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BijzoNdeR & UiTGeSPRokeN   
een markante uitstraling smelt samen 
met een klassiek karakter. Het model 
Grote Romaanse is een forse dakpan 
die het dakvlak een fraaie accentuering 
geeft door de sterk conische golving. 
Traditie herleeft met deze robuuste, 
middelgrote dakpan die het dakbeeld 
een eigen gezicht geeft. 

Technische gegevens:  
keramische dakpan

Afmeting (l x b) 344 x 256 mm

Gemiddelde werkende breedte 205 mm

Gewicht 30 N

Gemiddeld aantal per m² 17,0

Gemiddeld gewicht per m² ca. 510 N

dakhelling minimaal 25°  

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

latafstand 

- minimale latafstand   284 mm 

- gemiddelde/ideale latafstand   287 mm 

- maximale latafstand    289 mm

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Panhaak Grote Romaanse, rekenwaarde 130 N

 

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.

Blauwe scherf  
naturel gesmoord

Rode scherf mat verglaasd

zwart blauw gesmoord

gitzwart extra donkerbruin paars

Rode scherf glanzend verglaasdRode scherf naturel

natuurrood

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



gevelpan  
links 

normale pan gevelpan rechts 

chaperongevelpan 
90° links 

chaperon- 
gevelpan 
90° rechts 

chaperonpan 90° 

ventilatiepan 
(ventilatie-  
opening 
ca. 1.300 mm²) 
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hoekkeperbeginvorst universeel broekstuk

35 25 

330 

90º 

Voor de hoekkeper kunt u als optie  
het model schubvorst toepassen 

topgeveleindvorst
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halfronde vorst model Tegelen topgevelbeginvorst
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Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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kieS  VooR eeN MoNieR-dAk

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.

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 dAkSYSTeeM- 
GARANTie    
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). 

30
J A A R

P RODUCT-
G A R A N T I E

DAKSYSTEEM-
G A R A N T I E

NIEUW

UNIVERSEEL

15
J A A R

30
J A A R

P RODUCT-
G A R A N T I E

DAKSYSTEEM-
G A R A N T I E

NIEUW

UNIVERSEEL

15
J A A R


