volgende zones:
A = de zone onderaan het dak en alle uitstekende gedeelten
B = de dwarse overlapzones
De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal 200mm zijn.
Om het vernis goed te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd.
De neutralisatie gebeurt door het vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de anti-condensfilm.
De aan te brengen hoeveelheid komt overeen met 1 pot voor 15 platen.

B

te vernissen zone

A
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JI permapan
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toepassing
isolerend paneel voor hellende daken en wanden
nieuwbouw en renovatie

standaarduitvoeringen
lengte dakpan: 350mm l minimale dakhelling: 8° l nuttige breedte: 1100mm
lengte dakpanpaneel: van 2100mm tot 8400mm * l ontschuiming: 100mm (optioneel: 150 en 200mm)
A

buitenplaat
sendzimir verzinkt 275g/m²

profiel: dakpanplaat l dikte: 0,70mm (bekleding inbegrepen)
afwerking: plastisol 200µ (standaardkleuren*)

A

buitenplaat
polyurethaan coating

profiel: dakpanplaat l dakpanplaat kleur: mat zwart

B

BINNENPLAAT
sendzimir verzinkt 275g/m²

profiel: gelinieerd I afwerking: interieurcoating 15µ wit

C

isolatie hard polyurethaanschuim (PUR)

densiteit: 45kg/m³ I brandklasse: Ds3d0 (CFK-vrij) I lambdawaarde: 0,022W/m.K
standaarddikte: 40mm I optionele diktes: 60 en 80mm
bij bestellingen van panelen met optionele diktes: 60 en 80mm
(minder dan 100m²): INSTELKOSTEN + 75,00 €

D

afdichting

polyurethaanschuim

bestelling op maat
paneeldikte

40mm

60mm

80mm

plastisol 200µ of polyurethaan coating mat zwart
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 panelen
in voorraad

plastisol 200µ terracotta
100mm ontschuiming

stocklengtes 2m90, 3m25, 3m60, 3m95,
4m30, 4m65, 5m, 5m35, 5m70, 6m05

PANEELDIKTE 40mm

stocklengtes 2m90, 3m25, 3m60, 3m95,
4m30, 4m65, 5m, 5m35, 5m70, 6m05

PANEELDIKTE 40mm

in voorraad

polyurethaan coating mat zwart
100mm ontschuiming

* Zie kleurenkaart op p 175. Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en afmetingen buiten ons standaardgamma.

JI permapan
voordelen
•
•
•
•
•

zeer goede isolatiewaarde
mooie vormgeving, perfect afgewerkt
gering eigen gewicht
een lichte onderstructuur volstaat
geen onderdak nodig

• perfect dampscherm aan de onderkant mits dampdichte plaatsing in een normale atmosferische
toestand
• gemakkelijk en snel te plaatsen op zowel
houten als metalen draagstructuur

statische eigenschappen
NOMINALE DIKTE

GEWICHT

U-waarde

R-waarde

I

W

mm

kg/m²

W/m².K

m².K/W

cm

40
60
80

11,92
12,72
13,52

0,42
0,30
0,24

2,37
3,28
4,19

6,90
9,20
11,80

cm³

4

4,00
5,30
6,80

OVERSPANNINGSTABEl
BELASTING

paneelDIKTE

GORDINGAFSTAND

GORDINGAFSTAND

kg/m²

mm

m

m

L

L

DOORBUIGING

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

L

DOORBUIGING

L/150

L/200

L/250

L/300

L/150

L/200

L/250

L/300

2,31
2,20
2,10
2,02
1,95
1,89
1,84
1,79
1,74
1,70

2,10
2,00
1,91
1,84
1,77
1,72
1,67
1,62
1,58
1,55

1,95
1,85
1,77
1,70
1,64
1,59
1,55
1,51
1,47
1,44

1,84
1,74
1,67
1,60
1,55
1,50
1,46
1,42
1,38
1,35

3,10
2,93
2,74
2,58
2,45
2,34
2,24
2,15
2,07
2,00

2,82
2,67
2,56
2,46
2,38
2,30
2,23
2,15
2,07
2,00

2,61
2,48
2,38
2,28
2,20
2,14
2,08
2,02
1,97
1,93

2,46
2,34
2,23
h2,15
2,08
2,01
1,95
1,90
1,85
1,81

montage
• De panelen worden met aangepaste schroeven op de onderstructuur
bevestigd.
• Voor de permapan moet er speciale aandacht besteed worden aan het
dampdicht plaatsen in een normale atmosferische toestand teneinde
condensatie te vermijden.
• Bijkomende dichting in de langsoverlapping met een butylband (naadverbinding + mechanische bevestiging) is aan te raden en dit iedere 350mm.
Langs de onderkant van het paneel worden de naden afgekit.

overlapschroef
butylband

afdichtingskit

• Alle afwerkingsstukken zijn te verkrijgen in dezelfde kleur als de panelen.
• Voor plaatsing en bevestiging van Permapan gelden dezelfde voorschriften als voor de sandwichpanelen. De
plaat moet zo gelegd worden dat de onderkant van de plaat de onderste dakrand volgt. Kleine afwijkingen
kunnen opgevangen worden door de windveren en nokken. Het is aangeraden eerst een aantal panelen op het
dak open te leggen zodat de onderzijde evenwijdig loopt met de dakrand. Bij bredere dakvlakken legt men de
eerste plaat uit de hoek schuin naar rechts en laat men de andere aansluiten.
• De maximumlengte van de Permapanpanelen bedraagt 8m40. Indien de dakhelling langer is dan 8m40 dient
men 2 panelen te gebruiken met overlapping. Gelieve bij uw bestelling duidelijk te vermelden als de platen
elkaar moeten overlappen en geef tevens de afstand op tussen de gordingen.
• Het is aangeraden een dichtingsband aan te brengen tussen gording en paneel.
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meest aangewezen gordingafstand: tussen 1m50 en 2m

DAKPANPLATEN
afwerkingsstukken
Standaardafwerkingsstukken
12
3-4
1
11
7
2

9
8
6

60

15

15

120

85
115

2m10

2

3

pijpdoorvoer

kleine randslab

150

4

2m10

grote randslab

140
15

60
20

2m12

5
getande windveer
2m10

100
80
1250

1

6

7

8

ventilatiepijp

eindnoordboomstuk

vlakke plaat

2m10

15

290

9

gootslab

290

kilgoot

negatief
14

positief
8

10

11

zelfborende schroeven

vulstroken

vlak

12

2m10

400

210

13

nokpan en noksluitstuk

reparatieverf

14

15

16

17

dakpanlichtstraat in polycarbonaat

anticondensfolie

bits

butylband

18

19

20

T-verbindingsstuk

Y-verbindingsstuk

dakdoorgang

1230

20

afwerkingsstukken
in voorraad

1

ventilatiepijp pvc

2

pijpdoorvoer ‘Pipeco’

Ø 6 - 100

pipeco n°3
pipeco n°4

Ø 75 - 150

pipeco n°5

Ø 115 - 175

pipeco n°6

Ø 125 - 230

pipeco n°7

Ø 150 - 280

pipeco n°8

Ø 175 - 330

pipeco n°9

Ø 240 - 475

pipeco n°10

Ø 330 - 660

3

kleine randslab

lengte 2m10

4

grote randslab

lengte 2m10

5

getande windveer

lengte 2m12 (vermelden links of rechts model aub)

6

eindnoordboomstuk

7

vlakke plaat

8

gootslab

lengte 2m10

9

kilgoot

lengte 2m10

10

zelfborende schroeven

verzinkt en gelakt, 4,8 x 35mm, per 100 stuks (bits 8mm)

overlapschroeven

4,8 x 16mm, per 100 stuks (bits 8mm)

11

vulstroken

lengte 1m10

12

nokpan

lengte 2m10

lengte op maat - breedte 1m25
in stock: lengte 2m15 - breedte 1m25 - standaardkleuren

13

reparatieverf

0,25 L

14

dakpanlichtstraat
in polycarbonaat

lengte 1m23 (3 pannen + overlap)
breedte 1m10 nuttig

15

anticondensfolie

75m²/rol (1m50 x 50m), minimale dakhelling ≥ 15% (8°)

16

bits 8 &10 mm

magnetisch

17

butylband

4mm x 18mm, rollen van 10m

18

T-verbindingsstuk

19

Y-verbindingsstuk
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noksluitstuk

dakpanplaat (1180 x 1750mm) + lichtstraat (1000 x 700mm)
20

dakdoorgang

opties:

- mechanisch ventilatiesysteem
- aluminium handgreep

TOEPASSING schroeven
PROFIEL

toepassing

HOUT

METAAL < 2,5mm

METAAL ≥ 2,5mm

JI PERMAPAN 40mm

dak

A 110

BZB 100 reduceer

BZB 100

JI PERMAPAN 60mm

dak

A 130

BZB 125 reduceer

BZB 125

JI PERMAPAN 80mm

dak

A 150

BZB 160 reduceer

BZB 145

niet-Standaardafwerkingsstukken
Niet-standaard hulpstukken kunnen volgens opgave van de klant geplooid worden op maat.
Gelieve de commerciële dienst te raadplegen voor een prijsopgave.
Bij Permapan gebruikt men wegens de dikte van het paneel windveren op maat.

DAKPANPLATEN
montage
Dakhelling
8°

De minimum dakhelling voor de dakpanplaten bedraagt 8°.

Verwerkingsvoorschriften
Opslag

De dakpanplaten kunnen tijdelijk buiten opgeslagen worden (max. één maand).
Bij voorkeur worden de platen afgedekt, mits er voldoende ventilatie is tussen de
platen. De platen dienen om de meter ondersteund te worden.

Verwerking

De dakpanplaten worden op maat geleverd. Indien er versneden moet worden,
moet men een knabbelschaar of metaalzaag met fijne tanden gebruiken. Het gebruik
van slijpschijven of ander gereedschap met hoge slijpsnelheid is af te raden, want
de slijpranden gaan dan gloeien en vernietigen verzinking en coating van de plaat.
Gloeiende metaaldeeltjes vliegen rond en branden in de beschermlagen van uw plaat.

Nalakken

Elke beschadiging aan de oppervlaktelaag dient onmiddellijk met reparatieverf
nagelakt te worden.

Reiniging

Alle boorvijsel en boorresten dienen zorgvuldig met een zachte borstel verwijderd te
worden.

Tips

• De plaat wordt het best horizontaal gedragen zodat de
plaat niet plooit.
• U kunt 2 balken vanaf de grond tot aan de muurplaat
plaatsen om de plaat te ondersteunen bij het optrekken
op het dak.
• Betreed de platen steeds in het holle gedeelte van de golf.

Bepaling van de maten
De dakpanplaten worden op maat geleverd met een maximale lengte van 8m40.

Lengte

Meet de afstand tussen de bovenste en de onderste dakrand,
en voeg daar de nodige centimeters bij, zodat het paneel
buiten de onderste dakrand komt in de goot.
L = lengte dak + gootoverhang

L

montage
Breedte

De nuttige breedte van de plaat bedraagt 1100mm. Het aantal platen wordt bepaald door de te dekken breedte
te delen door 1100mm. Bij dakhellingen langer dan 8m40 worden 2 platen geplaatst in één vlak met de nodige
overlapping. Daarvoor neemt men als onderste plaat een veelvoud van 350mm + 200mm overlapping.
De bovenliggende plaat heeft als lengte de totale lengte van het dakvlak:
L – de totale lengte van de onderste plaat + 200mm.
Voorbeeld:
L = 10m of 10000mm en men neemt als onderste plaat een zelf te bepalen lengte als volgt:
15 pannen x 350mm (lengte van één pan) + 200mm overlapping = 5450mm
De hogerop liggende plaat heeft dan als lengte: 10000mm – 5450mm + 200mm = 4750mm

Dak met noordboomkap

Bij een noordboomkap maakt men een plan op schaal van elk dakvlak om het aantal en de maten te bepalen.

L

1100 1100 1100

Dak met twee verschillende lengtes in één dakvlak

Men neemt eerst de maat L van het breedste dakvlak (vlak A). De maat van de langste platen is de lengte van de
kortste plaat + een veelvoud van 350mm, totdat deze platen over de onderste dakrand komen. Deze platen in vlak
B worden dan aan de onderste dakrand met aangepast gereedschap ingekort. Met deze methode wordt het aantal
in te korten platen tot het smalste dakvlak beperkt.

B

A

veelvoud van 350mm

Onderdak bij dakpanplaten
Bij bepaalde toepassingen is het noodzakelijk een onderdak te plaatsen. Als onderdak kunnen wij u onze anticondensfolie aanbevelen die alle damp van binnen uit doorlaat, maar volledig waterdicht is zodat de condens die
zich vormt aan de onderzijde van de plaat afgevoerd kan worden tot in de goot. Hiervoor moet er wat ruimte vrij
zijn tussen het onderdak en de panlatten. Daarom moeten er op de langsrichting van het onderdak tengellatten
geplaatst worden.

DAKPANPLATEN

L
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montage
Onderdak bij dakpanplaten

mousse

100

250

350

350

350

gootslab

panlat
tengellat
anticondensfolie
keperconstructie

dakgoot

Pan- en tengellatten

Op het onderdak worden eerst tengellatten geplaatst. Op de tengellatten worden panlatten bevestigd op een
afstand van 350mm van het midden van een panlat naar het midden van de volgende.
Opgelet: onder de eerste rij pannen aan de gootzijde worden 2 panlatten geplaatst waarvan de onderste 1cm
dikker is dan de andere. De overige panlatten worden op het einde van iedere pan bevestigd.

Bevestiging bij dakpanplaten
De bevestiging gebeurt met zelfborende schroeven van 4,8 x 35mm,
verzinkt en gelakt in de kleur van de platen, en voorzien van een afdichtingsring met neopreen. De schroeven worden bevestigd in het dal en juist
onder de knik van de pan. De platen worden bij de onderste en bovenste rij
en in de overlapping in iedere pan bevestigd. De overige schroeven worden
afwisselend aangebracht; men rekent op een gemiddelde van 10 schroeven
per lm. Bij de overlapping kan men boven op de golf juist voor de knik in de
plaat, plaat op plaat aan elkaar schroeven, teneinde een mooie aansluiting
te bekomen.

Montage van de dakpanplaten
Het monteren gebeurt van rechts naar links en van onder naar boven.
Controleer als het dak haaks is. Meet de diagonalen van hoek tot hoek. Als
deze verschillend zijn is het dak niet haaks. In dat geval moet de plaat zo
gelegd worden dat de onderkant van de plaat de onderste dakrand volgt.
Kleine afwijkingen kunnen opgevangen worden door de windveren en
nokken. Het is aangeraden eerst een aantal panelen op het dak open te
leggen zodat de onderzijde evenwijdig loopt met de dakrand. Bij bredere
dakvlakken legt men de eerste plaat uit de hoek schuin naar rechts en laat
men de andere aansluiten.

Montage van hulpstukken
Gootslab of muurplaatafwerking

Voor afwerking van de dakrand of goot wordt een muurplaatafwerking
gebruikt. Tussen de gootslab en de platen worden dichtingsprofielen
gebruikt.

Vlakke platen en hoeken

Vlakke platen van 1250 op 2000mm, evenals diverse hoeken op maat
geplooid, zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de platen.

Nokpan

De nokpan wordt rechtstreeks op de top van de golf vastgeschroefd met
zelfborende schroeven. Onder de nokpan wordt eventueel een waterafsluitend dichtingsprofiel aangebracht.

4 2
5 3 1

B

A
A=B

montage
Nokpan

nokkap

Bij Permapan moet men de dampdichtheid van de nok goed
verzorgen teneinde condens te vermijden. Daartoe plaatst men
een ondernok en wordt de opening tussen de panelen met
isolatie opgevuld.

isolatie

negatieve
vulstrook

ondernok
butylband

Z-profiel

Vulstroken

positief profiel: afdichting tussen de muurplaat en dakpanplaat
vlak profiel: afdichting tussen randslab en plaat
negatief profiel: afdichting tussen nokpan en dakpanplaat

Noksluitstuk

Het noksluitstuk wordt aan de uiteinden geplaatst en vastgeschroefd. De naden worden afgedicht met een siliconen kit.

vlakke vulstrook

Randslab (windveer)

Voor afwerking van de zijgevels zijn randslabben (windveren)
verkrijgbaar in lengtes van 2m10. Eventueel plaatst men een
profielvuller tussen de pan en windveer.

Kilgoten

Kilgoten worden geleverd in lengtes van 2m10.
De minimale overlapping is 15cm.

20
290

2m10

Pijpdoorvoeren ‘Pipeco’

Cylindervormige pijpdoorvoeren garanderen een waterdichte verbinding op plaatsen
waar rook of damp door het dakoppervlak moet komen. Ze zijn gemaakt van Epdmrubber. In de pijpdoorvoer wordt een gat kleiner dan de buitendiameter van de buis
gemaakt. De doorvoer wordt over de buis getrokken en afgedicht. De pipeco wordt met
zelfborende schroeven door de vervormbare aluminiumwand vastgeschroefd na een
dichtingskit te hebben aangebracht.

Mansardedak

Bij een mansardedak past het onderste stukje van de dakpanplaat boven op het begin
van de volgende plaat.

DAKPANPLATEN
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DAKPANPLATEN
TwinTile

toepassing
Dakbedekking

Omschrijving

Dubbelwandige dakpan. De TwinTile is een gepatenteerd dakpaneel dat bestaat uit twee
dakpanelen die gescheiden zijn door middel van polymere folie. Die zorgt voor een beter
akoestisch comfort en condensatiereductie.

Afmeting:

1400 mm x 365 mm = 0,511m² (nuttig)

Te gebruiken bij:

TwinTile

EcoTile

toepassing
Dakbedekking

Omschrijving

Enkelwandig dakpanelement

Afmeting:

1400 mm x 365 mm = 0,511m² (nuttig)

Te gebruiken bij:

EcoTile

afwerkingsstukken
2

1

6

Ronde nok
125°

150°
3

c
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DAKPANPLATEN
afwerkingsstukken
in voorraad

nr

Benaming

Afmeting:
mm/m2

Toepassing

Omschrijving

Te gebruiken bij:

1

Korte zijkant
L of R

365 (nuttig)

Zijkantafwerking

Stuk voor zijkantafwerking van het dak
(1 pan hoog)

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

2

Ronde Nok

380 (nuttig)

Nokafwerking

Stuk voor nokafwerking
van het dak

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

3

Hellingsvoetstuk

1400 (nuttig)

Gootafwerking laatste
pan

Stuk dat onder de
onderste pan wordt
geplaatst en uitmondt
in de goot

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

4

Lessenaarsnok

1400 (nuttig) Nokafwerking

Nokafwerking bij dak
dat slechts 1 helling
heeft (1 zijde = dakafloop, andere zijde =
muur)

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

5

Lange zijkant
L of R

1095 (nuttig) Zijkantafwerking

Stuk voor zijkantafwerking van het dak (3
pannen hoog)

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

6

Lange Nok

1400 (nuttig) Nokafwerking

Stuk voor nokafwerNieuwbouw, renovatie,
king van het dak (lange overzetdak
versie)

7

Muurslabbe
1095 (nuttig)
(links of rechts)

Zijkantafwerking

Zijkantafwerking bij
dak dat
tussen 2 muren van
omstaande gebouwen
ligt

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

8

Mini ondernok

1400 x 100
(nuttig)

Vlakke plaat met
omkanting van 25mm
voor verschillende
toepassingen

Kan gebruikt worden
als/voor:
- ondernok
- zijkant verlengen
- plaatsing onder goot
- schouwafwerking, ...

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

9

Kleine
ondernok

1400 x 250
(nuttig)

Vlakke plaat met
omkanting van 25mm
voor verschillende
toepassingen

Kan gebruikt worden
als/voor:
- Ondernok
- zijkant verlengen
- plaatsing onder
goot
- schouwafwerking, ...

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

10

Grote
ondernok

1400 x 500
(nuttig)

Vlakke plaat met
omkanting van 25mm
voor verschillende
toepassingen

Kan gebruikt worden
als/voor:
Ondernok, zijkant
verlengen, plaatsing
onder goot, schouwafwerking, …

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

11

Kilgoot

1400

Kilgoot

Eigen productie kielgoot
stuk wordt gebruikt
i.p.v. afwerking
in zink of koper
Voordeel: zelfde kleur
als pannen

Nieuwbouw, renovatie,
overzetdak

kleurenkaart TwinTile/EcoTile
STANDAARDkleuren

Antraciet

Bordeaux (rood)

Bruin (brons)

Zwart (90% glans)

Terracotta

DAKPANPLATEN

Bovenstaande kleuren zijn druktechnisch weergegeven, en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

