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TerreaL in de wereld

Gebakken aarde is een bijzonder bouwmateriaal dat deel uitmaakt van het bouw

kundige erfgoed van europa. De warme kleuren en het eigen karakter dragen bij 

aan een authentiek en harmonieus landschap.

Drie van de meest gerenommeerde Franse specialisten van kleiproducten, Tuiles 

Lambert, TBF en TBL Guiraud, hebben zich verenigd in de TerreaL Groep. TerreaL werkt 

enthousiast samen met dakwerkers, architecten en verdelers bij het ontwerpen en ver

vaardigen van zijn producten. Producten die van essentieel belang zijn op het gebied 

van technische en esthetische vereisten, voor mensen die aantrekkelijke bouwwerken 

op prijs stellen.

TerreaL fabrieken zijn overal in Frankrijk te vinden waar klei van goede kwaliteit 

overvloedig voorhanden is. Zij vervaardigen dakpannen, bakstenen, hulpstukken en 

elementen voor gevels en weg en waterbouwkunde, aangepast aan de meest uit

e enlopende marktbehoeftes. elke fabriek staat met zijn naam garant voor de kwaliteit.

Naast de Franse binnenlandse markt kent TerreaL een internationale expansie en 

kan de groep rekenen op belangrijke merken op lokale markten zoals TerreaL Spanje, 

San Marco Laterizi in Italië, TerreaL Maleisië en Ludowici in de Verenigde Staten.

Dakpannenfabrieken

Handelsmaatschappijen

Baksteenfabrieken
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Milieubehoud

Aardgas is de enige fossiele energie die in onze 

fabrieken wordt gebruikt vanwege het lage niveau van 

uitstoot van broeikasgas (uitsluitend CO2 en H2O).

De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de oven

dampen te bewerken en zo de uitstoot van gassen te 

beperken (in overeenstemming met het Ministerieel Besluit 

van 2 februari 1998 van de Franse Regering).

Al het afval wordt bewerkt en gerecycleerd; vlo ei

baar afval wordt opnieuw gebruikt in het productie proces en 

ander afval wordt gesorteerd voor recyclage of herwaardering 

(alleen niet recycleerbaar afval wordt overgebracht naar een geschikt centrum voor afvalvernietiging).

Sinds 2005 is minstens 25 % van onze elektriciteitsvoorziening afkomstig van vernieuwbare energie 

(water, zonne en windenergie). Dat is meer dan de in Frankrijk voor 2010 beoogde 21 % aan vernieuw bare 

elektriciteitsbronnen (en 15 % in 2004).

Ons beleid is erop gericht om afgravingen zoveel mogelijk weer in de natuurlijke staat te herstellen.

  Gebruikte productieprocessen

Onze dakpannen, uitsluitend gemaakt van gebakken 

aarde, bieden zeer interessante eigenschappen die de tijd 

weerstaan. Gebakken aarde is een natuurlijk, niet aan 

bederf onderhevig materiaal met erkende akoestische en 

thermische kwaliteiten. Voorschriften op het gebied van 

afvalstoffen classificeren gebakken aarde trouwens als 

inert materiaal:

Ministerieel Besluit van 18 april 2002 met 

be trekking tot de classificatie van afvalmateriaal in 

Frankrijk.

Europese richtlijn 1999/31/EG die inert materiaal definieert als “materiaal dat geen belangrijke 

fysische, chemische of biologische wijziging ondergaat tijdens zijn levensduur”.

  Keuze van onze grondstoffen

TERREAL is zich bewust van het belang van milieubescherming en heeft zich ertoe verplicht om milieu

vriendelijk te produceren. Deze verbintenis heeft betrekking op de volgende elementen:
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voerig onderzocht om hun invloed te bepalen op het 

milieu gedurende hun volledige levenscyclus. Deze studie, 

uitgevoerd door de Franse Federatie van Dakpannen en 

Bakstenenfabrikanten, wijst uit dat gebakken aarde vol

doet aan de 14 milieudoelstellingen van de HQE® (zie 

hieronder), in het bijzonder in termen van een milieu

vriendelijk bouwbeleid.

Gedegen kennis van de invloed van onze activiteiten op het milieu

Omdat milieuzorg ook de harmonieuze integratie 

van uw huis in de plaatselijke bouwstijl betekent, helpt 

TERREAL u bij de keuze van de meest geschikte dak

pannen voor uw streek uit de 46 beschikbare producten, 

verkrijg baar in meer dan 300 kleuren.

   landschapsbescherming

HQe®, het Franse label voor milieuvriendelijke architectuur, betreft een algemene methode die beoogt om 
ontwikkelingsprojecten van bedrijven, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, ongeacht hun omvang, te doen 
passen in een beleid van duurzame ontwikkeling en rekening te houden met de invloed van deze projecten op 
het milieu. Ons levenscyclusonderzoek volgt het protocol van de internationale norm XP-PO1- 010.
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Klantenhulp

Wat u ook voor vragen heeft met betrekking tot dakpannen van gebakken aarde, uw TERREAL 

vertegenwoordiger kan u helpen met uw projecten.

• Voor België en Nederland: export@terreal.com

Voor de meest gecompliceerde daken kunnen onze technische specialisten 

u helpen bij uw bouwplannen om precies te bepalen hoeveel dakpannen 

en hulpstukken nodig zijn voor uw project. Zij kunnen u ook van advies 

dienen voor het plaatsen.

Dakpannen voor spitse torens
Omvat uw project een spitse toren? Neem contact op 

met onze technische dienst die is gespecialiseerd in 

projecten met trapezevormige dakpannen (voor een 

studie van het legpatroon voor spitse torens).

Zodra de studie is voltooid, wordt elke dakpan, 

tegelpan of kanaalpan, op maat gesneden en rij voor 

rij genummerd in onze speciale werkplaats. Onze 

verkoopafdeling kan u meer informatie verschaffen 

over de verkoopvoorwaarden.

  Technische hulp

U kunt 24 uur per dag onze website bezoeken met ons 

productassortiment, onze adviezen voor het kiezen 

van dakpannen en onze online documentatie. Een 

simulator helpt u bij de keuze van het juiste dak pan

model: kies uw type huis, een type dakpan en een 

kleur en bekijk het resultaat in een driedimensionale 

weer gave. U kunt ons ook uw vragen voorleggen. Onze 

specialisten zullen deze zorgvuldig beantwoorden.

  Web site: www.terreal.be
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Om te garanderen dat onze producten van optimale 

kwaliteit zijn, volgen wij nauwkeurig elke fase van 

het productieproces, van de kleiwinning tot aan de 

ver zending van het eindproduct. Deze controle wordt 

uit gevoerd door onze laboratoriumteams en door een 

onafhankelijke kwaliteitscontroleorganisatie.

TERREAL heeft ook een eigen research en develop

ment centrum dat nieuwe producten, kleuren en procédés 

ontwikkelt om steeds weer in te spelen op de wensen 

van onze klanten. Veertig procent van de TERREAL 

producten zijn dan ook de laatste tien jaar ontwikkeld.

   Kwaliteit en innovatie

   Terreal garanties

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties van artikel 1641 en volgens het 
Burgerlijke recht, geeft TERREAL 30 jaar garantie op vorstbestendigheid vanaf de levering. 
Deze garantie omvat de levering van de te vervangen goederen. Deze garantie is geldig 
onder voorbehoud dat de producten geplaatst zijn volgens de regels van de kunst conform 

de Belgische norm van het WTCB (TV Pannendaken) als volgens de plaatsingsvoorschriften in onze 
documentatie en anderzijds dat de condities voor gebruik en onderhoud, voorzien in deze documenten 
gerespecteerd worden. Het beroep op de garantie moet altijd gebeuren  vanaf de vaststelling van de 
schade. U kunt een garantiecertificaat bekomen op aanvraag.

De dakpannen en hulpstukken van het gamma Terreal dragen een attest conform de CE norm. 
Ze beantwoorden aan de eisen ivm met duurzaamheid van alle landen van de EEG.

Het Franse “NF”label, één van de strengste kwaliteitseisenprogramma’s ter wereld, is de minimale 
kwaliteitsstandaard die wij onze producten opleggen. Het “NF”label wordt toegekend door de 
AFNOR(1) en geeft een nauwkeurige beschrijving van de gebruikte testmethodes om te controleren 

op de volgende kenmerken van de goedgekeurde dakpanmodellen: Bepaling van de geometrische kenmerken 
(uiterlijk), Buigweerstand, Bepaling van de fysische kenmerken, waterdichtheidstests (klasse 1), Bepaling van de 
fysische kenmerken, vorstbestendigheidstests (type C). 
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De tegelpan is een te mengen pan bij 
uitstek. Geïnspireerd op de oude daken 
waarvan het uitzicht evolueerde in de 
tijd (uitbreiding, renovatie,…), staat 
deze techniek toe om verschillende 
pannen met elkaar te verenigen om een 
uniek dak te creëren.
Voor een esthetisch geheel, is het 
mogelijk de kleuren te mengen, maar 
ook door verschillende formaten van 
tegelpannen te gebruiken, kan gespeeld 
worden met diktes en groottes. Hierdoor 
komt uw dak als het ware tot leven.

Tegelpannen mengen
(kleuren en formaten) 

De daken waren vroeger ook onderhevig aan de tand des 
tijds. Stormen, vorst en ambachtelijke productieprocessen 
zorgden ervoor dat daken na een tijd vaak een lappendeken 
van kleuren en formaten vormden.
Beetje bij beetje, werden deze opeenvolgende veranderingen 
een basis voor unieke daken waarbij diktes, formaten en 
natuurlijke kleuren zich mengen en zeer esthetische daken 
ontstonden.

Vandaag, willen echte liefhebbers van mooie daken dit effect 
reproduceren met nieuwe en gegarandeerde kleipannen. De 
techniek van het mengen van formaten en diktes geeft hen 
de vrijheid om daken te creëren waarvan de eigen stijl van 
de vakman naar boven komt.
Vooral in renovatie, wordt de techniek van het mengen een 
signatuur van vakmanschap dat zich perfect integreert in 
onze historische architectuur.

Segala Verouderd 
kleur Vieille terre : 35 %
Sologne Verouderd 
kleur Ocre panaché : 65 %

   TecHnieK MenGen Van FOrMaTen
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1 – Keuze van de pan of pannen in functie van de 
lokale traditie en de gewenste esthetiek
2 – Keuze van het type te mengen tegelpan in functie 
van hun formaat en diktes:
• de dominante pan moet minstens 50 tot 85 % deel 
uitmaken van het dak;
• ofwel worden de pannen geselecteerd om meer 

volume te geven aan het dak (hier zijn de pannen 
van een verschillende dikte), ofwel worden de pannen 
geselecteerd om meer beweging te creëren in het dak 
(hier zijn de pannen verschillend van lengte)
3 – Keuze van de hulpstukken in functie van het 
dominante kleur en/of formaat.

   TecHnieK MenGen Van FOrMaTen
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Kleuren mengen

Pommard
65 % Bezand Champagne 
35 % Bezand Bourgogne 
5 % Grijs Lauze

Pommard
65 % Bezand Bourgogne 
35 % Bezand Champagne 
5 % Grijs Lauze

Historische Monumenten 
Tegelpan
60 % Rood 
35 % Strokleur 
5 % Bruin Violet

Historische Monumenten 
Tegelpan
55 % Ocre Orange 
40 % Rood 
5 % Bruin Zwart

Kies uw tegelmodel(len) al naar gelang de lokale tradities.

Bepaal de mengverhouding van de kleuren:
• De dominante kleur moet 50 tot 85  % van het totaal aantal pannen uitmaken, afhankelijk van de omge
ving.
•  De bijkleuren die deel uitmaken van het mengsel dienen om het algemene aanzicht lichter of donkerder 

te maken. Aflopende verhoudingen (bijvoorbeeld 65 %, 35 %, 5 %) accentueren de tintverschillen 
die bij rustieke pannen te zien zijn.

Laat de klant een voorbeeld zien om dit goed te keuren.

Leg de pannen op het dak al naar gelang de afgesproken verhoudingen en gebruik een willekeurig patroon. 
Kijk regelmatig of er geen ”schaakbord”effect ontstaat.

Het beste is om hulpstukken te nemen in de dominante kleurstelling van het mengsel.

Door meerdere kleuren van hetzelfde model tegelpan te mengen is 
het mogelijk om unieke, originele en rustieke daken te maken.

Voor nog kunstzinnigere resultaten kunt u niet alleen de kleuren 
mengen, maar ook verschillende tegelmodellen van verschillende 
diktes. Bijvoorbeeld voor pannen van formaat 170 x 270 mm: 

• Prieuré en Rustique modellen
• Grand Cru en Eminence modellen
• Grand Cru, Prieuré en Pommard modellen
• enz.

1

2

3

4
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   Mengtechnieken
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Er bestaan oneindig veel manieren om pannen en kleuren te mengen. Door inspiratie te halen uit de traditio
nele daken in de omgeving kan een ervaren dakdekker ongetwijfeld een harmonieus resultaat bereiken.

Grand Cru
90 % Bezand Bourgogne 
10 % Bezand Champagne

Grand Cru
Mengsel van verschillende 
kleuren

Historische Monumenten Tegelpan
Mengsel Rood, Zalmrood 
en Rood Violet

   Kleuren mengen: voorbeelden uit de praktijk
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Ontdek het complete overzicht van de technische 
hulpstukken voor het dak op:
www.terreal.be

Terreal stelt een volledig gamma aan technische hulpstukken en 
dakdoorvoeren voor die performantie en esthetiek verenigen. Met 
Terreal, beschikt u over alle oplossingen voor gelijk welke toepassing 
die een perfecte ventilatie en dichtheid van het dak verzekeren.

Technische hulpsTukken voor heT dak

(te combineren met tegelpannen)

Lahe-roLL (soepele onderrol)

Rood ZwartBruinBeigeRoze

Lahe-pro (vaste onderroL)

Naturel Uni

Loodkleur naturel Bruin rustiekLeikleurTraditioneel rood 

Vieilli aardekleur Roze vieilliVieilli bezandOcre vieilli 

Vieilli

Terreal stelt een uitgebreid gamma aan hulpstukken voor het dak voor die aangepast zijn aan elk dak en 
elke regio voor een perfecte integratie.

SOePele Of vaSTe GevenTileerDe OnDerrOl
Verzekeren de ventilatie en de dichtheid van vorsten en noordbomen bij droge plaatsing.

SOlin MeT Slab
Zorgen voor een perfecte laterale en frontale waterdichtheid tussen het metselwerk en de dakbedekking.

SCHOOrSTeenPrOfiel
Zorgen voor een perfecte waterdichtheid tussen de dakbedekking en rookafvoer.

KielGOTen
Recupereren en evacueren het regenwater waar 2 dakvlakken samenkomen dankzij een ingewerkt profiel.

Al deze hulpstukken voor het dak zijn beschikbaar in een uitgebreid gamma afwerkingen, die een perfecte 
integratie in het dakvlak toestaan afhankelijk van de kleuren van de pannen en de crépi.

  De technische hulpstukken

  Beschikbare kleuren
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Technische hulpsTukken voor heT dak

solin meT slab lahe-Top alu 
kielgooT esTerre 90 hpv  

plus onderdakfolie

soepele gevenTileerde 
onderrol lahe-roll

vasTe gevenTileerde 
onderrol lahe-pro

1

2 3

3

1

2

1

   eSTerre 90 HPV plus onderdakfolie
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  Afmetingen (mm) Vrijvlak Buiging(1) Afwerking Bevestiging Hulpstukken(2)
  (pannen per m2)

 Bocage     
 (blz. 18) 

200 x 300 x 11 Regelmatig L+ Engobe  1

  
(43 tot 48)   vlak  2

 Élysée
 (blz. 26) 

270 x 350 x 13 Regelmatig W+ Engobe 4 neuzen 1

  
(26 tot 28)  L vlak/Bezand 2 nagelgaten 2

 Éminence
 (blz. 28) 

170 x 270 x 11 Regelmatig W Engobe 2 neuzen 

  
(59 tot 65)  L vlak/Bezand 2 nagelgaten 

       
      

 Grand Cru
 (blz. 42) 

170 x 270 x 12 Regelmatig W Vlak/Bezand 2 neuzen 

  
(59 tot 65)  L  2 nagelgaten 

      

 Héritage     

 (blz. 22) 
180 x 270 x 15 Onregelmatig L+ Engobe  1

  
(56 tot 62)   vlak  2

 
  

180 x 280 x 15 Onregelmatig W  2 neuzen 

  
(53 tot 58)  L+  2 nagelgaten 

 Périgord      

 (blz. 20) 
180 x 280 x 11 Regelmatig L+ Engobe  1

  
(53 tot 58)   vlak  2

 Pommard
 (blz. 44) 

170 x 260 x 14 Onregelmatig W+ Bezand 2 neuzen 

  
(62 tot 68)  L  2 nagelgaten 

 Prieuré
 (blz. 46) 

170 x 260 x 16 Onregelmatig W+ Bezand 2 neuzen 1

  
(62 tot 68)  L  2 nagelgaten 

2

       
3

 Rustique
 (blz. 48) 

170 x 270 x 12 Regelmatig W Vlak/Bezand 2 neuzen 1

  
(59 tot 65)  L  2 nagelgaten 

2

       
3

Assortiment tegelpannen

1 doorlopende
neus

2 nagelgaten

1 doorlopende
neus

2 nagelgaten

1
2
3

1
2
3

Historische
Monumenten
(blz. 52)

1
2

1
2

Bezand met 
relief

1 doorlopenden
neus

2 nagelgaten
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  Afmetingen (mm) Vrijvlak Buiging(1) Afwerking Bevestiging Hulpstukken(2)
  (pannen per m2) 

  Ségala
 (blz. 32)

  Ségala 
 Verouderd     
 (blz. 34) 

 Onregelmatig L+   

 
     

  Sologne     

 (blz. 36) 
     

  
     

 Sologne 
 Verouderd     1 doorlopende

 (blz. 38) 
170 x 270 x 16 Onregelmatig L+ Engobe met neus 

  
(59 tot 62)   reliëf 2 nagelgaten 

(1) Curve
W   = in de breedte
W+ = sterke buiging in de breedte
L    = in de lengte
L+  = sterke buiging in de lengte

(2) Hulpstukken
1 = met mortel
2 = droge plaatsing
3 = volgen regionale gebruiken

Pommard Tegelpan - Mengsel van Bezand Champagne (65 %), Bezand Bourgogne (35 %), Grijs Lauze (5%)

1 doorlopende
neus

2 nagelgaten

1 doorlopende
neus

2 nagelgaten

Engobe met
reliëf

1 doorlopende
neus

2 nagelgaten

Engobe 
vlak

L+Regelmatig
170 x 280 x 12

(56 tot 62)

200 x 290 x 16
(45 tot 50)

200 x 300 x 13
(43 tot 48)

Regelmatig L+ Engobe
vlak

1
2

1
2

1
2

1
2
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Leikleur Leikleur (Ségala engobe) Bruin** Bruin sarrasinAuteuil Askleur

Strokleur Chaumière Manoir Mesnil Ocre panaché

Pays d’Auge Paars Oud paars Rood Oud Rood Rood Gevlamd**

Bezand Bourgogne** Bezand Champagne** Grijs lauze Bezand Normandië Tabak Bruin Tabak

Longchamp

nIeuW

nIeuW

G E B A K K E N  A A R D E  
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( Élysée en Éminence 
in de massa)

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
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Licht Bruin Tabak Sienna-aarde Vieille terre Vieilli cendré Vieilli Sologne Vieilli surfacé

Vieilli clair

Val-de-Loire Gevland Vieux clocher Vieux château clair Vieux château foncé Vieux moulin Vieux toit

Vieux toit foncé

G E B A K K E N  A A R D E  
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Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm 
van het product.

 Courante kleur.

  Op bestelling 

Ocre Blanc

Zalmrood

Bruin Violet

Strokleur

Rood

Ebony Violet

Ocre Orange

Rood Violet

Bruin Zwart

Historische
MonumentenTegelpan

* Tegelpannen Monuments Historiques :  
Pompadour, Matignon en Montespan.

** Opgelet : 
kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
Keramische producten zijn natuurlijke producten, waar lichte kleur-
nuances mogelijk zijn bij de hierbij vermelde kleuren. Daarom is het 
steeds aan te raden de pannen goed te mengen bij plaatsing.

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
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Tegelpannen

Kleur: ardoisé surfacé

De dakpannen moeten geëxtrudeerde 
keramische tegelpannen zijn van het 
volgende formaat:
•  Afmetingen: 200 x 300 mm.
•  43 tot 48 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Met een rib-lathouder over de volle 

breedte aan de onderzijde om het leggen 
te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

BeSTeKTeKST

De Bocage biedt een zeer compleet 
gamma aan genuanceerde en 

verouderde kleuren aan. Geschikt voor 
elk project, van restauratie van oude 
vierkantshoeven tot nieuwbouwprojecten. 
Zijn groot formaat is dé referentie op 
gebied van economische tegelpannen.

gemakkelijk te 
leggen
Dankzij zijn royale afmetingen 
(200 x 300 mm) is de Bocage 
pan snel gelegd. Met de rib-
lathouder die aan de onderkant 
over de volle breedte loopt is 
de pan zeer stabiel, zelfs na 
afsnijden.

De rustieke uitstraling 
van oude daken
Bocage pannen zijn leverbaar in 
een groot aantal oude kleuren 
in alle schakeringen van de 
oude daken die zo kenmerkend 
zijn voor het zuidwesten van 
Frankrijk. Ze lijken nog rustieker 
als het oppervlak onregelmatig
is afgewerkt.

Kl
eu

r: 
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Ch
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Fo
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é

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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G E B A K K E N  A A R D E  

Bo
ca

ge

Kleuren

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

200 x 300 x 11

1,7

115 110 105

70 80 90

43 45 48

8,7 9,1 9,5

540

70% / 35 °
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Vieux Moulin

Vieux Toit Foncé

Vieilli Surfacé

Vieux Toit

Bruin Sarrasin Licht Bruin Tabak

Bezand Champagne

Vieux Château Clair

Vieux Château Foncé

Kleur: Bezand Champagne

Kleur: Bezand Champagne
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G E B A K K E N  A A R D E  

Périgord
TE

G
EL

PA
n

n
En

Tegelpannen

Kleur: Val de Brenne

Geproduceerd in het hart van de 
Dordogne, geniet de Périgord van een 

lange regionale traditie aan tegelpannen 
met een origineel pallet aan rijk 
genuanceerde kleuren.
De Périgord pan is een strakke tegelpan die 
niet kan kapot vriezen. Bovendien heeft de 
Perigord een doorlopende ophangneus. 
Dit vergemakkelijkt de plaatsing zowel bij
renovatie als bij nieuwbouw.

Blijvend mooie vorm en 
aanzicht
Met zijn rijke palet van 
genuanceerde kleuren geeft de 
Périgord dakpan een prachtig idee 
van oude daken. Het formaat van 
180x280 mm is geschikt voor elke 
omgeving en vergroot de waarde 
van het architectonische erfgoed
in uw streek.

Voor veeleisende 
daken
Door zijn dikte en de rib-
lathouder over de hele 
breedte is de Périgord pan 
uiterst stabiel. Deze dakpan 
is bijzonder geschikt voor 
ingewikkelde en steile daken.

Kl
eu

r: 
Br

ui
n 

Sa
rr

as
in

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

De dakpannen moeten geëxtrudeerde 
keramische tegelpannen zijn van het 
volgende formaat:
•  Afmetingen: 180 x 280 mm.
•  53 tot 58 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Met een rib-lathouder over de volle 

breedte aan de onderzijde om het leggen 
te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

BeSTeKTeKST
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G E B A K K E N  A A R D E  

Pé
rig

or
d

KleurenKleuren

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

180 x 280 x 11

1,4

105 100 95

70 80 90

53 56 58

10,5 10 9,5
720

70 % / 35 °
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Rood

Ardoisé Surfacé

Vieux Château Clair

Vieux Moulin

Licht Bruin Tabak Vieilli Surfacé

Bruin Sarrasin

Bruin Tabak Val de Brenne

Vieux Château Foncé

Kleur: Vieilli surfacé

Kleur: Bruin sarrasin
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G E B A K K E N  A A R D E  

Héritage
TE

G
EL

PA
n

n
En

Tegelpannen

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische 
tegel pannen zijn van het volgende formaat:
•  Gemiddelde afmetingen: 180 x 270 mm.
•  56 tot 62 pannen per m2, afhankelijk van de 

overlap: 70 tot 90 mm.
•  Met een rib-lathouder over de volle breedte 

aan de onderzijde om het leggen te verge-
makkelijken op moeilijke plekken.

•  Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeg-
gen dat de lengte van het vrijvlak varieert 
om het formaat 180 x 270 mm.

•  Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet 
toegestaan.

BeSTeKTeKST

een technische 
referentie
niet alleen de stevigheid van 
deze tegelpan zelf, maar ook 
de twee spijkergaten en de 
rib-lathouder aan de onderzijde 
waarborgen een volmaakt 
stabiele verankering.

Het authentieke karakter 
van oude gebouwen
De onregelmatige lengte van 
het vrijvlak en het reliëf van de 
pan maken dat de kleurtinten 
beter uitkomen. Het mengsel van 
verschillende «gespikkelde» nuances 
maken de dakbedekking rijk en 
stralend, wat volmaakt past bij 
historische gebouwen.

Kl
eu

r: 
Vi

eu
x 

To
it

Deze mooie kleipan is een tegelpan 
met een echte traditie. Met zijn 

onregelmatige lengte referereert de tegelpan 
naar de oude, prachtige daken. Dankzij haar 
discrete, verouderde kleuren, integreert de 
pan zich perfect in het archetectonische 
landschap. Stevig en betrouwbaar en 
bovendien geschikt voor complexe daken.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

Kleur: Oud rood
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G E B A K K E N  A A R D E  

H
ér

ita
ge

Kleuren

Askleur

Vieux Toit Foncé

Vieux Toit

Oud Rood

Kleur: Askleur

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

180 x 270 x 15

1,7

105 100 95

70 80 90

56

10

59

10,5

62

11

70 % / 35 °

720

Kleur: Askleur
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Tegelpannen
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G E B A K K E N  A A R D E  

nOKVOrSTen en nOOrDBOmen 
(HOeKKeperS) geVelpannen DaKranDen

260

400

184

100

250

260

170

90

184

90

300

340

387

300

170

100

33 xtp  Hoekige vorst 
(door snede 25 cm2) - 3,4 
per lm - 3 kg

34 xtp  Halfronde 
vorst “Val de Loire” - 3 per 
lm - 3,3 kg

434 xtp  Vorst of ronde 
noordboom 400 mm - 
2,05 kg

433 xtp  Gevelpan (of 
hoekpan) - 1,6 kg

453 xtp  Ronde 
eindnoordboom 400 mm 
- 1 kg

454 xtp  Eindnoordboom 
(of hoekboom) - 1,6 kg

362 xtp  Hoekige 
beginvorst - 4 kg

365 xtp  Halfronde 
beginvorst “Val de Loire“ 
- 4 kg

201 pg  Linker gevelpan 
- 2 kg

202 pg  Rechter 
gevelpan - 2 kg

4 pg  Universele 
anderhalve pan - 2 kg

201 bg  Linker gevelpan

202 bg  Rechter 
gevelpan

83 pg  Gootpan en 
ondervorstpan - 1 kg

83 bg  Gootpan en 
ondervorstpan

310

260

250

339

90

110
170

135

270

90

135

270110

170

360

280

120

130
290

170

120
290

130

170

180

175

200

200
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hulpstukken
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G E B A K K E N  A A R D E  

algemene KeramIScHe HulpSTuKKen

61 pg  Ventilatiepan
- 1,26 kg

63 xt  Lantaarn
- Ø 100 - 2,9 kg

61 bg  Ventilatiepan 
(doorsnede 25 cm2)

62 bg  Kokerpan
- Ø 100

65 bg  Kokerpan
- Ø 150

63 xt  Lantaarn
- Ø 100

66 xt  Lantaarn
- Ø 150

611 bg  Ventilatiepan  
25 cm2 - 1,80 kg

66 xt  Lantaarn  
- Ø 150 - 5,5 kg

611 pg  Ventilatiepan  
25 cm2 - 1,25 kg

62 pg  Kokerpan
- Ø 100 - 4 kg

65 pg  Kokerpan
- Ø 150 - 6,2 kg

180

280

360

360

410

410

200

300

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Élysée
TE

G
EL

PA
n

n
En

Tegelpannen

Kleur: leizwart

Élysée is een innoverend product met een 
uitstekende kwaliteit/prijsverhouding. Er zijn 
6 kleurschakeringen leverbaar, waaronder de 
exclusieve, massief ingekleurde leikleur. De 
Élysée is een moderne pan, maar kan zich ook 
goed aanpassen aan de traditionele bouw. Met 
een regelmatige en betrouwbare maatvoering is 
deze pan snel op het dak geplaatst ook dankzij 
het grote en zuinige formaat: 270 x 350 mm.
Esthetisch behoudt de Élysée pan de verhou-
dingen van een kleine tegelpan, vooral dankzij 
de elegante dunne neusrand.Vaste maten

Elke Élysée dakpan wordt apart 
gebakken voor een uiterst 
regelmatige maatvoering.
De voordelige grootformaat 
afmetingen worden niet 
opgemerkt dankzij de 
gelijkmatige verdeling van het 
bedekte en onbedekte oppervlak.

Traditionele welving
De Élysée dakpan is licht gebold 
zowel in de lengte als in de breedte, 
waardoor het traditionele aanzicht van 
fijne tegelpannen bewaard blijft.
Door dit profiel wordt ook voorkomen 
dat water optrekt door capillaire 
werking, waardoor een volmaakte 
waterdichtheid is gewaarborgd, zelfs 
bij flauwe hellingen.

Kl
eu

r: 
Ro

od
 G

ev
la

m
d

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

gemakkelijke plaatsing
Dankzij de 4 ophangneuzen, laat de 
pan zich zeer gemakkelijk plaatsen. 
Deze grootformaat tegelpan 
is de meest budgetvriendelijke 
oplossing binnen het gamma van de 
tegelpannen. Snel te plaatsen, stabiel 
en geschikt voor het meest complexe 
dak. Een topper die al vele decennia 
onze daken siert.

De dakpannen moeten geperste keramische 
tegelpannen zijn, met het volgende formaat:
•  Afmetingen: 270 x 350 mm.
•  26 tot 28 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Maximum dikte: 13 mm.
•  Gebold, in de lengte en in de breedte, om 

het aanzien van traditionele tegelpannen 
te behouden.

BeSTeKTeKST
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G E B A K K E N  A A R D E  

Él
ys

ée

Leikleur in de massa gekleurd

Bezand Champagne

Longchamp

Rood Gevlamd

Sienna-aarde

Kleuren

Kleur: Rood Gevlamd

Kleur: Leikleur in de massa gekleurd

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

270 x 350 x 13

2,5

140 135 130

70 80 90

26 27 28

7,1 7,4 7,7

432

70 % / 35 °

BeSTeKTeKST
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G E B A K K E N  A A R D E  

Éminence
TE
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En

Tegelpannen

Kleur : rood gevland

De dakpannen moeten geperste kera-
mische tegelpannen zijn, met het vol-
gende formaat:
•  Afmetingen: 170 x 270 mm.
•  59 tot 65 pannen per m2, afhankelijk 

van de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Uitgehold aan de onderzijde voor een 

grotere waterdichtheid.

BeSTeKTeKST

Voor grote, strakke, regelmatige en harmonieuze 
daken is de Éminence pan uit er mate geschikt: 
ze is dan ook de meest toegepaste tegelpan in 
Europa. Éminence brengt de kwaliteit van een 
dakpan die vervaardigd is van extra fijne klei 
in uiterst moderne productiecentra. De rijke 
keuze aan harmonieuze kleuren waaronder de 
exclusieve ”Rood Gevlamd” maakt dat Éminence 
net zo goed past voor moderne bouw als voor 
meer traditionele huizen: de eigen identiteit van 
elk bouwwerk blijft bewaard.

Vaste maten
Eminence dakpannen worden 
vervaardigd uit eerste klasse 
klei en zijn apart vlak gebakken, 
waardoor ze buitengewoon 
maatvast zijn.

gemakkelijk
te verankeren
De Éminence dakpan heeft ideale 
afmetingen, is gemakkelijk te snijden 
en dankzij de twee spijkergaten goed 
en snel te verankeren.

Kl
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Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

exclusief systeem 
voor bevestiging
De geïntegreerde ophangneuzen 
van de Eminence garanderen 
een perfect dak in de tijd.
Dit systeem optimaliseert de 
stabiliteit in de pallet en
vermijdt wrijvingssporen.
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Auteuil

G E B A K K E N  A A R D E  

Ém
in

en
ce

Rood Gevlamd

Bezand Bourgogne

Bruin

Longchamp

Leikleur in de massa gekleurd

Rood

Bezand Champagne

Kleuren

BeSTeKTeKST

Kleur: Bezand Champagne

Kleur: Bezand Bourgogne

Kleur: Sienna-aarde

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 270 x 11

1,1

100 95 90

70 80 90

59 62 65

10 10,5 11,1

1.120

70 % / 35°
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.
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G E B A K K E N  A A R D E  

nOKVOrSTen en nOOrDBOmen (HOeKKeperS)

330 120

410

180

185

250

33 xlp  Hoekige vorst - 
3 per lm - 3,1 kg

34 xlp  Halfronde vorst 
- 3 per lm - 3,1 kg

31 xl  Halfronde 
ventilerende sluitvorst - 
4,5 kg

432 el  Hoekige 
noordboom (hoekkeper) 
- 1,1 kg

434 xlp  Tapse 
noordboom (klein model) 
- 1,9 kg

455 xlp  Hoekige 
eindnoordboom - 1 kg

453 xlp  Tapse 
eindnoordboom (klein 
model) - 1,8 kg

362 xlp  Hoekige 
beginvorst - 3,7 kg

365 xlp  Halfronde 
beginvorst - 4,1 kg

36 xl  Halfronde 
ventilerende beginshubvorst 
- 3,4 kg

463 xlp  Kap 1 vorst 
/ 2 hoekige noordbomen 
- 3,6 kg

84 el  Ondervorstpan 
- 1,5 kg

366 xl  Halfronde 
ventilerende eindschubvorst 
- 3,4 kg

471 xlp  Kap 1 vorst 2 
noordbomen - 4,5 kg

472 xlp  Kap 1 halfronde 
vorst 2 noordbomen - 
4,5 kg

334 em  Shed-vorstpan 
- 4 per lm - 2,4 kg

43 em  Ingekapselde 
hoekige noordboom
- 11 per lm - 1 kg

433 em  Hoekige 
noordboom met sluiting
- 11 per lm - 1 kg

330

185

250

400

220

350

170

60

320

170

120

410

170

330

270

185

250

330

185

250

250

200

200

250

250

220

220

260

260

250

250

230270

250
320

250

100

100

170

190

250

275
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hulpstukken
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G E B A K K E N  A A R D E  

201 el  Linker gevelpan 
- 3,6 per lm - 2,8 kg

202 el  Rechter 
gevelpan - 3,6 per lm - 
2,8 kg

5 el  Halve pan - 
1,3 kg

201 em  Linker gevelpan 
- 6 per lm - 1,9 kg

202 em  Rechter 
gevelpan - 6 per lm - 1,9 kg

83 el  Gootpan en 
ondervorstpan - 1,4 kg

83 em  Gootpan en 
ondervorstpan - 0,7 kg

613 el  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 25 
cm2) - 3 kg

635 el  Kokerpan met 
kap - Ø 100 - 4,5 kg

65 el  Kokerpan met 
kap - Ø 150 - 5,7 kg

613 em  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 35 
cm2) - 1,7 kg

62 em  Kokerpan met 
kap - Ø 100 (3 pannen) 
- 3,5 kg

65 em  Kokerpan met 
kap -  Ø 150 (3 pannen) 
- 6,2 kg

63 xl  Kokerpan met 
kap - Ø 100 - 3 kg

631 xl  Ventilatiekap 
voor kokerpan -  Ø 100 
- 1,5 kg

90

120

270 110

160

130

170

270

150

170

130

270

150

135

350

90

120

270110

160

geVelpannen DaKranDen

270 210

170
180

algemene KeramIScHe

270

350

170

270

210

60

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Ségala
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Tegelpannen

Kleur: rood gevlamd

Deze kleitegelpan wordt geproduceerd in 
de fabriek Ségala die gespecialiseerd is in 

getrokken tegelpannen.
Architecturaal past deze pan naadloos in het 
kustgebied, maar ook voor private woningbouw 
is deze uiterst geschikt. Het economische 
formaat laat toe zowel nieuwbouw-als 
renovatieprojecten te voorzien van een unieke 
dakbedekking. Het warme kleurenpallet van 
de Ségala werd tevens uitegebreid met de 
leikleur om aan de wensen van de hedendaagse 
architectuur te kunnen voldoen.

robuust en technisch
De Ségala pan is gemakkelijk te 
plaatsen dankzij het royale formaat 
(200x300 mm) en is bijzonder 
stabiel vanwege de rib-lathouder 
die aan de onderkant over de volle 
breedte van de pan loopt: ideaal 
voor ingewikkelde daken.

exclusieve kleuren
De warme kleurschakeringen en 
genuanceerde tinten geven een 
stijlvolle bekleding aan statige 
landhuizen.
Een charme die leverbaar is 
in 9 kleuren, waaronder de 
gloednieuwe kleur Val de Loire 
Gevlamd.

Kl
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Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische 
tegelpannen zijn van het volgende formaat:
•  Afmetingen: 200 x 300 mm.
•  43 tot 48 pannen per m2, afhankelijk van de 

overlap: 70 tot 90 mm.
•  Met een rib-lathouder over de volle 

breedte aan de onderzijde om het leggen te 
vergemakkelijken op moeilijke plekken. 

BeSTeKTeKST
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G E B A K K E N  A A R D E  

Sé
ga

la

Kleuren

Manoir

Leikleur op bruine scherf

Vieille Terre

Vieux Clocher

Rood Val-de-Loire Gevlamd

Vieilli Sologne Bruin

Tabak

Rood Gevlamd

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Gewicht per m2

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

200 x 300 x 13

1,5

115 110 105

70 80 90

43 45 48

8,7 9,1 9,5

65 68 71

684

70 % / 35°
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Kleur: Vieilli Sologne

Kleur: Leikleur op bruine scherf
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G E B A K K E N  A A R D E  

Ségala Verouderd

TE
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Tegelpannen

Kleur: manoir

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische
tegelpannen zijn van het volgende formaat:
• Afmetingen: 200 x 300 mm.
• 43 tot 48 pannen per m2, afhankelijk van de
overlap: 70 tot 90 mm.
• Dikte: 16 mm.
• Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil
zeggen dat de lengte van het vrijvlak
varieert om het formaat 200 x 300 mm.
• Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn
niet toegestaan.
• Met een rib-lathouder over de volle
breedte aan de onderzijde om het leggen te
vergemakkelijken op moeilijke plekken.

BeSTeKTeKST
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rijke kleurschakeringen
Deze “monumentale“ dakpannen zijn 
uitermate geschikt voor restauratiewerk 
want zij laten beschermde 
stadsgezichten en oude huizen hun 
architectonische kenmerken behouden 
door een combinatie van verouderde 
kleuren en het ruw afgewerkte 
oppervlak.

grote breukweerstand
De pan beschikt over een doorlopende ophangneus 
over de volle breedte van de onderkant, waardoor de 
tegelpan zeer stabiel te plaatsen is.

Dik en authentiek
Het verweerde uitzicht van 
oude pannendaken wordt op 
natuurlijke wijze opgeroepen 
door de combinatie van dikte, 
onregelmatige lengtes en bekrast 
oppervlak.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Kleuren

Kleur: Manoir

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Gewicht per m2

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

200 x 300 x 16

1,7

115 110 105

70 80 90

45 48 50

8,7

65

9,1

68

9,5

71

576

70 % / 35 °

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Manoir

Rood Gevlamd

Vieux Clocher

Vieille Terre Oud Paars
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Sologne
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Tegelpannen

Kleur: rood gevlamd

De dakpannen moeten geperste keramis-
che tegelpannen zijn van het volgende 
formaat:
•  Afmetingen: 170 x 280 mm.
•  56 tot 62 pannen per m2, afhankelijk 

van de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Dikte: 12 mm.
•  Met een rib-lathouder over de volle 

breedte aan de onderzijde om het leggen 
te vergemakkelijken op lastige plekken.

BeSTeKTeKST

Het originele formaat van de 
Sologne verenigt esthetiek en 

doeltreffendheid. De kleuren en het 
uitgebreide gamma hulpstukken 
plaatsen de schoonheid van uw dak 
in het daglicht. Hoe ingewikkelder de 
dakdetails, des te meer komt de finesse 
van de Sologne bovendrijven.

Harmonieuze kleuren
De nieuwe kleur Val de Loire 
Gevlamd is een welkome 
aanvulling van het kleurenpallet 
van Sologne dakpannen.  
Deze genuanceerde en stralende 
kleuren kunnen ook onderling 
worden vermengd om stijlvolle 
combinaties te scheppen.

een betrouwbare 
technische referentie
Door zijn enigszins gewelfde vorm 
accentueert de Sologne dakpan 
zijn kleuren en nuances. De rib-
lathouder die aan de onderkant 
over de volle breedte van de pan 
loopt, geeft een grote stabiliteit en 
maakt dit model geschikt voor de 
meest ingewikkelde daken.
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Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Kleuren

Kleur: Val-de-Loire Gevlamd

Kleur: Vieux Clocher

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 280 x 12

1,1

105 100 95

70 80 90

56 59 62

9,5 10 10,5
912

70 % / 35 °
Vieux Clocher

Bruin

Rood Gevlamd

Vieilli Sologne

Tabak

Manoir

Vieille Terre

Val-de-Loire Gevlamd
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Sologne Verouderd

TE
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Tegelpannen

Kleur:manoir

Geproduceerd in de fabriek Ségala 
die gespecialiseerd is in getrokken 

tegelpannen, refereert de Sologne 
Verouderd  naar de oude Bourgondische 
tegelpannen. Dankzij het onregelmatige 
vrijvlak heeft deze kleitegelpan de looks 
van een recuperatie tegelpan.
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rijke kleurschakeringen
Deze “monumentale“ dakpannen 
zijn uitermate geschikt voor 
restauratiewerk want zij laten 
beschermde stadsgezichten en 
oude huizen hun architectonische 
kenmerken behouden door een 
combinatie van verouderde kleuren 
en het ruw afgewerkte oppervlak.

Dik en authentiek
Het verweerde uitzicht van 
oude pannendaken wordt op 
natuurlijke wijze opgeroepen 
door de combinatie van dikte, 
onregelmatige lengtes en 
bekrast oppervlak.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

Dakpannen moeten geëxtrudeerde kera-
mische tegelpannen zijn van het volgende 
formaat:
•  Afmetingen: 170 x 270 mm.
•  59 tot 65 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Dikte: 16 mm.
•  Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil 

zeggen dat de lengte van het vrijvlak 
varieert om het formaat 170 x 270 mm.

•  Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn 
niet toegestaan.

•  Met een rib-lathouder over de volle 
breedte aan de onderzijde om het leggen 
te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

BeSTeKTeKST
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Kleuren

Kleur: Vieille terre

Kleur: Vieille terre

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Gewicht per m2

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 270 x 16

1,5

100 95 90

70 80 90

59 62 65

10 10,5 11,1

84 88 93

768

70° / 35 %
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.
Vieux Clocher

Manoir

Vieille Terre

Rood Gevlamd

Oud paars

Ocre Panaché
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G E B A K K E N  A A R D E  

nOKVOrSTen en nOOrDBOmen (HOeKKeperS)

33 xgp  Hoekige vorst - 
2,9 per lm - 3,2 kg

34 xgp  Halfronde vorst 
- 3 per lm - 3,8 kg

311 xg  Geventilleerde 
halfronde vorst met sluiting 
- 2,5 per lm - 4,5 kg - 
ventilatiesectie 10 cm2

432 xgp  Hoekige 
noordboom (nieuw model) 
- 1,6 kg

455 xgp  Hoekige 
eindnoordboom (nieuw 
model) - 1,6 kg

45 xg  Ronde 
beginvorst Languedocienne 
- 3,5 kg

365 xgp  Kopplaat 
voor halfronde vorst
- 3 per lm - 3 kg

46 xg  Broekstuk 3 
openingen

47 xg  Broekstuk 4 
openingen

48 xg  Sierstuk type 
denappel

49 xg  Sierstuk type 
spits

1 cl  Kanaalpan 
Langue docienne - 2,5 per 
lm - 2,6 kg

1 cv  Kanaalpan 
Vendéenne - 3,4 per lm 
- 1,5 kg

201 p17  Links rechter 
gevelpan - 2 kg

202 p17  Links linker 
gevelpan - 2 kg

4 p17  Universele 
anderhalve pan - 1,8 kg

1 cg  Kanaalpan 
Giron dine - 2,5 per lm - 
1,9 kg

geVelpannen

110

430

220

90

330

250

130

440

230

110

280

190

110

260

170

80

560

200

170

500

210

130

400

170

130 120

120

170

290

500

170

120

120

170

290

255

280
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hulpstukken
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G E B A K K E N  A A R D E  

201 v17  Links rechter 
gevelpan - 5 per lm - 2 kg

202 v17  Links linker 
gevelpan - 5 per lm - 2 kg

4 v17  Universele 
anderhalve pan

4 p20  Universele 
anderhalve pan - 2,2 kg

201 p20  Links rechter 
gevelpan - 2,4 kg

202 p20  Links linker 
gevelpan - 2,4 kg

611 p17  Driehoekige 
ventilatiepan (doorsnede 35 
cm2) - 1,5 kg

611 v17  Drie hoekige 
ventilatiepan (door snede 
35 cm2)

611 p20  Driehoekige 
ventilatiepan (doorsnede 35 
cm2) - 1,4 kg

61 p17  Halfronde 
ventilatiepan (doorsnede 35 
cm2) - 1,5 kg

61 v17  Ronde 
ventilatiepan (doorsnede 
- 35 cm2)

61 p20  Halfronde 
ventilatiepan (doorsnede 35 
cm2) - 1,4 kg

62 p17  Kokerpan
- Ø 100

62 v17  Kokerpan
- Ø 100

65 p17  Kokerpan
- Ø 150

65 v17  Kokerpan
- Ø 150

65 p20  Kokerpan
- Ø 150 - 5,4 kg

63 xg  Lantaarn
- Ø 100

66 xg  Lantaarn
- Ø 150

geVelpannen algemene KeramIScHe

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten.

120

120

170

280

120

120

170

280

255 300

280 300

100

100

120

120

300

300

120

120

200

200

170

170

200

280

280

300

170

170

200

280

280

300

170

170

280

280
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Grand Cru
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Tegelpannen

Een van de meest gevraagde klassieke dakpan 
modellen, want de Grand Cru pan heeft bijzon-
dere kenmerken: het is een kwaliteitsproduct 
dat betrouwbaar en solide is. De rustieke uit-
straling en de rijke keuze aan kleuren maken 
dit een unieke tegelpan.
De bezande kleuren die bij de productie van 
Grand Cru pannen wordt gebruikt, worden zeer 
gewaardeerd door liefhebbers van huizen met 
een klassiek uiterlijk. Daken krijgen een duidelijk 
traditioneel aanzicht, maar profiteren wel van 
alle voor delen van een moderne dakpan.

een referentieartikel 
voor architecten
De Grand Cru pan heeft twee sterke 
lathouders voor een gemakkelijke 
bevestiging aan de panlatten.
Deze lichtgewicht, maar toch 
robuuste pan is prachtig gebold en 
gemakkelijk te snijden. De uitge-
breide serie hulpstukken maakt een 
volmaakte afwerking mogelijk en 
bespaart veel tijd bij het plaatsen.

rijke kleuren
Grand Cru is leverbaar in 5 gegra-
dueerde schakeringen (waaronder 
de bezande afwerkingen), wat 
een buitengewoon rijk kleurenpa-
let vertegenwoordigt.
Grand Cru dakpannen worden 
aanbevolen voor vele streken in 
België en nederland, zowel voor 
nieuwbouw als voor renovaties.
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Kleur: Bourgogne bezand

De dakpannen moeten geperste keramische 
tegelpannen zijn, met het volgende formaat:
•  Afmetingen: 170 x 270 mm.
•  59 tot 65 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  De kleur van de zijkant moet overeen-

komen met de kleur van het zichtbare 
oppervlak.

BeSTeKTeKST

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Kleuren

Kleur: Bezand Bourgogne

Kleur: Bezand Bourgogne

Bruin

Wijnrood

Bezand Champagne

Bezand Bourgogne Vieilli Clair

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

BeSTeKTeKST

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 270 x 12

1,1

100 95 90

70 80 90

59 62 65

10 10,5 11,1

864

70 % / 35 °
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Pommard
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Tegelpannen

Kleur: grijs lauze

De Pommard is vervaardigd van een kleisoort 
van buitengewone kwaliteit, het in een dikke, 
bolstaande dakpan. Ideaal voor de restauratie 
van oude daken; de rustieke uitstraling maakt 
hem niet alleen geschikt voor traditionele 
huizen maar ook voor de eisen van modernere 
gebouwen.
De bezande kleuren zijn het resultaat van het 
vermengen van verschillende pigmenten met als 
inspiratiebron de vele lichtweerkaatsende effec-
ten en harmonieuze kleuren van oude daken.

Stralende bezande 
kleurtinten
Voor nieuwbouw of renovatie zijn 
de drie zorgvuldig ontwikkelde 
bezande kleuren van Pommard 
pannen een getrouwe imitatie van 
oude verweerde dakpannen.

Vorm en dikte
Dik, robuust, met een sterk 
rustieke uitstraling. Enigszins 
bolstaand in de breedte: dit 
voorkomt het optrekken van 
vocht.
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De dakpannen moeten geperste keramis-
che tegelpannen zijn van het volgende 
formaat:
•  Afmetingen: 170 x 260 mm.
•  62 tot 68 pannen per m2, afhankelijk 

van de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Dikte: 14 mm.
•  Bezand op het gehele oppervlak.

BeSTeKTeKST

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Grijs Lauze

Herfskleur

Bezand Bourgogne

Bezand normand

Bezand Champagne

Kleuren

Kleur: Grijs lauze

Kleur: Bezand Bourgogne

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 260 x 14

1,3

95 90 85

70 80 90

62 65 68

10 10,5 11,1

792

70 % / 35 °
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Prieuré
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De dakpannen moeten geperste kera-
mische tegelpannen zijn van het vol-
gende formaat:
•  Afmetingen: 170 x 260 mm.
•  62 tot 68 pannen per m2, afhankelijk 

van de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil 

zeggen dat de neus van pan tot pan 
op verschillende lengte is gesneden.

•  Pannen met een regelmatig vrijvlak 
zijn niet toegestaan.

BeSTeKTeKST

Tegelpannen

Kleur: askleur

Met zijn onregelmatig profiel en afgeronde 
randen is de Prieuré een kwaliteitspan die zich 
uitermate goed leent als fraaie dakbedekking 
van gebouwen met standing. Deze authentieke 
pan vereist een ouderwetse legtechniek, zonder 
gebruik van kantpannen. De rijke en subtiele 
kleuren van Prieuré maken hem tevens geschikt 
voor de restauratie van historische gebouwen 
of monu menten met behoud van hun statige 
en authentieke karakter. De Prieuré biedt alle 
waarborgen van een eigentijdse dakpan.
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Dik en rustiek
De 16 mm dikke Prieuré dakpan 
staat bekend om zijn sterkte en 
zijn gelijkenis met authentieke 
oude pannen.

Onregelmatig vrijvlak
De gevarieerde neuzen en de 
afgeronde randen geven deze 
pan het onregelmatige en 
verweerde uitzicht van ouderwetse 
keramische daken.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Kleuren

Kleur: Oud Rood

Kleur: Paars

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 260 x 16

1,4

95 90 85

70 80 90

62 65 68

10,5 11,1 11,6

720

70 % / 35°
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Askleur

Strokleur

Paars

Oud Rood
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Tegelpannen

Kleur: leikleur op bruine scherf

De dakpannen moeten geperste keramische 
tegelpannen zijn van het volgende formaat:
•  Traditionele afmetingen: 170 x 270 mm.
•  59 tot 65 pannen per m2, afhankelijk van 

de overlap: 70 tot 90 mm.
•  Een bezande afwerking op het hele 

oppervlak.

BeSTeKTeKST

De Rustique dakpan heeft een sterke regionale 
identiteit en een traditioneel esthetisch 
uitzicht, waardoor hij een ideale oplossing 
vormt voor mooie daken en elegante huizen. 
De pan geeft een elegante ‘final touch’ dankzij 
zijn warme en fijngeschakeerde kleuren. De 
Rustique wordt vervaardigd in normandië en 
is een echte ouderwetse dakpan waarvan de 
gevarieerde kleurschakeringen de warme toon 
geven die daken zo aantrekkelijk maakt.
Ontdek nu de nieuwe kunstzinnige kleur: 
Bezand normandië.
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Betrouwbaar
en bestendig
De Rustique dakpan is sterk en 
gebold. De pan is goed bestand 
tegen moeilijkheden bij het 
plaatsen en tegen ruwe weers-
omstandigheden.

unieke bezande textuur
Het originele inkleuringsproces 
wordt afgerond met een rustieke, 
genuanceerde bezande afwerking.
Deze exclusieve combinatie zorgt 
voor rijke en prachtige daken.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Kleuren

Kleur: Leikleur op bruin scherf

Kleur: Chaumière

Afmetingen (mm)

Gewicht per stuk (kg)

Vrijvlak (mm)

Overlap (mm)

Aantal pannen per m2

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

170 x 270 x 12

1,1

100 95 90

70 80 90

59 62 65

10 10,5 11,1
936

70 % / 35 °
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %. StrokleurChaumière

Bezand Champagne

Pays d’Auge

Oud Touraine

Bezand normandië
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nOKVOrSTen en nOOrDBOmen (HOeKKeperS)

33 xlp  Hoekige vorst - 
3 per lm - 3,1 kg

34 xlp  Halfronde vorst 
- 3 per lm - 3,1 kg

31 xl  Halfronde 
ventilerende sluitvorst - 
4,5 kg

336 xl  Beginvorst / 
noordboom met schacht 
(groot model) - 3,2 kg

432 xl  Hoekige 
noordboom - 11 per lm - 
1,1 kg

433 xl  Ingewerkte 
hoekige noordboom -  
11 per lm - 1,10 kg

434 xlp  Tapse 
noordboom (klein model) 
- 1,9 kg

392 xl  Halfronde 
ventilerende eindsluitvorst 
- 3,6 kg

393 xl  Halfronde 
ventilerende beginvorst met 
overlap - 4,6 kg

456 xl  Beginvorst / 
noordboom met schacht 
(groot model) - 4 kg

455 xlp  Hoekige 
eindnoordboom - 1 kg

453 xlp  Tapse 
eindnoordboom  
(klein model) - 1,8 kg

362 xlp  Hoekige 
beginvorst - 3,7 kg

365 xlp  Halfronde 
beginvorst - 4,1 kg

36 xl  Halfronde 
ventilerende beginshubvorst 
- 3,4 kg

366 xl  Halfronde 
ventilerende eindschubvorst 
- 3,4 kg

471 xlp  Kap 1 vorst
2 noordbomen - 4,5 kg

472 xlp  Kap 1 halfronde 
vorst - 2 noordbomen
- 4,5 kg

85 xlp  Kielgootstuk - 
11 per lm - 1,6 kg
Dit hulpstuk is geschikt voor een 
dakhelling van 40° tot 50° en daken 
die in een rechte hoek samenkomen

462 xl  Kap 1 vorst / 2 
noord bomen - 3,4 kg

464 xl  Kap 1 vorst / 2 
noord bomen - 3,2 kg

465 xl  Kap 4 
noordbomen - 3,2 kg

466 xl  Kap zonder 
uitsnijding - 5,6 kg

483 xl  Sierstuk spits 
- 2,3 kg

482 xl  Voet sierstuk 
spits - 3,9 kg

484 xl  Broekstuk voor 
sierstuk spits 1 vorst / 2 
noordbomen - 3,6 kg

485 xl  Broekstuk voor 
sierstuk spits 1 vorst / 2 
vorsten - 3,3 kg

486 xl  Broekstuk voor 
sierstuk spits 4 vorsten 
- 3,3 kg

481 xl  Broekstuk 
voor sierstuk spits zonder 
uitsnijding - 5,5 kg

435 NO  Ingekapselde 
noordboom - 1,2 kg

43 NO  Niet 
ventilerende noordboom 
- 1,1 kg

115

240
320

100

255
320 240

250

430

255

240

430
440

240

200

180

245

400

75

40

175

75

80

240165

110

135

175

410

200
400

50

360

185

235

120

410

170

265

250 220

220

220

220

330

240

315

200

335

335

250

230

240

200

250

240

250

115

115

340

350

250

200

310

270

80

245

170
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G E B A K K E N  A A R D E  

nOKVOrSTen en 
nOOrDBOmen

433 NO  Noordboom 
met sluiting - 1,1 kg

471 NO  Kap 1 hoekige 
vorst / 2 noordbomen - 
3,7 kg

472 NO  Kap 1 halfronde 
vorst / 2 noordbomen - 
4,5 kg

83 gc  Gootpan en 
ondervorstpan - 0,8 kg

83 pO  Gootpan en 
ondervorstpan - 1 kg

83 pr  Gootpan en 
ondervorst pan - 1 kg

83 NO  Gootpan en 
ondervorstpan - 0,75 kg

201 xlp  Linker gevelpan 
- 6 per lm - 1,8 kg

201 NO  Linker gevelpan 
- 6 per lm - 1,6 kg

613 xlp  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 35 
cm2) - 1,4 kg

63 xl  Kokerpan met 
kap - Ø 100 - 3 kg

631 xl  Ventilatiekap 
voor kokerpan -  Ø 100 
- 1,5 kg

62 pO  Kokerpan
- Ø 100 (3 pannen) - 5 kg

62 pr  Kokerpan
- Ø 100 (3 pannen) - 5 kg

612 NO  Driehoekige 
ventilatiepan met rooster 
(doorsnede 20 cm2) - 1,2 kg

613 NO  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 35 
cm2) - 1,4 kg

62 NO  Kokerpan
- Ø 100 (3 pannen) - 4,4 kg

65 NO  Kokerpan met 
kap - Ø 150 (3 pannen) 
- 5,9 kg

103 NO  Pan met 
afgeronde neus Rustique

90

90

155

155

275

275

110

110

202

202

algemene KeramIScHe

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten.

geVelpannen

40

270

150

260

260

250

250

202 xlp  Rechter 
gevelpan - 6 per lm - 1,8 kg

202 NO  Rechter 
gevelpan - 6 per lm - 1,6 kg

402 gc  Anderhalve 
linker pan - 1,9 kg

403 gc  Anderhalve 
rechter pan - 1,9 kg

4 pr  Universele 
anderhalve pan - 1,9 kg

4 NO  Universele 
anderhalve pan - 1,7 kg

5 pr  Halve pan - 
0,60 kg

5 NO  Halve pan - 
0,55 kg

90

90

155

155

275

275

110

110

202

202

270 255

255 270

255

255

270

270

85

85

270

270

62 gc  Kokerpan
- Ø 100 (3 pannen) - 4,4 kg

170

270

260

90

210

340

170

270

170

270

270

255

DaKranDen

175
180

175 175 170
180 180 180

OnDerVOrSTpannen

84 NO  Ondervorstpan 
- 0,9 kg

210
170
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G E B A K K E N  A A R D E  

Historische Monumenten
TE
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En

Tegelpannen

Kleur: mengeling

Handgemaakt
De tegelpan Historische Monumenten 
wordt vervaardigd in een van meest 
traditionele pannenfabrieken in 
Frankrijk en is speciaal bedoeld voor 
renovatiewerk van daken van historische 
gebouwen. Met zijn pandikte en onregel-
matige vrijvlaklengte imiteert deze pan 
voortreffelijk de uitstraling van oude 
dakpannen.

Diktes en variaties
Geproduceerd in één van de oudste Franse 
dakpannenfabrieken, beschikt de tegelpan 
Historische Monumenten over een bezand 
en verouderd oppervlak die een perfect 
alternatief vormt voor Bourgondische 
recuperatietegelpannen.

Kleuren om
te mengen
Om getrouwe regionale tradities 
te kunnen volgen is de tegelpan 
Historische Monumenten leverbaar 
in een rijke schakering bezande 
kleuren. De pannen zijn stralend 
en kleurrijk en uitstekend te 
vermengen om in harmonie 
te blijven met de originele 
pannendaken.

Kl
eu

r: 
Ro

od

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

De dakpannen moeten keramische tegelpannen 
zijn met een onregelmatige vrijvlaklengte en 
het volgende formaat hebben:
•  Afmetingen: 180 x 280 mm.
•  53 tot 58 pannen per m2, afhankelijk van de 

overlap: 70 tot 90 mm.
•  Dikte: 15 mm.
•  Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeg-

gen dat de lengte van het vrijvlak met opzet 
varieert rond een gemiddeld formaat 180x280 
mm

•  Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet 
toegestaan.

•  Met een bezande en “verouderde“ afwerking.

BeSTeKTeKST

52



H
ist

or
isc

he
 M

on
um

en
te

n

Kleuren

Bruin Violet

Bruin Zwart

Rood Violet

Ebony Bruin

Zalmrood Rood

Strokleur Ocre Orange

Ocre Blanc

Kleur: Mengeling

Kleur: Mengeling

Afmetingen (mm) 180 x 280 x 15  170 x 270 x 15  200 x 290 x 15

Gewicht per stuk (kg) 1,6 1,5 1,8

Vrijvlak (mm) 100  95 90 95 90 85 110 105 100

Overlap (mm) 70  80  90 70 80 90 70 80 90

Aantal pannen per m2 53  56  58 62 65 69 43 45 48

Panlatten (lm/m2) 10  10,5  11 10,5 11,1 11,8 8,7 9,1 9,5

Gewicht per m2 85 90 93 93 97 103 77,4 81 86,4

Aantal pannen per palet(1) 576 576 576

Minimum dakhelling 35° / 70 % 35° / 70 % 35° / 70 %

pOmpaDOur maTIgnOn mOnTeSpan
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P. 56/57  Assortiment sluitingspannen
P. 58/59   Kleuren
P. 60/61   Côte de Beaune
P. 62/63   Côte de Nuits PV
P. 64/65    Giverny PV
P. 66/67    Rully
P. 68/69  Volnay PV
P. 70/71    Mercurey
P. 72/73  Santenay
P. 76/77  La Gauloise
P. 78/79  Renaissance
P. 80/81   Résidence
P. 84/85  Côte Fleurie

Sluitingspannen
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SluitingSpannen

  Formaat (mm) Regelbare  Vrijvlak Werkende  Plaatsing
  (pannen per m2) latafstand (mm) breedte (mm)

 Côte
 de Beaune
 

(blz. 60)
 295 x 491 

Ja
 Maximum 400  250 Recht onder elkaar

 
  (10 tot 11)  Minimum 360  Kruisverband

 Côte
 de Nuits
 

(blz. 62)
 242 x 423 

Ja
 Maximum 345  200 Recht onder elkaar

 
  (14,5 tot 16)  Minimum 310  Kruisverband

 Côte Fleurie
 (blz. 84)

  260 x 370 
Nee 160 315 Recht onder elkaar 

  (20)  

 Giverny PV
 (blz. 64)

  245 x 334 
Ja Maximum 275 204 Kruisverband 

  (18)  Minimum 225

 La Gauloise
 (blz. 76)

  260 x 416 
Nee 311  219 Kruisverband 

  (15)

 Mercurey
 (blz. 70)

 248 x 408 
Ja Maximum 408 252 Recht onder elkaar

 
  (10)  Minimum 340

 Renaissance
 (blz. 78)

  420 x 318 
Nee

 
241 375 Recht onder elkaar 

  (11)    Kruisverband
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  Formaat (mm) Regelbare  Vrijvlak Werkende Plaatsing
  (pannen per m2) latafstand (mm) breedte (mm)

 Résidence
 (blz. 80)

  412 x 311 
Nee

 
251 383 Kruisverband 

  (10)

 Rully
 (blz. 66)

 248 x 408 
Ja Maximum 408 252 Kruisverband 

  (10)  Minimum 340

 Santenay
 (blz. 72)

  296 x 491 
Ja

 Maximum 400 250 Recht onder elkaar 
  (10 tot 11)  Minimum 360

 Volnay PV
 (blz. 68)

 248 x 408 
Ja Maximum 408 252 Kruisverband 

  (10)  Minimum 340

G E B A K K E N  A A R D E  
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Sluitingspannen
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SluitingSpannen

Amarant Amarant verelaasd Leikleur

Rood Rood Gevlamd Bezand Champagne

Bruin

Antiek bruin Rustiek bruin Zwart blinkend Zwart grafiet

Roos ombre

nieuw

De Kleuren kunnen variëren naargelang de productiesite
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Côte de Beaune
Côte de Nuits PV

Côte Fleurie
Giverny PV

La Gauloise
Renaissance
Résidence
Rully
Mercurey
Santenay
Volnay PV

SLUITINGSPANNEN
GROOT FORMAAT
KLEIN FORMAAT Kle
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n *
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Bruin
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Zw
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 Graf
iet
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d
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nd Cham

pagne
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andië

Oud Bourgogne

Donker
 Vero

uderd

Oud L
auze
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Lei
zw
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G E B A K K E N  A A R D E  
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Oud Lauze

Vieilli Navarre

Bezand Normandië Donker VerouderdOud Bourgogne

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
 Normaal geproduceerde kleur.

  Op bestelling leverbaar. Neem contact op met onze verkoopafdeling 
voor deze kleur.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Côte de Beaune

Kleur: Oud Bourgogne

De dakpannen moeten keramische 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen:
•  Grootformaat met een middenrib.
•  Aantal pannen per m2: 10.
•  De zijsluiting moet een waterkering 

hebben aan onderste gedeelte.

BeSteKteKSt

De Côte de Beaune munt uit als betrouwbaar 
kwaliteitsproduct en is zeer gevraagd als 
dakpan in een gunstige prijsklasse. Deze pan 
met regelbare latafstand is niet alleen overal 
inzetbaar, in recht- of kruisverband, maar is 
ook robuust en volmaakt vlak. De verfijnde 
rib maakt de pan echt stijlvol wat nog ver-
sterkt wordt door volle en rijke kleuren.
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SluitingSpannen

universeel, betrouwbaar 
en voordelig
De Côte de Beaune pan is goedkoop, 
robuust, volmaakt vlak en waterdicht, 
zelfs op zeer licht hellende daken en 
dient daarom als referentiemodel als 
universeel inzetbare pan bij dakdekkers. 
Dankzij de regelbare latafstand kan 
de pan zich prima aanpassen aan alle 
situaties, in recht- of kruisverband.

Stijlvol
en harmonieus
De middenrib is fijnzin-
nig en evenwichtig, voor 
een moderne en elegante 
uitstraling. De natuurlijke 
gevlamde en verouderde 
kleuren geven een warm 
uitzicht aan het dak.

Kl
eu

r: 
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d 
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e

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, eM
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Cô
te
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Oud Bourgogne

Rood Gevlamd

Bruin

Rood

Leikleur

Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling(1)

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(2)

248 x 410
23 % / 12,95 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

345 à 410
248
10
4,2
42
2,5

Recht onder elkaar /
Kruisverband

240
(1)  Vraag advies aan onze verkoopafdeling voor huizen met daken die flauwer zijn dan de 

minimum aanbevolen dakhelling.
(2)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Alle normen voor 

keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Oud Bourgogne

Kleur: Rood Gevlamd
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G E B A K K E N  A A R D E  

Côte de Nuits PV

Kleur: rood

De Côte de Nuits PV is een traditionele 
kleipan die al meer dan 30 jaar zijn universele 
inzetbaarheid en betrouwbaarheid heeft 
bewezen op duizenden bouwprojecten. Het 
klassieke ontwerp staat borg voor stijlvolle 
daken. De pan is gemakkelijk te leggen: dit 
kan recht onder elkaar of in kruisverband, 
de panlatafstand is regelbaar en de pan is 
robuust. Dakdekkers maken een risicovrije 
keuze met Côte de Nuits PV die leverbaar is 
in vier kleuren.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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SluitingSpannen
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een technisch  
referentiemodel
Waar de pan dan ook wordt 
ingezet, de Côte de Nuits PV 
wordt door dakdekkers  
beschouwd als een model voor 
mechanische weerstand, vlakheid 
en waterdichtheid. er is een 
uitgebreide keuze van allerhande 
hulpstukken verkrijgbaar.

Klassiek ontwerp
Dankzij de drie facetten 
van zijn fijne en bescheiden 
centrale rib zorgt de Côte 
de Nuits PV pan voor een 
harmonieus licht en scha-
duw spel.

Voor gerenoveerde daken
Dankzij het traditionele formaat van de pan (14,5 per m2), de 
mogelijke speling in de lengte en de breedte is deze pan bui-
tengewoon geschikt voor het opknappen van daken met ver-
gelijkbare keramische pannen die in veel streken van België en 
Nederland te vinden zijn. Het is mogelijk om de pannen recht 
onder elkaar of in kruisverband te leggen.

De dakpannen moeten keramische slui-
tingspannen zijn met de volgende eigens-
chappen:
•  Grootformaat met een middenrib.
•  Met regelbaar vrijvlak voor gemakkelij-

kere plaatsing.
•  Aantal pannen per m2: 14.

BeSteKteKSt
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Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

195x363
45 %/24,33 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

363
195
14
3
43
2,9

Recht onder elkaar /
Kruisverband

300
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Rood

Kleur: Rood

Oud Bourgogne

Rood Gevlamd

Rood

Bruin
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G E B A K K E N  A A R D E  

Giverny PV

Platte kleidakpan met sluiting met de 
volgende kenmerken:
•  Met een fijne licht afgeschuinde neus 

die zich op max. 25% van de pan-
lengte van de panneus mag bevinden.

•  De pan wordt geplaatst met gekruiste 
voegen.

•  Aantal pannen per m2: 18 tot 22

BeSteKteKSt

Kleur: Oud Bourgogne

De Giverny PV dakpan van terreal is één van de 
beste standaard kleinformaat sluitingspannen 
die op de markt bestaan. De pan is volkomen 
vlak en laat zich gemakkelijk verwerken. De 
afgeronde neus en verdekte waterafvoerlijnen 
geven het dak een bevallig uiterlijk.
De Giverny PV pan is leverbaar in een reeks rijke 
en diepe kleuren, waaronder een schitter end 
en warm Oud bourgogne. De kleuren bezand 
Champagne en leikleur zijn een exclusiviteit 
van teRReAL.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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SluitingSpannen
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Buitenwoon goede 
afdichting
Met zijn dubbele sluiting en 2 
onzichtbare afvoergootjes voor 
regenwater biedt de Giverny 
PV een opmerkelijke water-
dichtheid.
De variabele latafstand en 
snelle plaatsing zullen iedereen 
kunnen overtuigen.

een referentiemodel voor 
kleine vlakke pannen
De Giverny is ontworpen met licht 
geprofileerde neus voor een grotere 
windbestendigheid. toch heeft 
deze kleine dakpan (18 stuks/m2) 
een zeer vlak en elegant uitzicht. 
Bovendien zijn de warme, natuurli-
jke kleuren erg overtuigend.
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LeikleurBruin

Bezand Champagne Oud Bourgogne

Bezand Normandië

Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

204x275
45 % / 24,23 %

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

225 à 275
204

18 tot 22
2,3
43
3,7

Kruisverband

480
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Leikleur

Kleur: Leikleur
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G E B A K K E N  A A R D E  

Rully

Kleur: leizwart

De Rully is een gedeponeerd model en een 
exclusiviteit van teRReAL. Het is een heel 
originele dakpan ten opzichte van bestaande 
sluitingspannen op de markt. De Rully dankt 
zijn schoonheid aan zijn liggend formaat. Het 
zichtbare oppervlakte bijft beperkt zoals bij 
kleine tegelpannen. 
Maar de Rully heeft wel degelijk alle voordelen 
van een sluitingspan, de pan is licht in gewicht, 
voordelig in prijs, snel verwerkbaar en kan 
gebruikt worden op dezelfde flauwe hellingen 
als de kleine pannen met vlak uiterlijk (Dtu 
40.211). De kleisoorten van de pannenfabriek 
van Chagny waar de Rully wordt gebakken en 
de drie mooie kleuren geven warmte en relief 
aan deze dakpan en uw project.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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SluitingSpannen
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Vlak en robuust
De Rully combineert meetkundige 
vlakheid en mechanische stevigheid 
dankzij de kwaliteit van de grondstoffen 
en de vakkennis van de pannenfabriek 
in Chagny. De neus is licht afgerond 
om het holle uiterlijk van traditionele 
leipannen over te nemen. Bij de bezande 
Champagne-kleur doet een lichte 
aanvlamming van rand van de neus even 
denken aan de kleur van het zichtbare 
oppervlak.

5 mm zijdelingse speling
Dankzij deze speling kan de dakdek-
ker de pannen ofwel in de breedte 
inschikken om zo dicht mogelijk de 
esthetiek van leipannen te benaderen 
die “tegen elkaar” zijn gelegd, ofwel 
de beschikbare speling benutten om 
praktijkproblemen bij de verwerking 
beter op te lossen.

Optimale veiligheid voor 
een kleinformaat pan
De Rully heeft buitengewoon grote 
overdekkingsoppervlakken en goed 
doordachte sluitingen, zowel aan de 
bovenkant als aan de onderkant van de 
pan. Deze eigenschappen zijn de reden 
voor de eerste klasse waterdichtheid 
voor deze pan van 20 stuks per m2.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Ru
lly

Bezand Champagne

Oud Bourgogne

Leizwart

Kleuren

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen 
zijn met de volgende eigenschappen:
•  Kleinformaat pan met vlak uiterlijk.
•  “Liggend” formaat, dat wil zeggen dat de vrijvlak in 

de lengterichting kleiner is dan de werkende breedte 
van de pan om zo op gelijkstandige wijze het tradi-
tionele formaat van leipannen na te bootsen.

•  Aantal pannen per m2: 20

BeSteKteKStAfmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

260 x  370
45 % / 24,23 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

16
31,5
20
2,7
54

6,25

Kruisverband

288
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur : Oud Bourgogne

Kleur : Leizwart
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G E B A K K E N  A A R D E  

Volnay PV

Kleur: Leikleur

Volnay PV is zowel stijlvol als betrouwbaar en 
is meteen een nieuwe standaard geworden voor 
grote vlakke sluitings pannen. Opvolger van de 
Volnay van Lambert waarvan hij de befaamde 
robuustheid en een uitstekende waterdichtheid 
heeft overgenomen, biedt de Volnay PV een 
royaal 68 mm regelbaar vrijvlak. De pan heeft 
dezelfde afmetingen als zijn voorganger en is 
compatibel met alle hulp stukken die passen voor 
”10 per m2”-pannen van teRReAL met regelbaar 
vrijvlak. De pan wordt in kruisverband gelegd.
De fijne en stijlvol afgekante neus en de sierlijke 
lijnen onderstrepen de “uitstraling” van platte 
dakpannen. Volnay PV is leverbaar in zes rijke 
en authentieke kleuren.
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Snel en gemakkelijk 
te leggen
Door het regelbare vrijvlak en  
de zijdelingse speling van 
de Volnay PV laat de pan 
zich gemak kelijk verwerken 
voor nieuwbouw en 
renovatieprojecten.

waterdicht
en robuust
Het sluitingssysteem waarborgt 
een uitstekende afdichting.
Door de waterafvoerbocht 
linksboven in het sluitingssysteem 
wordt regenwater weggehouden 
bij de kruising van de 
sluitingen. Door verschillende 
verstijvingsribben aan de 
onderkant wordt de stevigheid
van de pan extra benadrukt.

Zuivere en stijlvolle 
lijnen
een vlak profiel en een fijne 
neus zijn kenmerkend voor de 
sierlijke lijnen van de Volnay 
PV pan.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, eM
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De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met 
de volgende eigenschappen:
•  Groot vlak formaat.
•  De neus van de dakpan moet afgevlakt zijn, waarbij het 

afgevlakte deel minstens 20 % van het vrijvlak in de leng-
terichting moet uitmaken.

•  Pannen met een recht uitlopende neus zijn niet toegestaan.
•  Aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

248 x 408
45 % / 24,23 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

345 tot 410
240
10
4,5
45
2,5

Kruisverband

240

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Oud Bourgogne

Kleur: Leikleur

Oud LauzeOud Bourgogne

Rood Gevlamd

Leikleur

Bezand Champagne

Bruin
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SluitingSpannen

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, eM

Kleur: Rood

De Mercurey is uitgesproken eigentijdse 
dakpan die zijn inspiratie vindt in antieke 
pannendaken. Deze pan is helemaal thuis in 
streken waar van oudsher S-pannen worden 
gebruikt. Het vloeiende golvende profiel past in 
elke omgeving.
Vanwege zijn grote afmetingen en robuuste 
bouw is deze pan in feite een standaardkeuze 
van zowel architecten als dakdekkers geworden. 
De Mercurey is een gemakkelijk verwerkbare en 
esthetische dakpan die geschikt is voor de meest 
veeleisende nieuwbouw- en renovatieprojecten.
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Zuivere en stijlvolle
lijnen
een bevallig profiel om prachtige 
licht- en schaduweffecten te geven.

Dakdekkers favoriet
Mercurey is een robuuste
pan (10 stuks per m2) die zeer
gewaardeerd wordt door
dakdekkers om zijn speling en
diepe sluitingen.

extra voordelig
formaat: 10 per m2
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De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn
met de volgende eigenschappen:
•  Grootformaat S-pan.
•  De vorm van de pan moet de oud-Hollandse vorm bewaren, 

waarbij de S-vorm van het profiel vloeiend moet doorlopen 
zonder enige zichtbare lengteribben.

•  Pannen met een smalle welving aan de zijkant zijn beslist 
niet toegestaan.

•  Aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

302 x 491
22,5 ° / 42 %

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

400
252
10
4,5
45
2,5

Recht onder elkaar

Niet bekend

(1)  Neem contact op met onze afdeling export voor de nieuwste gegevens.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Leikleur

Kleur: Rood

Oud Bourgogne

Rood

Leikleur
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Santenay

De dakpannen moeten keramische 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen:
•  Grootformaat pannen.
•  Met een zijrib en een holle middenwel.
•  Aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

Kleur: Leikleur

De Santenay van heeft een duide lijk 
eigentijds ontwerp dat architecten zeer op 
prijs stellen. De pan is volmaakt waterdicht, 
zelfs bij licht hellende daken, en is erg gewild 
bij opdrachtgevers vanwege zijn innoverende 
schijnvlakke uiterlijk en het fijne gestroomlijnde 
profiel. De Santenay pan is leverbaar in 
zes warme kleuren variërend van Bezand 
Champagne tot Leikleur. De vloeiende lijnen 
zijn indruk wekkend op daken van bouw werken 
met een innoverend karakter. Ook geeft de pan 
een modern tintje aan wat klassiekere huizen.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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gemakkelijke verwerking
De Santenay pan is niet alleen 
licht in gewicht dankzij het grote 
formaat (10 per m2), stevig en 
stabiel, maar heeft ook een regel-
baar vrijvlak en zijdelingse speling 
waardoor deze pan ideaal is om te 
verwerken.

waterdicht zelfs op 
flauwe hellingen
Vanwege zijn degelijk uitge-
teste sluitingssysteem en zijn 
fijne neus die het regenwater 
doelmatig laten wegstromen, 
heeft de Santenay officieel het 
attest van geschiktheid verkre-
gen voor verwerking op flauwe 
dakhellingen.
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Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling(1)

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(2)

248x410
23 %/12,95 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

345 tot 410
248
10
4

40
2,5

Recht onder elkaar

240

(1)  Vraag advies aan onze verkoopafdeling voor huizen met daken die flauwer zijn dan de 
minimum aanbevolen dakhelling.

(2)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Alle normen voor 
keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Rood

Kleur: Rood Gevlamd

Bezand ChampagneRood

Bruin

Leikleur

Oud Bourgogne

Rood Gevlamd
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SluitingSpannen

nOKVOrSten en nOOrDBOmen (hOeKKeperS)

24

44

393 XL  Halfronde ventilerende eindvorst met 
overlap – 4,6 kg

21

38,7

32 XL  Brede noordboom met sluiting (groot 
model) – 2,6 per lm – 3,2 kg

38

17,2

327 XL  Stijlvolle  
eindnoordboom met sluiting (klein model) – 2,6 per 
lm – 2,9 kg

392 XL  Ondersluitende eindvorst  
(als noodboom)- 3,6 kg

40

24

31 XL  Halfronde ventilerende sluitvorst 2,5 
per lm – 4,1 kg

40
24

321 XL  Hoekige ventilerende vorst - 3,7 kg 
2,5 per lm

40
25

457 XL  Hoekige eindvorst 2,7 kg

44,8

25

40

22

44 XL  Brede eindnoordboom (groot model) 
– 3,3 kg

39

17,2

881 XL  Stijlvolle eindnoordboom (klein model) 
– 2,2 kg

367 XL  Halfronde ventilerend einvorst (plaat)- 
2,6 kg

32

6

368 XL  Hoekige ventilerende eindvorst (plaat) 
- 2,7 kg 

7

30

369 XL  Hoekige eindvorst - 2,7 kg

7

32

359 XL  Effen vorst eindstuk(3) – 3,8 kg 
458 XL  Bovensluitende eindvorst  

(als noordboom) - 3,6 kg 

47,7

25

464 XL  Kap 1 vorst / 2 hoekke per vorsten Ø 
34 – 3,2 kg

462 XL  Kap 1 vorst / 2 noord bomen Ø 34 – 
3,4 kg

466 XL  Kap zonder uitsnijding  
Ø 34 – 5,6 kg

380

350
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nOKVOrSten en nOOrDBOmen (hOeKKeperS)

464 XL  Kap 1 vorst / 2 hoekke per vorsten
Ø 34 – 3,2 kg

462 XL  Kap 1 vorst / 2 noord bomen Ø 34 – 
3,4 kg

33

483 XL  Sierstuk spits – 2,3 kg

466 XL  Kap zonder uitsnijding Ø 34 – 5,6 kg

484 XL   Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 
2 noordbomen Ø 34(1) – 3,6 kg

24

482 XL  Voet sierstuk spits – 3,9 kg

485 XL  Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 
hoekkepervorsten Ø 34(1) – 3,3 kg

481 XL  Broekstuk voor sierstuk spits zonder 
uitsnijding Ø 34 – 5,5 kg

geVelpannen

geVelpannen

27 XL  Universele eindgevelpan met overlap 
rechts – 3,3 kg

22

30

26 XL  Universele eindgevelpan met overlap 
links – 3 kg

30

22

16 XLD  Linker gevelpan - 3,8 kg - 2,5 per lm

8,5

19

41

17 XLD      Rechter gevelpan - 4,1 kg - 2,5 per lm

19

41

6

203 XL  Universele gevelpan –  
2,6 per lm – 3,6 kg

22

39

7,7

algemene KeramiSche 
hulpStuKKen

631 XL  Ventilatiekap voor kokerpan - 2,4 kg

635 XLD  Kokerpan Côte de Beaune / Santenay / 
Volnay PV Ø 100, 125, 150 - 3,8 kg - 2,5 per ml

25

41

99 XT  Haak - 500 stuks per karton
- 4 kg
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La Gauloise

Kleur: Zwart grafiet

La Gauloise is duidelijk een klassieker 
waarin alle pluspunten van een teRReAL 
keramische dakpan terug te vinden zijn:  
een goed doordacht sluitingssysteem, een 
uitgebreide reeks bijpassende hulpstukken 
en een breed scala natuurlijke en rustieke 
kleuren. Met 15 pannen per m2 is deze 
dakpan een goed compromis tussen het 
stijlvolle aspect van kleinformaat vlakke 
dakpannen en het kostenbesparende effect 
van grote sluitingspannen.
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Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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royale kopsluiting voor 
absolute veiligheid
De sluiting van boven is breed, diep en 
goed doordacht om een uitstekende 
waterdichtheid te waarborgen onder 
alle verwerkingsomstandigheden.
De sluiting blijft onzichtbaar en het dak 
ziet er daarom onberispelijk vlak uit.

uitstraling van een 
kleine vlakke pan
La Gauloise heeft een kort en 
volmaakt vlak zichtbaar oppervlak 
en rijke kleuren die contrast en 
stijl geven aan het dak.

De dakpannen moeten keramische 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen:
•  Groot vlak formaat.
•  Aantal pannen per m2: 15.
•  De zichtbare delen van de pannen 

moeten vlak zijn over de gehele lengte.
•  Pannen met een afgeschuinde of 

rechte afgekante neus zijn niet 
toegestaan.

BeSteKteKSt
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Kleuren

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

219x311
45 % / 24,23 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

311
219
15

3,15
48
3,2

Kruisverband

240
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 300 pannen gebruikt. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Kleur: Antiek bruin

Kleur: Antiek bruin

BeSteKteKSt

Roos OmbreOud

Amarant

Antiek Bruin

Zwart Grafiet

Rood
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Renaissance

Kleur: rood

De dakpannen moeten keramische 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen:
•  Breedformaat pannen die een 

samenstel nabootsen van twee 
kleinformaat S-pannen met een 
welving aan de zijkant.

•  Aantal pannen per m2: 11.

BeSteKteKSt

De Renaissance pan heeft dezelfde 
aantrekkingskracht als een kleinformaat 
dakpan maar ook de duidelijke voordelen 
van een grootformaat dakpan dankzij 
het originele 2-pannen-in-1 ontwerp. 
er is een uitgebreide reeks hulpstukken 
leverbaar, waardoor de verwerking sneller 
en gemakkelijker gaat. Bovendien wordt het 
stijlvolle patroon van de Renaissance dakpan 
op fraaie wijze geaccentueerd door de diepe 
genuanceerde kleurstelling.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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technisch en praktisch
De Renaissance pan is buitengewoon 
waterdicht en gemakkelijk te leggen 
dankzij de driedubbele kop- en 
dubbele zijsluiting. Dankzij het brede 
formaat is deze pan gemakkelijk 
aan te passen voor noordbomen en 
kielen. 
Bovendien bestaat er een uitgebreid 
assortiment hulpstukken.

enkel uitzicht dubbele
pan
Met zijn «2-pannen-in-1» ontwerp 
combineert de Renaissance pan de 
charme van kleinformaat S-pannen 
met het geld- en gewichtbesparende 
voordeel van een grote 11 per 
m2 pan. Zijn bescheiden welving 
is bedoeld voor sierlijkheid, als 
aanvulling dus op de uitstekende 
afwerking van de dakpan en de grote 
keuze aan kleuren.
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Kleuren

Kleur: Verglaasd Amarant

Kleur: Zwart Grafiet

Zwart GrafietDonker Verouderd

Bruin Rustiek

Amarant Verglaasd Amarant

Zwart Blinkend

Rood
Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

241x375
45 %/24,23 °

Driedubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

241
375
11
3,6
40
4,1

Kruisverband + Recht onder elkaar

210
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 240 pannen gebruikt. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.
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Résidence

Kleur: Zwart grafiet

De dakpannen moeten keramische 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen:
•  Breedformaat pannen die een 

samenstel nabootsen van twee 
kleinformaat pannen met een recht 
hoekige rib aan de zijkant.

•  Aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

De Résidence pan combineert de charme van 
een kleinformaat dakpan met de vanzelfsprekende 
voordelen van een grootformaat dakpan. Het originele 
2-pannen-in-1 ontwerp maakt buitengewoon lichte 
dakbedekkingen mogelijk.
De Résidence pan is gemakkelijk te verwerken en 
ontworpen om zonder mortel te worden gelegd, met 
een esthetisch en technisch voortreffelijk resultaat. 
De pannen worden in kruisverband geplaatst, 
wat een uitstekende waterdichtheid geeft. De 
Résidence past in elk landschap dankzij de keuze 
uit verschillende kleuren.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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Bewezen
waterdichtheid
Met zijn diepe kopsluiting is de 
Résidence pan buitengewoon 
stabiel en volmaakt waterdicht. 
De middenrib en het kruisverband 
vergroten deze kwaliteiten nog 
meer, door de waterafvoer weg bij 
de sluitingen te houden.

twee korte pannen 
in één
Met het uiterlijk van twee 
pannen en de verscheidene 
kleurnuances geeft de 
Résidence pan de rijke 
uitstraling van kleinformaat 
pannen. toch blijven de 
kosten en het gewicht van de 
dakbedekking laag dankzij het 
grote formaat van 10 per m2.
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Kleuren

Kleur: Bruin Rustiek

Kleur: Zwart Grafiet

Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

251x383
45 %/24,23 %

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

251
383
10
3,8
38
4

Kruisverband

210
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 240 pannen gebruikt. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%. RoodRose Ombré

Bruin Rustiek

Gevlamd Normande Antiek Bruin

Zwart Grafiet

Amarant
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SluitingSpannen

nOKVOrSten en nOOrDBOmen (hOeKKeperS)

Gemeenschappelijke

31 XT  Ronde vorst – 2,5 per lm – 4,4 kg

450

215

120

100

430

220

32 XT  Noordboom Résidence – 3 per lm – 
2,85 kg

90

321 XT  Ronde vorst Résidence + klem – 2,5 
per lm – 3,6 kg

445

205

100

457 XT  Eindvorst Résidence – 3,25 kg

 Eindnoordboom Résidence – 2,4 kg

445

220

270

119

182

262 XT  Linker shed-eindgevelpan – 2,6 kg

35 XT   Halfronde ventilerende eindvorst - 2,5 kg

272 XT  Rechter shed-eindgevelpan – 2,6 kg

182
119

367 XT  Begin-en eindvorst Résidence  - 2,4 kg

26

29

10,5

487 XT   Broekstuk Résidence voor sierstuk 
spits 3 openingen – 3,6 kg

489 XT  Broekstuk Résidence voor sierstuk 
spits 4 openingen – 3,5 kg

 Sierstuk dennenappel  nr. 3 – 2,2 kg

350

492 XT  Sierstuk dennenappel nr. 2 – 4,1 kg

500

182 XT    Shed-gevelpan – 2,5 per lm – 2,7 kg

119

182

440

448

250
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hulpstukken
geVelpannen

algemene KeramiSche

99 XT  Haak - 500 stuks per karton -  
4 kg per karton

63 XT   Lantaarn Ø 100 (kap nr.1)
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Côte Fleurie

De dakpannen moeten keramische sluitings-
pannen zijn met de volgende eigenschappen:
•  Kleinformaat pan met een beschermende 

overslag aan de rechterzijde.
•  Aantal pannen per m2: 18.
•  De zijsluiting moet een waterkering aan 

het onderste gedeelte hebben.

BeSteKteKSt

Kleur: rood
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een elegante welving
De vorm van de Côte Fleurie is 
een typische dakpan van bij de 
Noordzee.

Volmaakte
waterdichtheid
een smalle welving opzij, een 
dubbele kop- en zijsluiting, 
scherpe waterafvoerranden: 
al deze factoren maken dat de 
Côte Fleurie dakpan absoluut 
model staat voor een goede 
afdichting.

Voordelig formaat
Met 18 pannen per m2 is de  
Côte Fleurie gemakkelijk te  
leggen dankzij de speling en is 
extra voordelig in vergelijking  
met kleinere pannen van  
hetzelfde type.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, e
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Afmetingen (mm)

Minimum dakhelling

type

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

204x272
60 % x 31 °

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

272
204
18
2,3
41
3,7

Recht onder elkaar

480
(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 

Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.
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Cô
te

 F
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ie

Kleuren

hulpStuKKen

Kleur: Leikleur LeikleurRood

Rood Gevlamd Bruin

De Côte Fleurie is een kleinformaat dakpan 

die typerend is voor de Noordzeekust met zijn 

smalle welving en dubbele sluiting die volmaakte 

afdichting waarborgt.

Met hun werkelijk aantrekkelijk profiel brengen 

Côte Fleurie pannen het dak dat ze bedekken nog 

eens extra tot leven, terwijl hun diepe kleuren, 

zoals het stralende rood gevlamd, een welkome 

warme uitstraling aan het huis geven.

31 XL  Halfronde 
ventilerende sluitvorst - 2,5 
per lm - 4,1 kg

400

240

392 XL  Halfronde 
ventilerende eindsluitvorst 
- 3,6 kg

200

400

200

400

393 XL  Halfronde 
ventilerende eindvorst met 
overlap - 4,6 kg

220

400

32 XL  Brede 
noordboom met sluiting 
(groot model) - 2,6 per lm
- 3,2 kg

220

400

44 XL  Brede 
eindnoordboom (groot 
model) - 3,3 kg

367 XL  Halfronde 
ventilerende beginvorst - 
2,6 kg

320

60

484 XL  Broekstuk voor 
sierstuk spits 1 vorst / 2 
noordbomen - Ø 34(1) - 3,6 kg

380

160

881 XL  Stijlvolle 
eindnoordboom (klein 
model) - 2,2 kg

466 XL  Kap zonder 
uitsnijding - Ø 34 - 5,6 kg

464 XL  Kap 1 vorst /
2 hoekke per vorsten - Ø 34
- 3,2 kg

462 XL  Kap 1 vorst /
2 noord bomen - Ø 34
- 3,4 kg

380

160

327 XL  Stijlvolle eind-
noordboom met sluiting (klein 
model) - 2,6 per lm - 2,9 kg

481 XL  Broekstuk 
voor sierstuk spits zonder 
uitsnijding - Ø 34 - 5,5 kg

485 XL  Broekstuk voor 
sierstuk spits 1 vorst /
2 hoekkepervorsten - Ø 34(1)

- 3,3 kg

330

483 XL  Sierstuk spits 
- 2,3 kg

240

482 XL  Voet sierstuk 
spits - 3,9 kg

16 cf  Linker gevelpan 
- 3,5 per lm - 2,1 kg

17 cf  Rechter 
gevelpan - 3,5 per lm - 
2,1 kg

5 cf  Halve pan - 
1,4 kg

273

160
65

272

105

273

30160

140

631 XL  Ventilatiekap 
voor kokerpan - Ø 100 – 
1,5 kg

63 XL  Lantaarn
Ø 100 – 1,3 kg

655 cf  Kokerpan
Ø 150 met kap - 3,4 kg

62 cf  Kokerpan
Ø 100 – 3,4 kg

613 XLS  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 35 
cm2 - klein model) - 2,7 kg

245

331

nOKVOrSten en nOOrDBOmen (hOeKKeperS) geVelpannen algemene 
KeramiSche

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling. 85
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P. 88/89  Assortiment Mediterrane pannen
P. 90/91  Kleuren 
P. 92/93  Languedocienne
P. 94/95  Double Canal 12 (DC12)
P. 96/97  Languedoc DCL
P. 100/101 Romane Évolution
P. 102/103 Romanée

Mediterrane
pannen
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Assortiment
Mediterrane pannen

  Formaat (mm) Aantal   Vrijvlak Werkende Plaatsing
   pannen per m2 (mm) breedte (mm)

Canal Languedocienne 
 (blz. 92)

  
500 x 210

 
10,7 tot 13,2

 
360 260 Recht onder

 
      

elkaar

 Double
 Canal 12
 

(blz. 94)
 

445 x 281
 

12
 

370 224 Recht onder 
 
      

elkaar

 Languedoc
 DCL
 

(blz. 96)
 

510 x 320
 

10
 

405 tot 425 250 tot 260 Recht onder
 
      

elkaar

88



  Formaat (mm) Aantal   Vrijvlak Werkende Plaatsing
   pannen per m2 (mm) breedte (mm)

 Romane
 Évolution
 

(blz. 100)
 

362x210
 

13
 

363 210 Recht onder
 
      

elkaar

 Romanée 
 (blz. 102)

  
479 x 298

 
10

 
410 240 Recht onder

 
      

elkaar

G E B A K K E N  A A R D E  

M
ED

IT
ER

RA
N

E 
PA

N
N

EN

Mediterrane pannenAssortiment
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Double Canal 12

Languedoc DCL
Romane Évolution
Romanée
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Mediterrane pannen

Bruin rustiek Castelviel Cathédrale Châteauneuf Flammé Languedoc Médiévale

Panache foncé Panache Atlantique Pays d’Oc Roos Roos Charentais

Rood Rood Bourgogne Bezand Champagne Gegmengd Atlantique Val de Vienne Vieille terre

Pastel occitan

nieuW

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
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Languedocienne

Kanaalpannen
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Double Canal 12

Languedoc DCL
Romane Évolution
Romanée
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Double Canal 12

Languedoc DCL
Romane Évolution
Romanée
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Vieilli Atlantique Oud Bourgogne Vieilli castel Vieilli Gascogne Vieilli Languedoc Vieilli occitan

Vieilli terroir Vieux Midi

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
 Normaal geproduceerde kleur.

 Op bestelling leverbaar. Neem contact op met onze verkoopafdeling 
voor deze kleur.

(1) Alleen leverbaar met tegelpannen van het model Bavent (1999-2004) 
voor projecten die in de kleur Rustiek zijn begonnen.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Languedocienne

Kleur: Flammé Languedoc engobe

Mediterrane pannen

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E

Kl
eu

r: 
Ca

ste
vie

l

BeSteKteKSt
De dakpannen moeten geëxtrudeerde kera-
mische kanaalpannen zijn. De monniken moe-
ten de volgende eigen schappen hebben:
•  Lengte: 500 mm.
•  Breedte: 170 mm aan het kleinere eind van 

de wel en 210 mm aan het brede eind.
•  Aantal monniken per m2: gemiddeld 12 tot 

13,2.
Nonnen moeten geëxtrudeerde of geperste 
pannen zijn met lathouder, of ronde pannen 
zonder lathouder.

een edele kleisoort
Vorstbestendig en zeer sterk, 
het 100 % keramische panblad 
van de Languedocienne staat 
bekend als een van de beste 
in Frankrijk: deze kleisoorten 
verdienen de voorkeur om een 
langdurende en zeer robuuste 
dakbedekking te maken.

rijke en warme kleuren
Van de Franse Riviera tot het 
zuidwesten van Frankrijk is 
de Languedocienne pan een 
vooraanstaande verschijning 
in alle landschappen van zijn 
geboorteland. De rijke en warme 
kleuren zijn zeer populair.

Bijgevormde randen
Met zijn bijgevormde randen is de Languedocienne een echte 
pan voor dakdekkers. De kanten hebben een hoekige rand van 
binnen om te voorkomen dat ze gaan schuiven, terwijl de kant 
aan de buitenkant is afgerond om de pan handzamer te maken.

Languedocienne kanaalpannen hebben een 
heel royale wel en worden overal rond 

de Middellandse zee gebruikt, en zelfs tot in 
Toulouse. De afmetingen van de Languedocienne 
kanaalpan van Guiraud zetten de architectonische 
traditie voort uit de antieke oudheid, terwijl 
het productproces en de grondstoffen van de 
nieuwste technologische vindingen profiteren. 
De nonnen zijn leverbaar in gesneden en geperste 
versies met lathouder. Er zijn voldoende kleuren 
beschikbaar om te voldoen aan de voorkeuren in 
verschillende streken en aan lokale voorschriften, 
zowel voor restauratiewerk als voor nieuwbouw.
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KLeuren
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De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling. - (2) Wordt toegepast met nokkeperband onder de vorst.

ManoirKleur: Casteviel Médiévale Panache ancien

Rose Rood

Vieille terreKleur: Casteviel

Vieux Midi

Vieilli Provence clair Panache foncé

Castelviel

Flammé Languedoc engobe Flammé Languedoc in de massa

Cathédrale

500

260
49

HuLpStuKKen

noKvorSten en noordBoMen (HoeKKeperS)

41 xg  Beginvorstpan 
voor schubvorst 500 mm 
– 5,4 kg

490

280

42 xg  Eindvorstpan voor  
schubvorst 500 mm – 5,8 kg

451 xg  Eindnoordboom 
voor schubvorst 500 mm 
– 4 kg

210

500

260

45 xg  Ronde beginvorst 
Languedocienne – 3,5 kg

46 xg  Broekstuk 3 
openingen Ø 430 – 3,7 kg

47 xg   Broekstuk 4 
openingen Ø 430 – 3,5 kg

48 xg  Sierstuk type 
denappel Ø 210 – 2 kg

49 xg  Sierstuk type 
spits Ø 240 – 2,4 kg

500

300 48

28 xg  Sluitvorst 500 mm 
– 2,2 per lm – 4,3 kg

30 xg  Schubvorst 500 
mm – 2,5 per lm – 3,2 kg

29 xg  Ronde vorst –  
2,5 per lm – 5,3 kg

500

300

80
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G E B A K K E N  A A R D E  

Double Canal 12 (DC12)

Kleur: pays d’oc

De dakpannen moeten keramische 
“dubbelkanaal”-sluitingspannen zijn met de 
volgende eigenschappen:
•  De zichtbare delen van de pan moeten over 

de hele breedte van het blad gewelfd zijn.
•  Vlakke pandelen zijn niet toegestaan.
•  Een rib in de lengte dient als scheidingslijn 

tussen het bolle deel en het holle deel.
•  Maximum aantal pannen per m2: 12.

BeSteKteKSt

De Double Canal 12 pan is geïnspireerd op 
traditionele kanaal pannen en bootst hun 
formaat, vorm en kleuren na. De gelijkenis met 
kanaalpannendaken wordt nog versterkt door 
de golving in het waterloopdeel van het Double 
Canal 12 pan blad. Toch heeft de Double Canal 12 
pan alle kwaliteiten van een Terreal sluitingspan: 
afdichting, licht in gewicht en snelle verwerking.
Door de grote verscheidenheid aan kleuren is 
deze pan zowel voor restauratiewerk als voor 
nieuwbouw geschikt.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Mediterrane pannen

Kl
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r: 
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Zuid-Franse schoonheid
De uitgebreide reeks kleuren en  
de rustieke uitstraling van zijn 
kleurtinten doen sterk denken aan 
de klassieke kanaalpannen aan de 
Middellandse zeekust. Dit effect 
wordt versterkt door de dubbele 
golfvorm van de Double Canal 12 
pannen.

robuust profiel
De Double Canal 12 is een 
robuuste dakpan: de pan 
heeft een bijzonder dik 
profiel en verstevigingsrib-
ben aan de onderkant.

Gemakkelijke verwerking
De Double Canal 12 pan is veilig en gemakkelijk te plaatsen 
dankzij het dubbele sluitingssysteem en de beschikbare 
zijspeling.
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KLeuren

Kleur: Vieux midi

Kleur: Vieux midi

Type

Werkende maten (mm)

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

370 x 224
370
224
12
4
48
2,7

Recht onder elkaar

180
12,95° / 23 %

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Pastel Occitan

Rood

Vieille Terre

Vieux Midi

Panache Foncé

Roos

Rood Bourgogne

Oud Bourgogne

Flammé Languedoc

Castelviel Cathédrale

Pays d’Oc

Médiéval
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De dakpannen moeten keramische 
“dubbelkanaal”-sluitingspannen zijn met de 
volgende eigenschappen:
•  De zichtbare delen van de pan moeten over 

de hele breedte van het blad gewelfd zijn.
•  Vlakke pandelen zijn niet toegestaan.
•  Een rib in de lengte dient als scheidingslijn 

tussen het bolle deel van de pan en het holle 
waterloopdeel.

•  Maximum aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

Kleur: panache Foncé

De unieke vorm van de Languedoc DCL roept 
de sfeer op van klassieke daken in het zuiden van 
Frankrijk. Dit typische uiterlijk dat de visuele breuklijn 
tussen monnik-en-nonpannen imiteert, wordt 
verder verstrekt door de kanaalsysteem hulpstukken 
van DCL. Deze zijn exclusief bij Terreal verkrijgbaar 
in twee versies: hele pannen en driekwartpannen. 
Met zijn zuidelijk formaat, dubbele kopsluiting en 
dubbele zijsluiting is de Languedoc DCL een van de 
nieuwste ontwikkelingen van de research afdeling 
van Terreal. Deze sterke en gemakkelijk verwerkbare 
dakpan profiteert van de meest recente technische 
vondsten.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Mediterrane pannen

Languedoc DCL
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robuustheid
Extra versterkte pan.
Dik profiel en verstevigingsrib-
ben aan de onderkant.

originele schoonheid
Het ontwerp met een spe-
ciaal “schaduw-effect” van 
de Languedoc DCL imiteert de 
visuele breuklijn tussen nostal-
gische monnik-en-nonpannen.
De kegelvorm van de water-
loop, die over de hele lengte 
van de pan rond is, vergroot de 
nabootsing van een monnik-
en-nonpannensysteem.
De randen zijn recht afgesne-
den.

Gemakkelijke
verwerking
10 pannen per m2.
De 20 mm speling in de lengte-
richting biedt een aanpassingsmo-
gelijkheid aan de lengte van het dak.
De 10 mm speling in de breedte 
optimaliseert de verwerking voor 
alle dakbreedten.
De technisch doordachte vorm 
verbetert de uitlijning tijdens de 
verwerking.
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KLeuren

Kleur: Castelviel

Kleur: Cathédrale

Type

Werkende maten (mm)

Vrijvlak (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

415 x 255
Van 425 tot 405

10
4,9
49
2,5

Recht onder elkaar

90
12,95° / 23 %

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Médiéval

Roos

Vieille Terre

Flammé Languedoc

Panache foncé

Rood

Vieux Midi

Oud Bourgogne

Châteauneuf

Cathédrale

La
ng
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c 
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L

Castelviel
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G E B A K K E N  A A R D E  

Mediterrane pannen

45 xg   Ronde 
beginvorst Languedocienne 
– 3,5 kg

noKvorSten en noordBoMen (HoeKKeperS)

291 xg  Ventilerende vorst 
+ clip - 2,5 per lm - 3,5 kg

28 xg  Sluitvorst 500 mm 
–  2,2 per lm – 4,3 kg

312 xg   Cilindrische vorst  
400 mm – 2,5 per lm – 4,8 kg

29 xg  Ronde vorst –  2,5 
per lm – 5,3 kg

41 xg  Beginvorstpan 
voor schubvorst 500 mm 
– 5,4 kg

326 xg  Ventilerende 
noordboom - 3 per lm - 
2,5 kg

391 xT  Halfronde 
ondersluitende noordboom 
- 2,65 kg

450 xT  Ventilerende 
ondersluitende noordboom 
- 2,45 kg

105

455

255

500

300 48

400

480

280

480

300

80

30 xg  Schubvorst - 2,5 
per lm - 3,2 kg

42 xg  Eindvorstpan voor  
schubvorst 500 mm – 5,8 kg

500

260
49

490

280

31 xg  Nokvorst met 
flensrand – 2,5 per lm – 4,1 kg

32 xg  Hoekige vorst –  
2,8 per lm – 3 kg

300
250

255

365

451 xg   Eindnoordboom 
voor schubvorst 500 mm 
– 4 kg

210

500

260

452 xg   Cilindrische 
eindvorst 400 mm – 4,6 kg

270

470

392 xg  Halfronde 
bovensluitende vorst - 4 kg

250

440

44 xg  Hoekige 
beginvorst – 3,8 kg

36 xg  Eindstuk – 2,5 kg

38 xT  Halfronde 
eindvorst - 2 kg

280

290

35 xT  Halfronde 
eindvorst voor vlakke 
gevelplan - 2,5 kg

310

280

40 xT  Halfrond 
eindstuk voor gevelpan 
bardelis - 1,6 kg

200

270

38 xg   Rond 
geveleindstuk voor sluitvorst 
500 mm – 2,5 kg

381 xg   Rond eindstuk 
voor halfronde nok – 3,5 kg

35 xg  Haaks eindstuk 
voor sluitvorst 500 mm – 
2,8 kg

280

290

320

310

490

350

20

300

350

320
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hulpstukken
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G E B A K K E N  A A R D E  

noKvorSten en noordBoMen (HoeKKeperS)

351 xg  Haaks eindstuk 
voor halfronde nok – 3,2 kg

401 xg  Geknikt eindstuk 
voor halfronde nok – 3 kg

320

300

40 xg  Geknikt eindstuk 
voor sluitvorst 500 mm – 
1,8 kg

200

300

45 xg  Ronde beginvorst 
Languedocienne - 3,5 kg

46 xg  Broekstuk 3 
openingen Ø 430 – 3,7 kg

47 xg  Broekstuk 4 
openingen Ø 430 – 3,5 kg

48 xg  Sierstuk type 
denappel Ø 210 – 2 kg

49 xg  Sierstuk type 
spits Ø 240 – 2,4 kg

80 xg  Eindplaat klein 
model - 0,7 kg

81 xg  Eindplaat groot 
model - 0,7 kg
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G E B A K K E N  A A R D E  

De pannen moeten keramische romaanse 
sluitingspannen zijn met de volgende 
eigenschappen :
•  het waterloopdeel moet vlak zijn
•  de wel situeert zich aan de linkerzijde van 

het panblad
•  Aantal pannen per m2 : 12.

BeSteKteKSt

Kleur: vieilli terroir

Deze Mediterrane dakpan bestaat reeds 
meer dan een halve eeuw.

Technisch is ze perfect gemaakt in één van  
de meest vooruitstrevende producties.
De zuivere krachtige lijn en rijke kleuren 
zorgen voor een klasse romaanse woning.

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Mediterrane pannen

Romane Évolution
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technisch
performant
De plaatsing gebeurt zeer 
gemakkelijk door het aantal 
stuks 13/m2, de laterale speling 
van 5mm en het ruime gamma 
van hulpstukken.

Hedendaags design en
gewaardborgde klasse
Het decennia lange succes van de 
Romane Evolution heeft van de dakpan 
«de referentie» van het zuiden gemaakt.
Betrouwbaar, vorstvrij en hedendaags 
design zijn de peilers waarop dit succes 
steunt...
De warme, natuurlijke kleuren zijn 
ongeëvenaard. In het Zuiden en de 
Benelux is deze Romane Evolution zeer 
gegeerd.
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KLeuren

Kleur: Gemengd Atlantique

Type

Werkende maten (mm)

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

363 x 210
363
210
13
3,5
46
2,8

Recht onder elkaar

300
12,95° / 23 %

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Vieilli Languedoc

Vieilli Terroir

Vieilli Gascogne

Vieilli Occitan

Rood

Bruin Rustiek Roos CharentaisGemengd Atlantique

Grijs Antraciet

NIEUW KLEUREN

Moka Zwart Grafiet

Vieilli Castel

Ro
m
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e 

Év
ol

ut
io

n
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G E B A K K E N  A A R D E  

De dakpannen moeten keramische Romaanse 
sluitingspannen zijn met de volgende eigens-
chappen:
•  Het waterloopdeel (“non”-deel) moet vlak 

zijn.
•  De welving moet zich aan de rechterzijde van 

het panblad bevinden.
•  Het sluitingssysteem moet 3 opstaande ran-

den hebben voor een uitstekende waterkering.
• Aantal pannen per m2: 10.

BeSteKteKSt

Kleur: oud Bourgogne

Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E
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Mediterrane pannen

Type

Werkende maten (mm)

Vrijvlak (mm)

Werkende breedte (mm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per stuk (kg)

Gewicht per m2

Panlatten (lm/m2)

Plaatsing

Aantal pannen per palet(1)

Minimum dakhelling

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

410 x 240
410
240
10
4,3
43
2,4

Recht onder elkaar

240
12,95° / 23 %

(1)  Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. 
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Romanée

Kl
eu

r: 
Ro

od

Betrouwbaar
sluitingsysteem
De diepte van het sluitingsysteem 
zorgt voor een uitstekende 
waterdichtheid en een 
gemakkelijke verwerking: daarom 
is de Romanée zeer veilig.

Harmonieuze
traditionele welving
Door zijn getrouwe nabootsing van 
de traditionele Romaanse pannen 
is de Romanée een referentiemodel 
geworden. 
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KLeurenDe Romanée van TERREAL is een veel gevraagde 

dakpan, in het bijzonder vanwege de gemakkelijke 

verwerking en de uitstekende waterdichtheid 

door het perfecte sluitingsysteem. De pan is 

leverbaar in vier kleuren en daardoor geschikt 

voor nieuwbouw-en renovatie werken. De 

Romanée dakpan is betrouwbaar, veilig en ideaal 

voor licht hellende daken.

Dankzij het grote formaat (10 pannen per m2) 

wordt op werk bespaard bij de plaatsing. 

Kleur: Oud Bourgogne

Ro
m

an
ée

Oud Bourgogne

Rood

Bezand Champagne

HuLpStuKKen

noKvorSten en noordBoMen (HoeKKeperS) GeveLpannen aLGeMene 
KeraMiScHe

32 xl  Brede noord-
boom met sluiting (groot 
model) - 2,6 per lm - 3,2 kg

44 xl  Brede eind-
noordboom met sluiting 
(groot model) - 3,3 kg

462 xl  Kap 1 vorst /
2 noord bomen - Ø 34
- 3,4 kg

464 xl  Kap 1 vorst /
2 hoekkepervorsten
- Ø 34 - 3,2 kg

466 xl  Kap zonder 
uitsnijding - Ø 34 - 5,6 kg

481 xl  Broekstuk 
voor sierstuk spits zonder 
uitsnijding - Ø 34 - 5,5 kg

482 xl  Voet sierstuk 
spits - 3,9 kg

483 xl  Sierstuk spits 
- 2,3 kg

484 xl  Broekstuk voor
sierstuk spits 1 vorst /
2 noordbomen - Ø 34(1) 
- 3,6 kg

485 xl  Broekstuk voor
sierstuk spits 1 vorst /
2 hoekkepervorsten
- Ø 34(1) - 3,3 kg

5 re  Halve pan
- 2,3 kg

16 re  Linker gevelpan 
- 2,4 per lm - 3,4 kg

17 re  Rechter 
gevelpan - 2,4 per lm
- 3,4 kg

25 re  Korte halve 
pan(2) - 1,6 kg

56 re  Halve 
ondervorstpan (voor droge 
plaatsing) - 3 kg

613 re  Ventilatiepan 
met rooster (doorsnede 30 
cm2) - 4,2 kg

635 re  Kokerpan
- Ø 100 met kap - 6,2 kg

631 xl  Ventilatiekap 
voor kokerpan - 2,4 kg

3 re  Korte pan(2) 
- 2,3 kg

54 re  Ondervorstpan 
(voor droge plaatsing)
- 3,8 kg

overiGe 
HuLpStuKKen

71 re  Glazen pan 
- 5 kg

77 xg  Stijve 
ondervorst in Alu Lahera 
- 2 m

ondervorStpannen

31 xl  Halfronde 
ventilerende sluitvorst - 2,5 
per lm - 4,1 kg

367 xl  Ventilerende 
eindvorst - 2,6 kg

392 xl  Halfronde 
ventilerende eindsluitvorst 
- 3,6 kg

393 xl  Halfronde 
ventilerende eindvorst met 
overlap - 4,6 kg

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling. - (2) Wordt toegepast met nokkeperband onder de vorst.
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G E B A K K E N  A A R D E  

Klantendienst België
TerreaL  37, rue du Pieu  78130 Les Mureaux  FraNkrIjk

Tel: + 33 130 904 209  Fax: + 33 130 904 268

www.terreal.be




