
Visueel verrassend

It’s never just a roof.

Kruispan
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Wanneer het oude, bestaande beeld van de 
woning beeldbepalend is, dan is de Kruispan 
een uitstekende keus.
De Kruispan is bij uitstek geschikt voor
renovatie en restauratie. Opvallend is het
bolvormige ornament waardoor de overgangen
van de pannenrijen een unieke vormgeving 
krijgen. De Kruispan wordt daardoor altijd in 
kruisverband gelegd. Dat geeft een uniek dak 
dat de aandacht trekt.

Kruispan

DAKPANNEN

gitzwart
glanzend 
verglaasd

zwart
mat verglaasd

antraciet 
engobe

 
 

blauw*
gesmoord

naturel
bruin

bruin glanzend 
verglaasd  

(op aanvraag)

lichtbruin 
glanzend
verglaasd

natuurrood 
naturel

* MET DUBOKEUR BLAUWE SCHERFRODE SCHERF

Trots op DUBOkeur
Bij BMI Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. 
Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!
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ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts

halfronde vorst halfronde  
beginvorst  

en eindvorst

halfronde 
hoekkeperbeginvorst

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Blauw gesmoord naturel

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 287 x 224 mm
Werkende breedte 199 mm 
Gewicht 2,1 kg
Aantal per m² 21,1 – 21,5
Gemiddeld gewicht per m² ca. 43,3 kg

Dakhelling minimaal 25°
Minimale latafstand 234
Maximale latafstand 238
Modelgebonden daksysteemcomponenten 
Panhaak Kruispan, rekenwaarde 116 N



bmigroup.com/nl

Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infonl@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux 
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail 
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert 
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle 
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot  
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen  
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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