Neroma

Robuust en zuidelijk

It’s never just a roof.

Neroma
Kiest u voor de Neroma, dan kiest u voor één
van de meest krachtige en robuuste modellen
uit onze collectie. Die ereplek dankt de
Neroma ongetwijfeld aan zijn opvallende
uiterlijk. Uw huis krijgt door een Neroma
pannendak als vanzelf een bijzonder accent.
Natuurlijk scoort deze dakpan ook uitstekend
op het gebied van betrouwbaarheid. En hij
blijft lang mooi, door de speciale afwerklaag!

DAKPANNEN
NEROMA GLAZURON*1

nero/zwart

azzurro

rosso

DAKPANNEN
NEROMA*1

antraciet

hollands rood

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!
De coating van deze dakpannen bevat een geringe hoeveelheid conserveringsmiddel met bestanddeel
biocide THOR MKB3. De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke
kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.
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* MET DUBOKEUR

INGEKLEURDE BODY

Azzurro

ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan
links en rechts

halve pan

uni-vorst

uni-begin- /
eindvorst

unihoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS
Dakhelling 17,5 - 25 gr

max.latafstand 325 mm /

300 mm

Dakhelling 25 - 30 gr

max.latafstand 335 mm /

9,7 – 11,3

Dakhelling vanaf 30 gr

Betondakpan
Afmeting (lxb)

Werkende breedte
Gewicht

Aantal per m²

Gemiddeld gewicht per m²

420 x 332 mm

4,2 kg

ca. 44 kg

min. overlap 95 mm
min. overlap 85 mm

max.latafstand 345 mm /
min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten
Euro-panhaak Neroma, rekenwaarde

144 N
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bmigroup.com/nl

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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