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dakpannen algemeen

mORe pOWeR TO YOUR ROOF
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3.1.  Algemeen beton

gROndsTOFFen 
mOnIeR produceert betondakpannen met gebruik
making van zuivere, natuurlijke grondstoffen: zand, 
cement en water. het mengsel dat daarmee wordt 
gemaakt, wordt door en door gekleurd met natuur lijke 
ijzeroxiden die borg staan voor een langdurig kleur
behoud. Om de bij beton normaliter optredende  
kalkuitbloei tegen te gaan, wordt het oppervlak van  
de pan afgewerkt met een ingekleurde coating.  
deze zorgt ervoor, dat de kalkuitbloei aan de onder
kant van de dakpan plaatsvindt. de beton dakpannen 
met de glazuron®afwerking ondergaan een  
afwijkend afwerkingsprocedé: op de door en door  
ingekleurde betonnen drager wordt een bijzondere 
cementslurry aangebracht, die ervoor zorgt dat het  
oppervlak van de pan glad is. deze toplaag wordt  
afgewerkt met een ingekleurde coating die voorzien is 
van hydrofoob. het gladde oppervlak en de toepassing 
van hydrofoob zorgen ervoor, dat het regenwater  
snel wordt afgevoerd en nauwelijks kans krijgt in te 
trekken in de dakpan. daardoor is de dakpan veel 
sneller droog. 

dit maakt het moeilijker voor algen om zich aan de  
dakpan te hechten. 

mIlIeUaspecTen
de productie van betondakpannen bij mOnIeR  
veroorzaakt weinig milieubelasting. dit komt onder meer 
door milieumaatregelen die door mOnIeR zijn getroffen, 
zoals het volledige hergebruik van proceswater en het 
gebruik van biologisch afbreekbare ontkistingsolie. 
bovendien vraagt het productieproces van mOnIeR 
betondakpannen weinig energie, omdat de pannen in  
efficiënt gestookte verhardingskamers verharden en niet 
zoals keramische dakpannen op hoge temperaturen  
gebakken worden. het gebruik van mOnIeR beton
dakpannen belast het milieu minimaal omdat er nauwelijks 
stoffen uitlogen in het milieu en het pannendak vrijwel 
geen onderhoud behoeft. de dakpannen functioneren 
tientallen jaren zonder problemen. aan het einde van hun 
levensduur kunnen de betondakpannen vervolgens prima 
hergebruikt en als betongranulaat worden toegepast in 
nieuwe betondakpannen, andere betonpro ducten of als 
ophoog/verhardingsmateriaal. Volgens nIbe (nederlands 
Instituut voor bouwbiologie en ecologie bv) is de 
mOnIeR betondakpan zelfs het meest milieuvriendelijke 
dakbedekkingsmateriaal. de glazuron®betondakpan is de 
enige in nederland verkrijgbare dakpan die beschikt  
over het dUbOkeUR®certificaat dat door nIbe wordt 
verstrekt (status maart 20090515).

de aURanOx TechnOlOgIe Van mOnIeR:  
mIndeR schadelIjke sTOFFen,  
een kWalITaTIeF beTeRe leeFOmgeVIng
de meest recente innovatie van mOnIeR is de auranox 
dakpan: een betondakpan met titaandioxide die schadelijke 
stikstofoxiden uit de lucht opneemt en deze omzet in 
onschadelijke nitraten. het fotokatalytische proces van de 
auranox dakpan wordt door zonlicht in gang gezet en 
heeft een significante daling van de concentratie  

Het dak is de kroon op het huis. Of het nu gaat om nieuwbouw  
of renovatie, wie in Nederland om zich heen kijkt, ziet een uniek 
daklandschap dat divers, speels, sierlijk en innovatief is.  
Opvallende hol- en bolgevormde daken, ronde daken en zelfs  
dakpangevels, nagenoeg alles is mogelijk.
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stikstofoxidegassen in de lucht tot gevolg.  
mOnIeR heeft haar auranox technologie inmiddels 
wereldwijd geïntroduceerd. de auranox dakpan zet  
schadelijke stikstofoxiden (nOx) om in onschadelijke 
nitraten. een dak met een oppervlakte van 2.000 m2  
neutraliseert de stikstofoxideuitstoot van tien personen
auto’s die gemiddeld 17.000 km per jaar afleggen.  
de werking van de auranox dakpan is vastgesteld  
door middel van laboratoriumonderzoeken aan het 
Fraunhofer Instituut voor bouwfysica (Resultatenrapport 
bbh017/2008/281). kijk voor meer informatie op  
pagina 59 van dit technisch handboek.

kleURen
Juist kleurgebruik voorkomt visuele  
milieuvervuiling
mOnIeR staat bekend om de grote keuze in  
dakpanmodellen. de laatste jaren heeft de fabrikant 
zich ook beziggehouden met het samenstellen van een 
evenwichtige kleurenlijn. deze kleurenlijn is ontstaan 
in nauwe samenwerking met een kleurdeskundige.  
de zorg voor het milieu uit zich namelijk niet alleen  
in het productieproces en in de materiaalkeuze van 
het product, maar ook in de keuze van kleuren.  
de kleurdeskundige adviseert mOnIeR bij het  
realiseren van warme, natuurlijke kleuren. 

ingetogen kleuren
de mOnIeR betondakpannen hebben het grote  
voordeel, dat beton zich uitstekend leent voor het 
gebruik van ingetogen kleuren, waarmee de kleur van 
het dakvlak goed zal harmoniëren in de omgeving,  
of dit nu een stedelijke of een landelijke omgeving is.
met deze kleurenlijn sluit mOnIeR aan op de vraag 
van architecten naar keuzemogelijkheden.

vaktermen
er is gekozen voor een aantal basiskleuren en er wordt 
uitgegaan van kleurtonen, waarvan varianten zijn afgeleid. 
kleurtonen zijn de volledig verzadigde kleuren, waaruit  
tinten ontstaan. gebruik wordt gemaakt van de  
grijswaarde: de licht en donkerwaarde van een kleur. 
daarnaast is de verzadiging  de intensiteit van een kleur  
belangrijk in de kleursamenstelling.

dUbOkeUR®certificaat glazuron®dakpannen
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3.2. Algemeen kerAmiek

gROndsTOFFen 
klei
de oude zeeklei en vooral het aanslibsel van de  
rivieren de maas, de Rijn met zijrivieren, Ijssel, Waal  
en de schelde leveren de grondstof voor keramische 
dakpannen. de dakpannenfabrieken zijn daarom van 
oudsher veelal langs deze rivieren gevestigd.  
Onze productlocaties gebruiken een mengsel van 
zorgvuldig geselecteerde kleisoorten. 

mIlIeUaspecTen kleIWInnIng
een gezamenlijke studie van de universiteiten van 
Wageningen en Utrecht met onderzoeksinstituut 
deltares stelt vast dat klei uit de nederlandse uiter
waarden aangeduid kan worden als een vernieuwbare 
grondstof. Immers, sinds 1850 is het tempo van  
klei afzetting in de uiterwaarden toegenomen dankzij 
de aanleg van kribben en zomerkaden. het totale  
klei volume in de uiterwaarden bedraagt vandaag  
0,6 kubieke kilometer. een derde hiervan heeft  
zich gevormd in de periode na 1850. sindsdien is  
0,17 kubieke kilometer hiervan ook weer gewonnen. 
Wanneer bij deze verhouding tussen winning en  
afzetting de hoge herstelsnelheid na kleiwinning en de 
effecten van het programma ‘Ruimte voor de rivier’  
worden meegewogen, is duurzame ontkleiing in 
nederland sinds 1850 een feit.

mIlIeUaspecTen pROdUcTIe
de productie van keramische dakpannen veroorzaakt 
enige milieubelasting. dit komt met name door de 
hoeveelheid energie die gebruikt wordt om de pannen 
op hoge temperaturen te bakken en de cO²emissies 
die daarbij ontstaan. Vervolgens zal het gebruik van de 
keramische dakpan het milieu minimaal belasten, 
omdat er nauwelijks stoffen uitlogen in het milieu en 
omdat het pannendak vrijwel geen onderhoud behoeft 
tijdens zijn levensduur. keramische dakpannen van 
mOnIeR functioneren tientallen jaren zonder  
problemen. aan het einde van hun levensduur  
kunnen de keramische dakpannen vervolgens prima 
hergebruikt worden als granulaat voor tennisbanen 
(gravel) en in menggranulaat als ophoog/verhardings
materiaal. kijken we naar de gehele levenscyclus dan 

levert dit voor de keramische dakpan een voldoende 
goed milieuprofiel op. dit blijkt ook uit de door  
het ministerie van VROm erkende mRpIbladen en  
de nIbeclassificatietabel. Volgens nIbe heeft de  
keramische dakpan nog altijd de voorkeur boven  
een heleboel andere dakbedekkingsmaterialen.

kleURen
natuurliJke kleur
het ijzeroxide in de klei geeft de pan na het bakken 
haar prachtige natuurrode kleur.

engoberen
engoberen is het vastbakken van een fijne, dunne, 
matte, aardachtige deklaag, op kleur gebracht door  
bijmenging van ijzeroxide. er zijn prachtige rode,  
zwarte en vooral bruine engobes.

Patineren
Om nieuwe keramische dakpannen een historische 
uitstraling mee te geven, kunnen we het oppervlak 
ervan voorzien van een speciale afwerkingslaag. 
bij deze techniek wordt keramisch materiaal in  
verschillende kleurnuanceringen in het oppervlak  
meegebakken. dat levert onder meer de prachtig 
geschakeerde kleurstellingen oud rood en oud blauw 
op, die u terugvindt bij de Oude holle 1880. 

smoren
afsluiting van de luchttoevoer en toevoeging van  
stikstof in de slotfase van het stookproces kleurt het 
ijzeroxide in de klei of in de engobe van de opper
vlaktelaag blauwzwart. dit proces, in vroeger eeuwen 
gebruikt om de kleur van natuursteenleien na te 
maken, levert de vermaarde blauw gesmoorde  
dakpannen op.

verglazen
glazuur, overgenomen van de pottenbakkers, is een 
fijne, dunne, matte of glanzende glasdeklaag, vastgebak
ken op de keramische ondergrond. een groot scala 
van heldere en gedempte kleuren is mogelijk door het 
toevoegen van metaaloxiden aan het glas: matzwart 
verglaasd, glanzend zwart, glanzend lichtbruin, glanzend 
bruin, glanzend extra donkerbruin, glanzend blauw, 
glanzend paars, glanzend wijnrood verglaasd, etc.



47

pROdUcTIepROces
na intensieve menging ondergaat het kleimengsel een 
proces van kneden, raspen en walsen. geavanceerde, 
eigentijdse machines persen de klei in speciale gipsen 
mallen, waarna het gecontroleerde drogen plaatsvindt 
in grote, afgesloten droogkamers. Via een ingenieus 
transportsysteem belanden de kleipannen in de oven 
en begint het stookproces. een temperatuur van ruim 
1000°c zorgt voor een chemische omzetting van de 
klei in duurzaam steen. de volautomatische tempe
ratuurregeling staat garant voor een grote vormvast
heid en weersbestendigheid van de dakpannen.  
na een nauwgezette sortering en palletering zijn de  
dakpannen gereed voor transport naar de bouwplaats. 

basIseIsen
de keramische dakpannen van mOnIeR voldoen 
natuurlijk aan de essentiële eisen waaraan een  
perfecte dakbedekking moet voldoen.

Fraaie vormgeving
het assortiment van mOnIeR sluit nauw aan bij de 
eisen van de architectonische vormgever. een sterk 
golvend dak, een strak dak, een dak aangepast aan  
een historische omgeving of juist een eigentijds dak, 
nagenoeg alles is mogelijk. Ons assortiment omvat 
ook een veelvoud aan modellen, in diverse kleuren  
en oppervlaktebehandelingen, afkomstig van onze  
buitenlandse zusterbedrijven.

Weersbestendigheid
Onze dakpannen zijn over het algemeen bestand tegen  
alle weersinvloeden: vorst, sneeuw, (zure) regen, lucht
verontreiniging en wind. dit laatste natuurlijk indien  
voldaan is aan de verankeringseisen van het bouwbesluit.

Waterdichtheid
de vormgeving van kop en zijsluitingen van de 
mOnIeR dakpannen staat garant voor een goede 
regendichtheid van de dakbedekking tijdens storm  
en regen, geheel volgens de prestatieeisen van het 
bouwbesluit.

vaste ligging
de zuivere vorm van de mOnIeR dakpannen,  
resultaat van ons productieproces, in combinatie  
met de voorgeschreven verankering, garandeert een 
optimale bescherming ook tijdens storm.

naturel

engobe

gesmoord

Verglaasd

gepatineerd
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handzaam Formaat
alle mOnIeR modellen hebben afmetingen en  
gewichtsverhoudingen die een vlotte en efficiënte  
verwerking mogelijk maken.

3.3. toepAssingsgebied

dakhellIng
bij dakhellingen van 7° tot 15° kunt u ons low pitch 
system toepassen. Raadpleeg hiervoor onze afdeling 
dakservice. bij dakhellingen van 15° en de minimale 
dakhelling die van toepassing is voor het dakpanmodel 
dat u wenst toe te passen (zie modelbeschrijving in  
dit technisch handboek), zijn extra maatregelen aan  
het onderdak vereist. In het algemeen zijn betonnen 
dakpannen vanaf 20° (dakpanmodellen sneldek en 
neroma vanaf 17,5°) toepasbaar zonder een extra 
waterkerende onderlaag. Voor de uitvoering van  
flauwhellende daken zijn aanbevelingen in het hoofd
stuk daktechniek van groot belang. de keramische 
dak pannen van mOnIeR kunnen door de uitgekiende 
vorm toegepast worden op vrijwel alle hellende daken 
tussen 15° en 90°. bij een flauwe helling (globaal  
tussen 15° en 25° voor keramische dakpannen) is  
een waterkerende en dampdoorlatende laag op het 
onderdak noodzakelijk.

3.4.  overzicht dAkpAn- en  
vorstmodellen

de keuze van het dakpanmodel hangt af van de  
wensen die de opdrachtgever en de architect hebben 
geformuleerd. mOnIeR heeft een zeer uitgebreid  
assortiment dakpanmodellen om aan deze wensen  
te voldoen. Om de keuze gemakkelijker te maken, is 
hierna een keuzeschema opgenomen, waarin de ver
schillende aspecten van alle mOnIeR dakpanmodellen 
overzichtelijk bijeengebracht zijn. het keuzeschema 
van dakpanmodellen geeft een vergelijkend overzicht van 
dakpanvorm, architectonische kenmerken, doorsnede, 
minimale en maximale dakhelling en toepassingsgebied. 
hierna treft u een overzicht aan van de mOnIeR  
dakpanmodellen met de bijbehorende vorsten.  

Windtunneltest

kleigroeve

persen

stoken
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geprofileerde dakpanmodellen materiaal leverbaar
model sneldek beton In de afwerking  glazuron® en natura

model neroma beton In de afwerking  glazuron® en natura

model Utrechter beton In de afwerking  natura

model VhVariabel  keramiek Rode scherf: naturel, geëngobeerd, glanzend en mat verglaasd

  blauwe scherf: naturel en geëngobeerd

model OVh 200  keramiek Rode scherf: naturel, geëngobeerd, glanzend en mat verglaasd

model OVh 206  keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  blauwe scherf: naturel en geëngobeerd

model de nieuwe hollander  keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd, glanzend en mat verglaasd

model Renova  keramiek Rode scherf: naturel, geëngobeerd, glanzend en mat verglaasd

model Oude holle  keramiek Rode scherf: naturel en 1880 (gepatineerd)

  blauwe scherf:  geëngobeerd, naturel gesmoord en  

1880 (gepatineerd)

model Rubin 9V keramiek  Rode scherf: naturel, geëngobeerd en edelengobe

vlakke dakpanmodellen materiaal leverbaar
model stonewold beton In de afwerking  natura

model astratto beton In de afwerking  natura

model Tuile plat  keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd

model signyFinnez keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd

model bretagne keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd

model domaniale keramiek Rode scherf: geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd

speciale dakpanmodellen materiaal leverbaar
model Tuile du nord beton In de afwerking  natura

model grote Romaanse  keramiek Rode scherf: naturel, glanzend en mat verglaasd

  blauwe scherf: naturel gesmoord

model Tuile du nord keramiek Rode scherf: naturel, glanzend en mat verglaasd

  blauwe scherf: naturel gesmoord

model kruispan (bouletpan) keramiek Rode scherf: naturel, glanzend en mat verglaasd

  blauwe scherf: naturel gesmoord

model postel Orage keramiek Rode scherf: naturel en geëngobeerd

  donkere scherf: geëngobeerd

model Vlakke mulden keramiek Rode scherf: naturel geëngobeerd

  blauwe scherf: naturel gesmoord

 

low pitch system materiaal leverbaar
 beton In de afwerking  natura
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OpgenOmen gegeVens 
Voor elk dakpanmodel zijn de volgende gegevens 
opgenomen:

Panvorm
grootte, uiterlijk, golving.

architectonische kenmerken
Textuur, schaal, lijnwerking.

dakhelling
de voor het dakpanmodel geldende minimale dakhelling.

maatvoering
stramien en modulaire maten.

technische gegevens
dakpanafmetingen, werkende breedte, aantal  
dakpannen per m², gewicht per m².

lataFstand
de voor het dakpanmodel geldende latafstanden.

modelgebonden daksysteemcomPonenten
een overzicht van de voor het dakpanmodel speciaal 
ontwikkelde daksysteemcomponenten.

universele daksysteemcomPonenten
een overzicht van daksysteemcomponenten voor nok, 
hoekkeper, kil, dakvoet, muur en schoorsteenaansluitingen. 
alle onderdelen voor verankering en bevestiging  
(verankeringsberekening op aanvraag).

diversen
bijzondere eigenschappen van het dakpanmodel.

aFWerking
Overzicht van de afwerking waarin het dakpanmodel 
leverbaar is.

kleuren Per aFWerking
een overzicht van de kleuren die voor elke afwerking 
leverbaar zijn. 

hulPstukken
een overzicht van de voor het dakpanmodel leverbare 
hulpstukken.

breedte- en lengte-indeling
berekening van de dakbreedte en daklengte voor het 
betreffende dakpanmodel.

ruiterhoogte
de voor het model geldende ruiterhoogte.

tekeningen dakPanmodel
een overzicht per model van de voornaamste maten, 
nodig voor de maatvoering van het dak:
  de gemiddelde, werkende breedte van normale pan en 

gevelpannen (voor de berekening van de dakbreedte);
  de gemiddelde panlatafstand, de plaats van de  

bovenste en onderste panlat (voor de berekening van de 
daklengte); 

  de afmetingen van de dakpannen en de hulpstukken met 
o.a. de flaplengte van gevelpannen, chaperonpannen en 
onderpannen, de hoek van de knikpannen en de doorlaat 
van de ventilatiepannen.

OVeRIge TechnIsche gegeVens 
de dakpannen voldoen aan en 490 / 491 (beton),  
en 1304 (keramiek) en beschikken over een kOmO®
attestmetproductcertificaat of gelijk waardige kwaliteits
verklaring. alle productielocaties van mOnIeR b.V. en het 
verkoopkantoor zijn IsO 9001 gecertificeerd.

3.5 gebruik hulpstukken beton

nOkVORsTen
Voor de afwerking van de daknok biedt mOnIeR u een 
keuze uit de onderstaande nokvorst modellen:
Univorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

sneldek en neroma.
schubvorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

Utrechter en Tuile du nord.
hV vorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

stonewold, astratto en Tuile du nord.
Zadelvorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

stonewold en astratto.

hOekkepeRVORsTen
Voor de afwerking van de hoekkeper biedt mOnIeR u 
een keuze uit de onderstaande hoekkepervorst modellen:
Univorst  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

sneldek en neroma.
schubvorst  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

Utrechter en Tuile du nord
hV vorst   Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

stonewold, astratto en Tuile du nord.
Zadelvorst  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

stonewold en astratto.

bROeksTUk
Voor de afwerking van de ontmoeting tussen nok en 
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hoekkepers. Universeel toepasbaar bij univorsten. 
speciale broekstukken op maat uitsluitend op aanvraag 
en na goedkeuring dakservice.

UnImOdUlaIRe geVelpan
Voor de afwerking van het dakvlak aan de zijkant. 
Zowel in linkse als rechtse uitvoering. Ook  
verkrijgbaar: chaperongevelpannen, knikgevelpannen  
en gevelonderpannen. de unimodulaire maatvoering is 
er voor de dakpanmodellen sneldek en neroma.

geVelFlap
Voor de afwerking aan de zijkant van het dakvlak. 
Zowel in linkse als rechtse uitvoering. de rechtse te 
gebruiken in combinatie met speciale pan. Voor de 
dakpanmodellen Tuile du nord en astratto.

specIale pan
In combinatie met de rechtse gevelflap voor de  
afwerking aan de rechterzijkant van het dakvlak.  
Voor de dakpanmodellen Tuile du nord en astratto.

dUbbele dakpan
Fabrieksmatig in de breedte verlijmde dakpannen met 
een dubbele, werkende breedte, vooral toepasbaar bij 
hoek en kilkepers en verholen goten. Voorkomt te 
kleine stukken pan bij hoek en kilkepers. Voor alle  
betonnen dakpanmodellen. alleen op bestelling.

dUbbelWelpan/eIndpan
dakpan met dubbele wel. Te gebruiken voor de  
afwerking (zonder gevelpan) van de linkerzijkant van 
het dakschild. de rechterzijde in dat geval af te wer
ken met een normale dakpan. Ook voor de afwerking 
langs dakdoorbrekingen. Voor alle mOnIeR betonnen 
dakpanmodellen.Voor de vlakke dakpanmodellen 
stonewold en astratto is een eindpan beschikbaar.

aanslUITpan
dakpan zonder zijsluiting; alternatief voor de dubbel
welpan, voor afwerking van de linkerkant van het  
dakschild zonder gevelpan, bij dakdoorbrekingen en  
bij het mOnIeR geluidwerend pansysteem. Voor alle 
mOnIeR betonnen dakpanmodellen.

halVe pan
geeft meer mogelijkheden voor de maatvoering  
van de dakbreedte en bij hoek en kilkepers.  
halve chaperonpannen, halve onderpannen en halve 
knikpannen zijn verkrijgbaar voor alle betonnen  
dakpanmodellen behalve Utrechter en Tuile du nord. 

bij Tuile du nord is een halve pan verkrijgbaar, echter 
deze heeft een werkende breedte van 115 mm. 

chapeROnpan
Voor de afwerking aan de bovenzijde van lessenaar daken 
en voor de aansluiting van hellende op platte daken. bij de 
modellen sneldek, neroma, stonewold en astratto maakt 
de flap standaard een hoek van 90° of 70° met de dakpan; 
bij de overige betonnen dakpanmodellen is die 90°.

OndeRpan
Voor de afwerking van het dakvlak aan de onderzijde. 
Voor alle betonnen dakpanmodellen.

knIkpan
Voor afdekking van de knik in gebroken of mansardedaken 
(zgn. Franse kap). de knik bedraagt 120°, 140° of 160°. 

cOmbIpan®

Voor dakspouwventilatie, be en ontluchting van  
onbenoemde ruimten en rioolontluchting, maar ook 
voor wasdrogers en afzuigkappen. combipannen zijn 
verkrijgbaar voor de dakpanmodellen sneldek en 
neroma. Voor de overige betonnen dakpanmodellen  
is de universele combipan® beschikbaar. 

VenTIlaTIepan 
Voor ventilatie van de dakspouw waar geen  
zelfventilerende constructie mogelijk is.  
Voor alle betonnen dakpanmodellen. 

paspan 
Op maat gemaakte dakpan (aangepaste breedte). 
alleen op bestelling. 

pasgeVelpan
Op maat gemaakte gevelpan (aangepaste breedte). 
alleen op bestelling. 

sTadsUITlOOppan
dakpan voor de doorvoer van een stadsuitloop van 
een plat dak. Voor de dakpanmodellen sneldek, 
neroma en stonewold. 

gIeRZWalUWpan
speciaal ontwikkelde dakpan waarin de gierzwaluw 
kan nestelen. leverbaar met nestkastje.

hUIsmUssenpan
speciaal ontwikkelde dakpan waarin de huismus kan 
nestelen. leverbaar met nestkastje. 



52

TechnIsch handbOek
3 dakpannen algemeen

uni-vorsten HV-vorsten broekstuk

gevelpan links gevelflap links speciale pan + gevelflap rechts

aansluitpan dubbele welpan

chaperonpan onderpan

ventilatiepan paspan pasgevelpan

knikpan Combipan® piron

stadsuitlooppan gierzwaluwpan dubbele pan

halve pan
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3.6. gebruik hulpstukken kerAmiek

Voor elk dakpanmodel heeft mOnIeR specifieke hulp
stukken ontwikkeld waarmee de complete en kwalitatieve 
afwerking van elk hellend dak gerealiseerd kan worden.
deze hulpstukken voorzien in een goede aansluiting op  
de dakpannen  in vorm en kleur  en waarborgen een 
kwalitatief betrouwbare afwerking van dakbeëindigingen  
en dakdoorbrekingen.

nOkVORsTen
Voor de afwerking van de daknok biedt mOnIeR u een 
keuze uit de onderstaande nokvorst modellen:
halfronde vorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

VhVariabel, OVh 200, OVh 206, 
de nieuwe hollander, Renova, 
Oude holle, Tuile du nord,  
kruispan en grote Romaanse  
NB. Let op onderscheid in halfronde 
vorst model Tegelen en model Woerden.

platte vorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 
Tuile du nord en kruispan alsmede 
bij het dakpanmodel Vlakke mulden 
in de kleur natuurrood.

holle vorst:  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
Oude holle.

Zadelvorst type hO:  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
Rubin 9V.

konische vorst  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
type p:  Vlakke mulden in de kleur  

blauwgrijs engobe.
hV vorst type k:  toepasbaar bij het dakpanmodel 

Tuile plat.
konische vorst   toepasbaar bij het dakpanmodel
type bdk:  Tuile plat.
halfronde nokvorst  Toepasbaar bij de dakpanmodellen
type s:  signyFinnez, bretagne en  

postel Orage.
hV nokvorst type s:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

signyFinnez en bretagne.
halfronde leivorst  Toepasbaar bij het leipanmodel
type nok: domaniale.
hoekige leivorst  Toepasbaar bij het leipanmodel 
type nok: domaniale.

hOekkepeRVORsTen
Voor de afwerking van de hoekkeper biedt mOnIeR u 
een keuze uit de onderstaande hoekkepervorst modellen:
halfronde vorst:   Toepasbaar bij de dakpanmodellen 

VhVariabel, OVh 200, OVh 206, 
de nieuwe hollander, Renova, 
Oude holle, Tuile du nord,  
kruispan en grote Romaanse. 

   NB. Let op onderscheid in halfronde 
vorst model Tegelen en model Woerden.

schubvorst:  Toepasbaar bij de dakpanmodellen 
VhVariabel, OVh 200, OVh 206, 
de nieuwe hollander, Renova en 
grote Romaanse.  
NB. Let op onderscheid in schubvorst 
model Tegelen en model Woerden.

holle vorst:  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
Oude holle.

Zadelvorst type hO:  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
Rubin 9V.

konische vorst  Toepasbaar bij het dakpanmodel
type p:  Vlakke mulden in de kleur  

blauwgrijs engobe.
hV vorst type k:  Toepasbaar bij het dakpanmodel 

Tuile plat.
konische vorst  Toepasbaar bij het dakpanmodel 
type bdk: Tuile plat.
halfronde hoek Toepasbaar bij de dakpanmodellen
kepervorst type s:  signyFinnez, bretagne en  

postel Orage.
hV hoekkepervorst   Toepasbaar bij de dakpanmodellen
type s: signyFinnez en bretagne.
halfronde leivorst  Toepasbaar bij het leipanmodel
type hoekkeper: domaniale. 
hoekige leivorst  Toepasbaar bij het leipanmodel
type hoekkeper: domaniale.
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UnIVeRseel bROeksTUk 
Voor de afwerking van de aansluiting tussen daknok en 
hoekkepers, of van op elkaar aansluitende daknokken, 
biedt mOnIeR u standaard de keuze uit onderstaande 
broekstukmodellen.
a.  universeel broekstuk 3 x halfronde vorst geschikt voor 

aansluiting van halfronde vorst model Tegelen en model 
Woerden geplaatst op 1 x nok en 2 x hoekkeper;

b.  universeel broekstuk 1 x halfrond vorst en 2 x schub
vorst, beide zowel voor model Tegelen als voor model 
Woerden en waarvan de aan te sluiten halfronde vorst 
is geplaatst op de nok en de aan te sluiten schubvorsten 
op de hoekkeper;

c.  broekstuk 3 x halfronde vorst type s geschikt voor  
aansluiting van 1 x halfronde vorst type s geplaatst op 
nok en 2 x halfronde hoekkepervorst type s geplaatst 
op hoekkeper;

d.  broekstuk 3 x hV vorst type s geschikt voor aansluiting 
van 1 x hV vorst type s geplaatst op nok en  
2 x hV hoekkepervorst type s geplaatst op hoekkeper. 

geVelpannen
Ter afwerking van de zijkant van het dakschild. leverbaar 
voor alle modellen in linkse en rechtse uitvoering. 

chapeROnpan
Voor de afwerking van lessenaardaken en aansluitingen van 
hellende op platte daken. Voor de zijkanten van het dak
schild zijn chaperongevelpannen (links en rechts) leverbaar.

knIkpan
Voor de afwerking van de knik in gebroken of mans arde
daken. Voor de aansluiting op de gevel zijn knikgevelpannen 
(links en rechts) leverbaar.

OndeRpan
Voor een strakke afwerking van de dakvoet. de pan is aan 
de onderzijde voorzien van een flap. Ook hiervoor zijn 
linkse en rechtse gevelonderpannen leverbaar.

dUbbelWelpan
Te gebruiken voor de afwerking van de linkerzijkant van 
het dakschild. In die gevallen waar geen gevelpannen 
gewenst of toepasbaar zijn; de rechterzijkant wordt  
dan afgewerkt met een normale pan. Ook bij dakdoor

brekingen, zoals dakramen en dakkapellen te gebruiken.

dOORVOeRpan
Voor het doorvoeren van afvoerpijpen.

VenTIlaTIepan
Voor ventilatie van de ruimte tussen de dakpannen en het 
dakbeschot.

TechnIsch handbOek
3 dakpannen algemeen
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HV vorstenhalfronde vorsten 

gevelpan rechts normale pan gevelpan links 

knikpan onderpan chaperonpan 

doorvoerpan dubbelwelpan ventilatiepan 

broekstuk grote spits
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