Economische tegelpannen / 26 tot 28 per m²

Élysée

Er zijn 5 kleurschakeringen leverbaar, waaronder de exclusieve
kleur zwarte kleur met blauwe schijn Ardoisé Irisé.
De Elysée is een moderne pan, maar kan zich ook goed
aanpassen aan de traditionele bouw. Met een regelmatige en
betrouwbare maatvoering is deze pan snel op het dak geplaatst
ook dankzij het grote en zuinige formaat : 270x350 mm.
Esthetisch behoudt de Elysée pan de verhoudingen van een
kleine tegelpan, vooral dankzij de elegante dunne neusrand.

Economische pan met een
hedendaagse look

Kleur Ardoisé Irisé

Kleur Rood Gevlamd

Technische informatie

1 EL

Afmetingen (cm)

27 x 35 x 1,3

Aantal pannen per m²

26 / 27 / 28

Gewicht per stuk (kg)

2,5

Latafstand (cm)

14

13,5

13

Overlap

7

8

9

7,1

7,4

7,7

Panlatten (lm/m2)
Aantal pannen per pallet*
Minimum
dakhelling

432
60 % / 31°

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

Zeer licht conisch

 chte tegelpan die perfect past voor hedendaagse en
E
traditionele daken.
 icht conisch effect voor het traditioneel aspect van
L
tegelpannendaken.
Groot formaat, snel en gemakkelijk te plaatsen.
 ingewerkte neuzen voor een gemakkelijke plaatsing
4
en een stabiele verpakking tijdens het transport.

Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2)
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Élysée
Longchamp

Bezand Champagne

Ardoisé irisé

Rood Gevlamd

Foto’s zijn niet bindend

Bestektekst
De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat :
• Afmetingen : 270 x 350 mm.
• 26 tot 28 pannen per m², afhankelijk van
de overlap : 70 tot 90 mm.

• Maximum dikte : 13 mm.
• Gebold, in de lengte en in de breedte, om
het aanzien van traditionele tegelpannen
te behouden
27

Hulpstukken

Élysée

2

1

3
4
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Élysée
Algemene keramische hulpstukken

3

Gevelpannen

613 EL

65 EL

201 EL

5 EL

Ventilatiepan met rooster
(doorsnede 25 cm2) / 3 kg

Kokerpan met kap
Ø 150 / 5,7 kg

Linker gevelpan
3,6 per lm / 2,8 kg

Halve pan
3,6 per lm / 1,3 kg

635 EL

1 ELW

202 EL

Kokerpan met kap
Ø 100 / 4,5 kg

Élysée beverstaart
Variabel gewicht

Rechter gevelpan
3,6 per lm / 2,8 kg

2

Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

31 XLM

365 XLM

454 EM

471 XLM

Halfronde ventilerende sluitvorst
2,5 per lm / 4,5 kg

Halfronde beginvorst
3 per lm / 3,8 kg

Hoekige eindnoordboom
1 kg

Kap 1 vorst 2 noordbomen
3,7 kg

36 XLM

33 XLM

434 XLM

84 EL

Halfronde ventilerende beginshubvorst
3,1 kg

Hoekige vorst
3 per lm / 2,8 kg

Tapse noordboom (klein model)
3 per lm / 1,9 kg

Ondervorstpan
3,7 per lm / 1,5 kg

366 XLM

362 XLM

453 XLM

463 XLP

Halfronde ventilerende beginschubvorst
3,1 kg

Hoekige beginvorst
3 per lm /3,7 kg

Tapse eindnoordboom (klein model)
1,8 kg

Kap 1 vorst / 2 hoekige
noordbomen / 3,6 kg

34 XLM

432 EL

472 XLM

Halfronde vorst
3 per lm / 3,6 kg

Hoekige noordboom (hoekkeper)
7,5 per lm / 1,1 kg

Kap 1 halfronde vorst
2 noordbomen / 4,5 kg

4

Dakranden

De aangegeven codes zullen u helpen bij de bestelling / De aangegeven maten zijn in cm en zijn indicatief.

1

83 EL
Gootpan
3,7 per lm / 1,4 kg
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