Regionale pan / 10,7 tot 13,2 per m2

Languedocienne
Languedocienne kanaalpannen hebben een heel royale wel en
worden overal rond de Middellandse zee gebruikt, en zelfs tot in
Toulouse. De afmetingen van de Languedocienne kanaalpan van
Guiraud zetten de architectonische traditie voort uit de antieke
oudheid, terwijl het productproces en de grondstoffen van de
nieuwste technologische vindingen profiteren. De nonnen zijn
leverbaar in gesneden en geperste versies met lathouder. Er zijn
voldoende kleuren beschikbaar om te voldoen aan de voorkeuren
in verschillende streken en aan lokale voorschriften, zowel voor
restauratiewerk als voor nieuwbouw.

De mediterraan
kanaalpan
bij uitstek.

Kleur Bruin

Kleur Panache ancien

Technische informatie

1 CL

Afmetingen (cm)

50 x 21 x 17

Latafstand (cm)

33 à 36

Werkende breedte (cm)

23 à 26

Aantal pannen per m2 (alleen boven- of onderpan)
Gewicht
per stuk (kg)

Bovenpan 1CL
Onderpan geëxtrudeerd met panlathouder 74CL
Onderpan geperst 75CL

2,65
2,60
2,65

56,6 à 69,8

Gewicht per m² (kg)
Panlatten (lm/m2)

2,9
Bovenpan 1CL

Aantal pannen Onderpan geëxtrudeerd met panlathouder 74CL
per pallet*
Onderpan geperst 75CL
Minimum dakhelling

10,7 à 13,2

250
180
190

24 % / 13,50°

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

Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 / Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli
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Esthetiek van de wel die refereert naar de oude
kanaalpannen.
Uitgebreid kleurengamma.
Verbeterde afwerking van de neus.
Complimentaire perfecte hulpstukken voor de DCL
kanaalpan met aangepaste kleuren.

Languedocienne
Terre du sud

Flammé Languedoc in de
massa

Castelviel

Cathédrale

Tabak

Panache ancien

Roos

Bruin in de massa

Vieux midi

Vieille terre

Manoir

Natuurood

Panache foncé

(op bestelling leverbaar)

Foto’s zijn niet bindend.

Bestektekst
De dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische kanaalpannen zijn. De monniken moeten de
volgende eigenschappen hebben:
• Lengte: 500 mm.
• Breedte: 170 mm aan het kleinere eind van
de wel en 210 mm aan het brede eind.
• Aantal monniken per m2: gemiddeld 12

tot 13,2.
• Nonnen moeten geëxtrudeerde of
geperste pannen zijn met lathouder, of
ronde pannen zonder lathouder.

Languedocienne
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Hulpstukken

Languedocienne

2

1

1

Algemene keramische hulpstukken
61 CE

63 XG

Ventilatiepan (doorsnede
48 cm2) / 2,7 kg

Lantaarn diam 100
1,6 kg

62 CL

660 XG

Doorvoerpan diam
100 / 4 kg

Lantaarn diam 150
3,8 kg

65 CE
Doeorvoerpan diam
150 Cannal Evolution (3
pannen) / 10,5 kg

2

Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)
301 XG
Conische ventilerende
vorst /
noordboom variabel 50 cm
met clip /2,2 à 2,7 per lm
/ 3,5 kg

421 XG
Conische niet
ventilerende eindvorst /
eindnoordboom - grote
wel / 5,4 kg

302 XG

411 XG
Conische niet
ventilerende eindvorst /
eindnoordboom - kleine
wel / 5,8 kg

470 XG
Broekstuk 4
openingen Ø 395
3,3 kg

453 XG

45 XG
Eindnoordboom
type tige de botte
Languedocienne /
3,5 kg

48 XG

Conische
eindnoordboom
4 kg

Conische niet ventilerende
vorst / noordboom 50 cm /
2,5 per lm / 3,1 kg
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460 XG
Broekstuk 3
openingen Ø 395
3,5 kg

Sierstuk dennenappel
Ø 210
2 kg

49 XG
Sierstuk Piek Ø 240
2,4 kg

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

Kleur Castelviel

Languedocienne
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Languedocienne

