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Model kruispan
Collectie speciale dakpannen

rode scherf 
Mat verglaasd

rode scherf 
naturel

blauwe scherf  
naturel gesMoord

zwart

natuurrood

blauw gesmoord

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

‘Hoeveel design mag ik van mijn dak verwachten?’

Mag het van u allemaal wat creatiever? Een beetje speelser? 

Laat u zich graag door design verrassen? Kies dan voor een 

dakpan waarmee u afwijkt van de gebaande paden. De 

Kruispan past zowel bij een klassiek als een modern huis. 

Het bijzondere is de opvallende lepelvormige bol. De Kruispan, de naam zegt het al, wordt 

altijd in kruisverband gelegd. Dat geeft u een uniek dak dat spontaan de aandacht trekt.

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk.  
Indien u aan uiterste maten gebonden bent is het 
raadzaam vooraf te controleren of de geleverde  
dakpannen en gevelpannen deze toelaten. 

technische gegevens

keramische dakpan

afmeting (l x b)  287 x 224 mm

gemiddelde werkende breedte  199 mm

gewicht 22 n

aantal per m²  21,3

gewicht per m² ca. 468 n

dakhelling minimaal 25°  

van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice

latafstand 

- minimale latafstand 235 mm

- gemiddelde/ideale latafstand 238 mm

- maximale latafstand 240 mm

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Panhaak eenvoudig Kruispan, rekenwaarde 116 n

lichtbruin bruin gitzwart

rode scherf 
glanzend verglaasd



gevelpan links

halve gevelpan 
links

halve pan 
links

halve pan 
rechts

halve gevelpan 
rechts

normale pan gevelpan rechts

ventilatiepan
ventilatieopening
ca. 1.200 mm²
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topgeveleindvorst

hoekkeperbeginvorst broekstuk
1 x nok - platte vorst links
2 x hoekkeper - platte vorst

topgevelbeginvorstplatte vorst
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Voor de hoekkeper kunt u als optie 
het model hoekkepervorst toepassen

Model kruispan
Collectie speciale dakpannen

Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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KIEs vOOR ZEKERHEID

30 jaar productgarantie    
MONIER-dakpannen hebben een garantieperiode van 
30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorst bestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de  
daarvoor geldende Europese normen. MONIER-
producten voldoen minimaal aan de geldende normen 
en voorschriften.

15 jaar daksYsteeMgarantie    
Behalve de productgarantie biedt MONIER ook  
de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan.  
Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en 
betreft de weers bestendigheid van de aangebrachte  
dakbedekking van MONIER (dakpannen, hulpstukken 
en daksysteemcomponenten). 

topkwaliteit voor lange terMijn    
We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor 
onze dakpannen en daksysteemcomponenten. alle 
producten worden vervaardigd volgens de strengste 
kwaliteits normen. Zowel de grondstoffen als de 
eindproducten worden op zeer regel matige basis 
uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren.

getest en goedgekeurd    
MONIER ontwerpt en produceert alle dakpannen en 
daksysteem componenten zelf. Op die manier worden 
alle onderdelen om tot een goed werkend dak te 
komen perfect op elkaar afgestemd.  alle onder delen 
worden uitvoerig getest in eigen en onaf hankelijke 
testcentra. uniek in de dakenbranche is de eigen wind- 
en regentunnel die diverse weersomstandigheden  
nabootst en het effect ervan op de producten 
weergeeft.
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SCIOS

gecertificeerd

SCIOS

gecertificeerd

De MONIER wind- en regentunnel  

in Heusenstamm, Duitsland.


