Platte Dakpan / 20 stuks per m2

Rully

De Rully is een gedeponeerd model en een exclusiviteit van
TERREAL. Het is een heel originele dakpan ten opzichte van
bestaande sluitingspannen op de markt. De Rully dankt zijn
schoonheid aan zijn liggend formaat. Het zichtbare oppervlakte
blijft beperkt zoals bij kleine tegelpannen. Maar de Rully heeft
wel degelijk alle voordelen van een sluitingspan, de pan is licht
in gewicht, voordelig in prijs, snel verwerkbaar en kan gebruikt
worden op flauwe hellingen De 3 mooie kleuren geven warmte
en reliëf aan deze dakpan en uw project.

Kleur Leizwart op bruine scherf

Exclusieve sluitingspan met
de looks van een tegelpan.
Kleur Leizwart op bruine scherf

Technische informatie

1 RU
Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

Type
Latafstand (cm)

15,2 à 16,8

Werkende breedte (cm)

31,5

Aantal pannen per m2

20

Gewicht per stuk (kg)

2,4

Gewicht per m2 (kg)

48

Panlatten (lm/m2)
Plaatsing

6,25
Kruisverband

Aantal pannen per pallet*
Minimum dakhelling

98

 icht gebogen neus voor een nog grotere verwijzing
L
naar een tegelpan.

288
45 % / 24,23°

* 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 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).

 leinformaat pan van 20 stuks per m² met een
K
uitzonderlijke vlak profiel.

Variabele latafstand van 1,6 cm.
Grote sluitingen voor een verbeterede waterdichtheid.

Rully
Oud Bourgogne

Bezand Champagne

Leizwart op bruine scherf

Bestektekst
De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:
de licht conische neus en de kruisgewijze plaatsing.
• “Liggend formaat” met de looks van
tegelpannen of leien.
• Aantal pannen per m2: 20

Foto’s zijn niet bindend.

• Kleinformaat pan met vlak uiterlijk.
• Deze sluitingspan heeft het uitzicht van traditionele tegelpannen,
dankzij het beperkte zichtbare vlak van de pan,
grotere zichtbare breedtevlak dan hoogtevlak,

Rully

99

Hulpstukken

Rully

2

1
3

1

Algemene keramische hulpstukken

613 RU

62 RU

Verluchtingspan Rully
2,2 kg

Kokerpan Rully Ø 100 met hoed
en verbindingstuk / 6,4 kg

100

Rully
2

Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

31 XLC

368 XLC

327 XLC

483 XLC

Halfronde ventilerende
sluitvorst 2,5 per lm - 3,4 kg

Hoekige begin en einvorst m/
ventilatie / 2,7 kg

Elegante noordboom
(klein model) / 2,6 per lm / 2,9 kg

Sierstuk
2,3 kg

367 XLC

457 XLC

881 XLC

482 XLC

Ronde begin en eindvorst(met
plaat) / 2,6 kg

Bovensluitende hoekige eindvorst
(als noordboom) / 3,9 kg

Elegante eindnoordboom
(klein model) / 2,2 kg

Voetstuk vr sierstuk
3,9 kg

392 XLC

458 XLC

462 XLC

Afgeronde beginvorst (als
noorboom) / 3,6 kg

Ondersluitende hoekige eindvorst
(als noordboom) / 3,6 kg

Broekstuk 1v-2nb
Ø 34 / 3,4 kg

484 XLC
Broestuk voor sierstuk spits 1
vorst/2noordbomen / (klein model)
Ø 34 / 3,6 kg

393 XLC

32 XLC

464 XLC

Afgeronde beginvorst (als
noorboom) / 3,6 kg

 rede noordboom met sluiting
B
(groot model) - 2,6 per lm - 3,2 kg

Broekstuk 1 vorst 2 vorsten als
noordboom / Ø 34 / 3,2 kg

Broestuk voor sierstuk spits 1
vorst/2hekkepervorsten Ø 34 /
3,3 kg

321 XLC

44 XLC

466 XLC

481 XLC

Hoekige vorst m/ventilatie
3,7 kg / 2,5 per lm

Brede eindnoordboom
(groot model) / 2,7 kg

Broekstuk zonder uitsnijding
5,6 kg

Broekstuk zonder uitsnijding
Ø 34 / 5,5 kg

Gevelpannen

16 RU

203 XLC

359 XLC-

Linker gevelpan Rully
6,3 per lm / 1,85 kg

Universeel gevelpan ondersluitend
3,7 kg / 2,6 per lm

Eindstuk voor universele gevelpan
3,8 kg

17 RU

26 XLC

Rechter gevelpan Rully
6,3 per lm / 2,1 kg

Universeel linker eindgevelpan
3,5 kg

5 RU

27 XLC

Halve pan Rully
3,2 per lm / 1,5 kg

Universeel rechter eindgevelpan
3,3 kg

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

Rully

101

