Tegalit
brochure

Sterk karakter
met een moderne
uitstraling
It’s never just a roof.

Nieuwe betondakpan
Tegalit sterker en
gladder
Mogen we de Tegalit aan u voorstellen? Dit is een dakpan met een krachtig architectonisch karakter dat de
exclusiviteit van het huis onderstreept. Ver verwijderd van ‘gemiddeld’ en ‘doorsnee’. De Tegalit is daarom
de uitgelezen keuze als dakbedekking voor een woning die architectuur met een grote A ademt.

PROTEGON
De door BMI Monier ontwikkelde Protegon technologie
zet een nieuwe standaard in de dakpanindustrie.
De daarmee geproduceerde dakpannen hebben een
langere levensduur, zijn minder gevoelig voor vuil en
aanslag en behouden langdurig hun kleur. De Tegalit
dakpan is rondom beschermd door een poriën
afsluitende micromortel. Die zorgt niet alleen voor een
gladder oppervlak maar ook, door toevoeging van
pigmenten, voor een betere reflectie van infrarood
straling. Dit verbetert het binnenklimaat van het gebouw
en verlaagt de energiebehoefte voor koeling.

NIEUW DESIGN
Het Tegalit daksysteem is direct herkenbaar aan de
strakke, moderne vormgeving. Een dubbele zijsluiting
is onzichtbaar onder de overlap met de naastgelegen
dakpan weggewerkt. Door de afgeronde gladde zijranden die voorzien zijn van de afsluitende micromortel
worden donkere naden als gevolg van vuil of aanslag
geminimaliseerd. De uitstraling van het dak blijft daardoor
strak en modern.
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COMPLEET DAKSYSTEEM

De productie van betonnen dakpannen is een
energiezuinig proces. Tijdens het droogproces komt
warmte vrij die herbruikbaar is. Bovendien is beton in zijn
geheel recyclebaar. BMI Monier loopt voorop in de
ontwikkeling van een proces waarbij gebruikte betondakpannen zelfs tot 100% zullen worden gerecycled.

De nieuwe betondakpan Tegalit is beschikbaar in zeven
kleuren, van klassiek rood tot diep zwart, en zoals bij BMI
Monier gebruikelijk, leverbaar als compleet daksysteem.
Alle hulpstukken en daksysteemcomponenten zijn op
maat ontwikkeld, en streng getest volgens de hoogste
kwaliteitsnormen en beschikbaar in BIM. Bovendien is de
Tegalit door zijn vorm en uitstraling naadloos te combineren
met het geïntegreerde zonne-energiesysteem stroomsysteem Monier VI90 voor een esthetisch en duurzaam dak.

ENKELE HULPSTUKKEN

Gevelpan links en
rechts (110 mm)

Halve pan

HV vorst

TECHNISCHE GEGEVENS
Betondakpan
Afmeting (l x b)
420 x 330 mm
Gemiddelde werkende breedte
300 mm
Gewicht
5,5 kg
Aantal per m²
9,7 - 10,7
Gemiddeld gewicht per m²
56,1 kg
Dakhelling minimaal
25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice

● V beginH
en eindvorst

HV
hoekkeperbeginvorst

Latafstand (bij minimale dakhelling)
– minimale latafstand
– maximale latafstand
Modelgebonden daksysteemcomponenten
Euro-panhaak Tegalit

312 mm
345 mm
108 N

KLEUREN EN AFWERKING
De Tegalit is in 7 kleuren verkrijgbaar.

diepzwart

leigrijs

granietgrijs

kiezelgrijs

bruin

koperrood
(op aanvraag)

hollands rood
(op aanvraag)

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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