
Een referentie-
model voor kleine 

vlakke pannen

Kleinformaat sluitingspannen 18 tot 22 pannen per m2

Giverny PV
TERREAL

c70 m75 j75 n55 c10 m100 j90 n0

c30 m10 j100 n0 c0 m70 j100 n0

système de signature en anglais
version en quadri

17 février 2015

Mini
20 mm



TECHNISCHE INFORMATIE 1 GPV

Latafstand (cm)

Aantal pannen per m2

Plaatsing

Werkende breedte (cm)

Gewicht per stuk (kg)

Aantal pannen per pallet*

22,5 tot 27,5

20,4

18 tot 22

2,3

Kruisverband

450

Bestektekst

Platte kleidakpan met sluiting met de 
volgende kenmerken :

•  Met een fijne licht afgeschuinde neus die 
zich op max. 25% van de panlengte  van de 
panneus mag bevinden.

•  De pan wordt geplaatst met gekruiste 
voegen.

•  Aantal pannen per m2 : 18 tot 22
•  De pan heeft een variabele latafstand van 

22,5 cm tot 27,5 cm.

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

Kleur: Leikleur op bruine scherf

CERTIFICERINGEN

Giverny PV / 18 tot 22 per m2
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Bruin in de massaOud Bourgogne

Panaché d’Automne

Bezand Normandie

Keramische dakpannen hebben eigen kleurschakeringen: de dakbedekking zal er bijgevolg nooit eenkleurig uitzien. Het is de taak van 

de dakdekker om de kleurtinten vakkundig te mengen en zo een harmonisch effect te realiseren.

Leikleur op bruine scherf

 �Dubbele sluiting en 2 onzichtbare afvoergootjes voor 
regenwater 

 �Licht geprofileerde neus voor een grotere 
windbestendigheid

 �Variabele latafstand en snelle plaatsing

Nom du produit MARQUE
n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

Kleur : Leikleur op bruine scherf

DE VOORDELEN

Een referentiemodel voor kleine vlakke pannen

Bezand Champagne

Giverny PV



Giverny PV
HULPSTUKKEN

1

2

3

1
Algemene
keramische hulpstukken

Ventilatiepan met rooster
(ventilatiesectie - 35 cm2) - 2,7 kg

613 GPV

Doorvoerpan (diam 100, 150)
2,6 / 4,6 kg

635 GPV / 65 GPV

3 Gevelpannen

Linkse gevelpan - 3,5 per lm
2,4 kg

Rechtse gevelpan - 3,5 per lm
2,6 kg

Hoed voor universele kokerpan Ø 100
en 150 / 1,7 kg

16 GPV

17 GPV631 XL

Halve pan - 1,9 per lm
1,3 kg

5 GPV
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2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

 Hoekige ventilerende beginvorst (of 
noordboom) - 2,7 kg

457 XL*

Hoekige ventilerende eindvorst
3,6 kg

458 XL*

 Halfronde ventilerende
sluitvorst 2,5 per lm - 3,4 kg

31 XLC

Ventilerende begin- en eindplaat 
(vorst) - 2,6 kg

367 XL

Halfronde ventilerende
eindsluitvorst - 3,6 kg

392 XLC

 Halfronde ventilerende
eindvorst met overlap - 4,6 kg

393 XL*

Stijlvolle eindnoordboom met 
sluiting (klein model)
2,6 per lm - 2,9 kg

327 XLC

Stijlvolle eindnoordboom
(klein model) - 2,2 kg

881 XLC 

Broekstuk 1 vorst / 2 noordbomen
Ø 34 - 3,6 kg

484 XL

 Brede noordboom met sluiting
(groot model) - 2,6 per lm - 3,2 kg

32 XLC

Brede eindnoordboom
(groot model) - 3,3 kg

44 XLC

Kap zonder uitsnijding
- Ø 34 - 5,6 kg

466 XL

Kap 1 vorst / 2 noordbomen
Ø 34 - 3,4 kg

462 XL

Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten Ø 
34 - 3,2 kg

464 XL

Sierstuk spits
2,3 kg

483 XL

Voet sierstuk spits
3,9 kg

482 XL

Broekstuk 1 vorst / 2 
hoekkepervorsten Ø 34(1) - 3,3 kg

485 XL

Hoekige ventilerende vorst 
2,5 per lm - 3,9 kg

321 XL

Hoekige ventilerende begin
of eindvorst (plaat) - 3,8 kg

359 XL

Broekstuk voor sierstuk spits
zonder uitsnijding Ø 34 - 5,5 kg

481 XL

Kopplaat voor hoekige ventilerende 
vorst - 2,7 kg

368 XL

Universele gevelpan  
2,6 per lm - 3,7 kg

203 XL

Universele rechter eindgevelpan 
3,5 kg

27 XL  

Universele linker eindgevelpan 
3,5 kg

26 XL

*Beschikbaar op aanvraag. Gelieve ons te contacteren hiervoor. 



TERREAL - Klantendienst België
TERREAL - 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - Frankrijk
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www.terreal.be
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Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke 
garanties van artikel 1641 en volgens het 
burgerlijke recht, geeft TERREAL 30 jaar 
garantie op vorstbestendigheid vanaf de 
levering. Deze garantie omvat de levering 
van de te vervangen goederen. Deze garantie 

is geldig onder voorbehoud dat de producten geplaatst zijn 
volgens de regels van de kunst conform de Belgische norm 
(Technische Voorlichting 240 - Pannendaken) als volgens de 
plaatsingsvoorschriften in onze documentatie en anderzijds 
dat de condities voor gebruik en onderhoud, voorzien in 
deze documenten gerespecteerd worden. Het beroep op de 
garantie moet altijd gebeuren de vaststelling van de schade. 
U kunt een garantiecertificaat bekomen op aanvraag.

De dakpannen en 
hulpstukken van het 
gamma Terreal dragen 
een attest conform de 
CE norm. Ze beant-

woorden aan de eisen ivm met duur-
zaamheid van alle landen van de EEG.

Het Franse “NF”-label, één van 
de strengste kwaliteitseisenpro-
gramma’s ter wereld, is de mini-
male kwaliteitsstandaard die 
wij onze producten opleggen. 

Het “NF”-label wordt toegekend door de AFNOR 
en geeft een nauwkeurige beschrijving van de 
gebruikte testmethodes om te controleren op 
de volgende kenmerken van de goedgekeurde 
dakpanmodellen: 
Bepaling van de geometrische kenmerken, buig-
weerstand, bepaling van de fysische kenmerken, 
waterdichtheidstests, bepaling van de fysische  
kenmerken, vorstbestendigheidstests.
De pannen en hulpstukken voldoen op basis 
van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse en 
Duitse norm.


