Renaissance
Regionale dakpan / 11 stuks per m2

Economische
grootformaat
pan met de finesse
van een
kleine type stormpan

Regionale dakpan / 11 stuks per m2

Renaissance
De Renaissance pan heeft dezelfde aantrekkingskracht als
een kleinformaat dakpan maar ook de duidelijke voordelen van
een grootformaat dakpan dankzij het originele 2-pannen-in-1
ontwerp. Er is een uitgebreide reeks hulpstukken leverbaar,
waardoor de verwerking sneller en gemakkelijker gaat.
Bovendien wordt het stijlvolle patroon van de Renaissance
dakpan op fraaie wijze geaccentueerd door de diepe
genuanceerde kleurstelling.

Kleur Donker Verouderd

Economische grootformaat
pan met de finesse van een
kleine type stormpan
Kleur Zwart Grafiet op bruine scherf

Technische informatie

1 RN
Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

Type
Latafstand (cm)

24,1

Werkende breedte (cm)

37,5

Aantal pannen per m2

11

Gewicht per stuk (kg)

3,6

Gewicht per m² (kg)

40

Panlatten (lm/m2)

4,1

Plaatsing

Recht of Kruisverband

Aantal pannen per pallet*
Minimum dakhelling

210
30 % / 16,70°

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

Enkel uitzicht dubbele pan
Stormvast ook bij een noordboom dak
Driedubbele kopsluiting
voor een gegarandeerde waterdichtheid
Kan kruisgewijs of recht onder elkaar geplaatst
worden
Laterale rib die de sluiting imiteert en je de look van
een enkele pan krijgt

Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2)
gesiliconiseerde pan (behalve Zwart blinkend).

Renaissance
Zwart Blinkend op bruine scherf

Amarant

Zwart Grafiet op bruine scherf

Bruin Rustiek

Natuurrood

Donker Verouderd

Verglaasd Amarant

Foto’s zijn niet bindend.

Bestektekst
De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:
• Breedformaat pannen die een samenstel
nabootsen van twee kkleinformaat type
stormpannen met een welving aan de
zijkant.

• Aantal pannen per m2: 11.

Renaissance

Hulpstukken
2

1
3

1

Algemene keramische hulpstukken

2

Ondervorsten

61 RN

641 RN

66 XT

182 XT

Verluchtingspan
4,1 kg

Doorvoerpan Renaissance
Ø 130 mm / 3,9 kg

Lantaarn
Ø 150 mm / 5,5 kg

Vorst voor lessenaarsdak
/ 2,7 kg

62 RN

63 XT

87 RN

272 XT

Doorvoerpan
Ø 100 mm

Koker
Ø 100 mm / 2,9 kg

Knikpan Renaissance
1,55 kg

Rechtervorst voor lessenaarsdak
/2,6 kg

65 RN

642 XT

262 XT

Doorvoerpan
Ø 150 mm

Lantaarn
Ø 130 mm / 5,5 kg

Rechtervorst voor lessenaarsdak
/2,6 kg

Renaissance
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Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

321 XT

35 XT

489 XT

492 XT

Vorst Résidence
2,5 per lm / 3,6 kg

Eindplaat halfronde vorst
2,5 kg

Broekstuk 4 openingen Résidence
3,5 kg

Sierstuk dennenappel n°2
4,1 kg

367 XT

32 XT

488 XT

494 XT

Ronde begin en eindvorst (met plaat)
Résidence / 2,4 kg

Noordboom Résidence
3 per lm / 2,85 kg

Universeel broekstuk voor sierstuk 4
openingen / 3,75 kg

Sierstuk Spits n°1
3,05 kg

457 XT

44 XT

485 XT

333 XT

Vorst voor sierstuk Résidence
3,25 kg

Eindnoordboom Résidence
2,7 kg

Universeel broekstuk voor sierstuk 3
openingen / 3,65 kg

Vlaamse vorst
4 per lm / 2,7 kg
342 XT
Sierstuk
2 per lm / 4,25 kg

31 XT

487 XT

491 XT

337 XT

Halfronde Vorst
2,5 per lm / 4,4 kg

Broekstuk 3 openingen Résidence
3,6 kg

Sierstuk dennenappel n°3
2,2 kg

Vorst voor sierstuk
2 per lm / 4,85 kg

Gevelpannen
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Ander

162 RN

16 TAC

26 TAC

71 RN

Linker gevelstuk bovensluitend
/ 4,2 per lm / 1,85 kg

Linker traditionele gevelpan*
3 per lm / 3,8 kg

Eindstuk linker gevelpan*
4,6 kg

Halve doorzichtige pan Renaissance
2,25 kg

171 RN

17 TAC

27 TAC

99 XT

Rechter gevelstuk ondersluitend
4,2 per lm / 1,85 kg

Rechter traditionele gevelpan*
3 per lm / 3,8 kg

Eindstuk rechter gevelpan*
4,6 kg

Inox panhaak - doos 500 stuks per doos
4 kg / doos (500 stuks)

369 TAC

1 PG

Gesierde Eindvorst
4,8 kg

Tegelpan Périgord voor afwerking
dakkapellen / 53-58 voor per m2 / 1,4 kg

5 RN
Halve pan
1,9 kg

102 RN
1/4 pan Renaissance
4,2 per lm / 1,35 kg

18 RN
Linker halve gevelpan
/ 2,4 kg / 4,2 per lm

19 RN
Rechter halve gevelpan
/ 2,4 kg / 4,2 per lm

Renaissance

* Alleen verkrijgbaar in de kleur Natuurrood.
De aangegeven codes zullen u helpen bij de bestelling / De aangegeven maten zijn in cm en zijn indicatief.
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Specificaties voor plaatsing
Keramische dakpannen hebben eigen kleurschakeringen: de dakbedekking zal er bijgevolg nooit eenkleurig uitzien.
Het is de taak van de dakdekker om de kleurtinten vakkundig te mengen en zo een harmonisch effect te realiseren.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties van artikel 1641 en volgens
het Burgerlijke recht, geeft TERREAL 30 jaar garantie op vorstbestendigheid vanaf
de levering. Deze garantie omvat de levering van de te vervangen goederen. Deze
garantie is geldig onder voorbehoud dat de producten geplaatst zijn volgens de
regels van de kunst conform de Belgische norm (Technische Voorlichting 240 - Pannendaken)
als volgens de plaatsingsvoorschriften in onze documentatie en anderzijds dat de condities
voor gebruik en onderhoud, voorzien in deze documenten gerespecteerd worden. Het beroep
op de garantie moet altijd gebeuren onmiddellijk na de vaststelling van de schade. U kunt een
garantiecertificaat bekomen op aanvraag.

Het Franse “NF”-label, één van de strengste kwaliteitseisenprogramma’s ter
wereld, is de minimale kwaliteitsstandaard die wij onze producten opleggen.
Het “NF”-label wordt toegekend door de AFNOR(1) en geeft een nauwkeurige
beschrijving van de gebruikte testmethodes om te controleren op de volgende
kenmerken van de goedgekeurde dakpanmodellen:
Bepaling van de geometrische kenmerken, Buigweerstand, bepaling van de fysische kenmerken,
waterdichtheidstests, bepaling van de fysische kenmerken, vorstbestendigheidstests.
De pannen en hulpstukken voldoen op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse
en Duitse norm.
De dakpannen en hulpstukken van het gamma Terreal dragen een attest
conform de CE norm. Ze beantwoorden aan de eisen ivm met duurzaamheid
van alle landen van de EEG.

Lengteverdeling

Gevelpannen
Gevelplaat

Traditionele gevelplaat

Overlap in de goot
panlat voor
overlap in de
goot

OVERLAP IN DE GOOT
kant goot (B) : plaatsing
eindlat goot tot 1 ste

volledige pan

PANNEN EN AANPAS-PANNEN

kant goot (B) : plaatsing
eindlat goot tot 1 ste panlat

18

19

20

21

overlap in de goot (cm)

1,6

1,7

1,8

1,9

Om de laatste pan aan de goot dezelfde helling te geven als de rest van het dak moet de laatste panlat aan de goot hoogte
panlat + hoogte (A) hebben.
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