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Creaton (Eternit) Terra Piatta

Onderstaand volgen de specifieke dakaccessoires, welke wij voor deze dakpan en
projecten adviseren.
E.e.a. afhankelijk van ontwerp en uitvoering natuurlijk.
Voor meer info kunt u doorklikken op de blauwe tekst.
Van een aantal producten zijn PDF en DWG bestanden beschikbaar.

Om optimaal te kunnen profiteren van het voordeel van onze prefab accessoires zoals
kilgoten, verholengoten etc. is een goede voorbereiding van de detaillering zeer belangrijk.

Panhaak

FOS CH panhaak 409210 65/52 RVS

Vorsthaken
Vorsthaak 470/152

PI vorst nr. 8

 Onderpan profiel

Kleur antraciet
Lengte 1500 mm (was voorheen 2500 mm)
Profielhoogte 135 mm
Totale hoogte 150 mm
Materiaal slagvast PVC
Verpakking 20 stuks per bundel

  Meer info

 Ventilerende panlat zonder kam

Kleur zwart en rood
Profielhoogte 32 mm
Werkende lengte 1000 mm
Materiaal HDPE
Verpakking 100 stuks per doos

Meer info

http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/onderpanprofiel/7
http://www.nedsale.nl/Dakvoet/venti-panlat.pdf
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 Verholen goot type 140-150

Kleur zwart
Breedte ca. 140 mm
Hoogte ca. 150 mm
Lengte 150 cm
Werkende lengte 45° kap 140 cm
Materiaal slagvast virgin PVC

Schuimstroken worden standaard bijgeleverd.
Via de info kunt u een DWG tekening downloaden >>>

Meer info

 Verholen goot type 180-100

Kleur zwart
Lxbxh ca. 1500 x 180 x 100 mm
Werkende lengte 140 cm (bij 45 graden dakhelling)
Materiaal virgin PVC

Filterschuim
Verpakking 10 verholen goten

10 schuimstroken

Schuimstroken worden standaard bijgeleverd.
Via de info kunt u een DWG tekening downloaden >>>

Meer info

 Aansluitelement

Kleur zwart
Lxbxh

1500x150x23 mm en

2000x150x23 mm

Materiaal slagvast PVC
Verpakking 6 stuks per pak

Toepassing: aansluiting aan verholen goot voor waterafvoer onder de pannen
door.
Via de info kunt u een DWG tekening downloaden >>>

Meer info

http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/verholen_goot_140-150/15
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/verholen_goot_180-100/16
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/aansluitelement/18
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 Kilgoot soft PVC op rol

Kleuren rood en zwart
Lengte rollen van 10 meter
Breedte 46,5 cm
Materiaal zacht PVC

Meer info

 Mini-kombi

Kleuren rood en zwart
Lengte 1000 mm
Kamhoogte 55 mm
Profielhoogte 90 mm
Materiaal LDPE
Verpakking 100 meter per doos

Voor optimale bescherming van de panlatten t.p.v. kilgoten etc. Meer info

 Nedsaflex

Kleuren zwart, rood en loodkleur
Breedtes 180, 300 en 450 mm
Lengte 5 meter per rol
Materiaal aluminiumgaas met gemodiceerd kunststof
Verpakking 10 meter per doos

Als afwerking c.q. waterdichte aansluiting aan de bovenkant van kilgoten en
verholen goten.  Meer info

http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/kilgoot_op_rol_kunststof/13
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/mini_kombi/6
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/Nedsaflex/32
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 Alu-vario nok- en hoekkeperband 300 mm

Kleuren zwart en rood
Breedte 300 mm
Lengte 5 meter per rol
Ventilatie 160 cm²/meter
Materiaal aluminium met butyl kleefstrip van 40 mm

 

Nu vernieuwd met extra brede kleefstrip van 40 mm !

 

Aandrukrol toepassen voor optimale hechting.

 

Meer info

 Chaperon ventilatieprofiel

Kleur antraciet
Lxbxh 2500x100x30 mm
Ventilatie zie tabel
Materiaal geperforeerd PVC
Verpakking 10 stuks per bundel

Voor het ventileren van lessenaarsdaken.
Meer info

 Hoekkeper afdekprofielen

De kunststof hoekkepper afdekprofielen kunnen worden toegepast op
hoekkeperse van platte pannen, waar srakke dakvlakken gewenst zijn, zonder
vorsten en ondervorsten.

De afdekprofielen zijn op projectbasis leverbaar voor diverse platte
dakpannen, deze worden speciaal op dakhelling vervaardigd en zijn in iedere
kleur verkrijgbaar.

Meer info

http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/Alu-vario_rol/25
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/chaperon_profiel/23
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/hoekkeper_afdekprofiel/30
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 RVS snelschroeven

RVS, voorzien van RVS ring met EPDM afdichting

   
(Gevel)pannen + hulpstukken 4.5 x 55 mm
Vorsten 4.5 x 65 mm
Specifieke toepassingen 4.5 x 80 mm
Broekstukken 4.5 x 200 mm (50 st/pak)
Verpakking 100 st/pak 

Meer info

 Dakpanlijm

Verlijmen van zaagstukken en evt. breuk

Kleuren zwart en rood
Inhoud 290 ml
Verpakking 12 kokers per doos

Meer info

 Ruiterdrager

Breedte 30 en 40 mm
Verpakking 50 stuks per doos
Verzinkt.  

Meer info

 Hoekkeperkklem 512/2

Voor het vastzetten van gezaagde dakpannen langs de hoekkeper.

Materiaal RVS
Verpakking 50 stuks per doos

 

Meer info

http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/RVS_schroeven/40
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/dakpanlijm/43
http://www.nedsale.nl/Product_overzicht/ruiterdrager_standaard/44
http://www.nedsale.nl/panhaken/panhakenoverzicht.pdf
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 Universeelhaak 436a

Wanneer (grote) dakpannen als gevelbekleding worden toegepast, kunnen
met behulp van deze haak, de onderste pannenrijen worden vastgezet.

Materiaal RVS
Lengte 80 mm
Verpakking 100 stuks per doos

  Meer info

 Colorvents dakdoorvoeren

Dakdoorvoeren in model en kleur van de pannen.

Toepassingen oa.

- W.T.W. - Mechanische ventilatie
- Rioolbeluchting - CV dakdoorvoeren
- Vogelpannen - Stadsuitlooppannen

Meer info

http://www.nedsale.nl/panhaken/panhakenoverzicht.pdf
http://www.nedsale.nl/Producten/dakdoorvoer_in_kleur

