Signy-Finnez

Signy-Finnez
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Signy-Finnez
De vrijheid om te kiezen, die bieden we u met
het model Signy- Finnez. Deze dakpan past
zich makkelijk aan: u kunt er alle kanten mee
op. Helemaal thuis op een klassiek huis,
maar ook perfect op zijn plek op moderne
woningen. Daar geeft de dakpan in mat
antraciet een huis een creatieve draai.
Gaat het om de dakbedekking van een oud
pand? Kijk dan eens naar de tint rood rustiek.
Zo drukt u echt een klassiek stempel op het
huis.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan
Afmeting (lxb)

Werkende breedte
Gewicht

Aantal per m²

Gemiddeld gewicht per m²

480 x 326 mm

280 mm
4,9 kg

9,7 – 11,9

ca. 52,9 kg

Dakhelling minimaal

22°

Minimale latafstand

300

Maximale latafstand

370

Modelgebonden daksysteemcomponenten
Euro-panhaak Signy-Finnez, rekenwaarde

Modelgebonden PV Premium Systeem Signy-Finnez
Dakhelling

Latafstand

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.

58 N
15° – 69°

340 – 350 mm
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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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