GEPROFILEERDE DAKPANMODELLEN
KERAMIEK

BETON

2010

DAKPANNENOVERZICHT

2010

Aantal per m ± 15,7

ROOFS FOR LIVING

Naturel

Mat verglaasd

natuurrood

Glanzend verglaasd

gitzwart

zwart

Aantal per m ± 16,3

OVH 2062

Naturel

Naturel

natuurrood

Aantal per m ± 15,6

natuurrood

Glanzend verglaasd

gitzwart

herfstkleur
Naturel gesmoord

Renova2

Oude Holle
2

Rubin 9V

Sneldek

Naturel

Naturel

Naturel

Naturel

Glazuron effen

natuurrood
Geëngobeerd

natuurrood
Glanzend verglaasd

Gepatineerd (1880)

Aantal per m ± 12,5

Naturel gesmoord

rood bont

indigo
Geëngobeerd

donker
rustiek
zwart

OVH 2002

blauw
gesmoord
blauw bont

Aantal p/m ± 13,0-14,2

Aantal per m ± 16,2

natuurrood

Aantal p/m2 ± 9,4-10,1

extra donkerbruin
Mat verglaasd

grijs
genuanceerd
gesmoord roestkleur
B/C

Aantal per m ± 9,7

Natura effen

nero/
zwart

zwart
grijs

koperrood rustiek
Glanzend verglaasd

gitzwart
wijnrood
Mat verglaasd

gitzwart
Mat verglaasd

zwart
Geëngobeerd

oud rood

azzurro

paars

blauw
gesmoord
grijs genuanceerd
gesmoord
Geëngobeerd

zwart
glazura
herfstkleur

zwart
vol
donker graﬁetgrijs

Aantal per m2 ± 10,0

Naturel

Aantal per m2 ± 10,6

Naturel

Bretagne

Aantal per m2 ± 20,0

Domaniale
Aantal per m2 ± 60,0

Naturel

natuurrood

natuurrood

natuurrood

Geëngobeerd

Geëngobeerd

Geëngobeerd

platinagrijs

rood rustiek

Geëngobeerd

Geëngobeerd

herfstkleur

zwart vol donker

Door-en-door gekleurd

antraciet vol donker

Natura genuanceerd

herfstkleur
RBB

Rode scherf

nieuw rustiek

oud blauw

Astratto

Tuile du Nord

Natura effen

Natura effen

Naturel

Aantal per m2 ± 9,7

antraciet

Aantal per m2 ± 16,4

antraciet
Natura genuanceerd

zilver

BETON
Kruispan

Aantal per m2 ± 23,1

Mat verglaasd

natuurrood

zwart

Glanzend verglaasd

Naturel gesmoord

blauw gesmoord

rustiek bruin

Grote Romaanse

Aantal per m2 ± 21,3

Aantal per m2 ± 17,0

Mat verglaasd

Naturel

natuurrood

zwart

Glanzend verglaasd

gitzwart

Naturel gesmoord

blauw gesmoord

Mat verglaasd

Naturel

natuurrood

zwart

Glanzend verglaasd

Blauwe scherf

Naturel gesmoord

Postel Orage

Vlakke Mulden Tuile du Nord

Naturel

Naturel

Aantal per m2 ± 20,0

natuurrood

rood rustiek

lichtbruin

Donkere scherf

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.

natuurrood

antraciet

steenrood
Geëngobeerd

Natura genuanceerd

extra
donkerbruin

bruin

lichtbruin

Natura effen

Geëngobeerd

Geëngobeerd

steenrood

Aantal p/m2 ± 14,5-15,0 Aantal per m2 ± 16,4

blauw gesmoord

gitzwart

Geëngobeerd

zwart vol donker

zwart

koperrood

bruin

antraciet vol donker

rood/bruin

Gepatineerd (1880)

Stonewold

Geëngobeerd

rustiek

steenrood

donker glazura

zwart

gitzwart
rood rustiek
Geëngobeerd

hollands rood

KERAMIEK

BETON
Tuile Plat

azzurro

SPECIALE DAKPANMODELLEN

VLAKKE DAKPANMODELLEN
Signy-Finnez

rood

vulkaanzwart
zwart
Geëngobeerd

KERAMIEK

antraciet

rosso

koper
Glazuron genuanceerd

Geëngobeerd

zwart glazura

lichtbruin

antraciet

bruin

Geëngobeerd

roestkleur
glazura

donkerbruin

nero/zwart

antraciet

herfstkleur TWP

donker
glazura

Natura effen

hollands
rood

rustiek
glazura
wijnrood

Natura effen

Aantal p/m ± 8,2

blauw gesmoord

donker
glazura

zwart

Low Pitch
System 2

leigrijs
rosso

Edelengobe

extra
donkerbruin

Natura effen

Aantal per m ± 16,4

antraciet

koperrood

Naturel gesmoord

Geëngobeerd

Glazuron effen

Utrechter2

natuurrood
Geëngobeerd

Geëngobeerd

rood rustiek

Neroma 2

Aantal per m2 ± 9,7

paars

antraciet vol donker

blauw grijs

rustiek bruin
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VH-Variabel
2

De Nieuwe
Hollander2

