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

Prijs

plastisol 200µ

standaardkleuren *

dikte 0,70mm (bekleding inbegrepen)

polyester 25µ

Cloudy Terracotta *

25µ + vernis

polyurethaan
coating

Mat zwart* (Granite® Deep Mat)
nieuw kleur Mat terracotta* (Granite® Deep Mat)
nieuw kleur Mat antraciet* (Granite® Deep Mat)

bij bestellingen van minder dan 50m² : INSTELKOSTEN

12,70 €/m²

+ 25,00 €

minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

in voorraad

plastisol 200µ terracotta

Prijs

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

12,70 €/m²

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

12,70 €/m²

in voorraad

polyurethaan coating mat zwart

*

Prijs

Zie kleurenkaart op p. 179.

Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.
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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.

