AQUA-PAN “GALLO ”
Leg 20 pannen in 1 enkele beweging
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor alle
hellende daken met een minimum helling van 10°. Het unieke concept
bestaat uit dakpanplaten met een zachte mediterrane welving voor
een elegante superieure uitstraling in de kleuren Antraciet of Rood en
bĳbehorende accessoires (nl. nokstukken, windveren, schroeven en
afsluitstukken) waarmee je in één beweging 20 pannen kan plaatsen.
Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan Gallo op
ieder dak, zonder knippen noch snĳden.

Toepassing
Voor alle hellende daken, zowel oude als nieuwe dakconstructies, met een minimum helling van 10° zoals tuin- en
vakantiehuisjes, carports, bĳgebouwen, prieeltjes, dierenhokken, ...
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❱ Eénvoudige & snelle plaatsing zonder knippen of snĳden
❱ Sterk, duurzaam & geluidsdempend
❱ Geen versterkte dakstructuur nodig
❱ Rechtstreeks aanbrengen op bestaande dakbedekking

4 pannen breed

Hoeveel product heb ik nodig ?
X Neem de totale breedte van het dak, deel dit door 70 (max. zichtbare
gedeelte) en rond af naar boven. Vb. 252/70 = 3,6 d.w.z. 4 platen

5
5 pannen hoog

113 cm
4

Y Neem de totale lengte van het dak, deel dit door 110 (max. zichtbare
gedeelte) en rond af naar boven. Vb. 210/110 = 1,9 dwz 2 platen
Voor een dak van 252 x 210 = 4 x 2 = 8 platen
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W Deel de lengte van het dak door 81 en rond af naar boven.
Vermenigvuldig met 2 voor de linkse en rechtse zĳkant.
Vb. 210/81 = 2,59 dwz 3 x 2 = 6 windveren
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Z Deel de breedte van het dak door 81 en rond af naar boven.
Vb. 252/81 = 3,11 = 4 nokken
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86 cm
70 cm
zichtbare gedeelte

w
Windveer
Lengte 91 cm

Nok
Lengte 91 cm

Afsluitstuk
2 stuks per dak

Zelfborende schroef
met epdm-dichting

(enkel bĳ gebruik van windveer)

(40 schroeven per doos)

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Metaal

Antraciet
Rood

1 plaat van
113 cm x 86 cm

Ca. 1 m²/plaat
Raadpleeg de calculator
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