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De Jacobi-groep is opgericht in 1860 en kent een rijke traditie als 

familiebedrijf. Inmiddels staat de zesde generatie aan het roer. Met 

een historie van meer dan 150 jaar behoort ons bedrijf tot de sterk-

ste en meest ervaren midden- en kleinbedrijven uit de dakpannen-

branche. Hoge kwaliteit en vakkundigheid staan bij ons hoog in het 

vaandel.

Ca. 440 medewerkers werken op de locaties Bilshausen, Langen-

zenn en Duderstadt, en dat vaak al decennialang met passie voor 

onze dakpannen. Langdurige en vaste dienstverbanden vormen voor 

ons de basis van waaruit wij werken. Onze buitendienst is dage-

lijks voor u onderweg. De gekwalifi ceerde vakmensen in onze fa-

brieken en de doeltreffende binnendienstmedewerkers beschikken 

over jarenlange vakkennis binnen de branche.  Onze verkoopmede-

werkers weten maar al te goed dat fl exibiliteit, betrouwbaarheid, 

vakkundig advies en individuele oplossingen tot de belangrijk-

ste eisen behoren die aan ons bedrijf en onze producten worden 

gesteld. Wij kennen alle ins en outs van de markt en ontwikke-

len onze producten steeds verder. Door ons duidelijk servicege-

richte denken proberen wij aan uw wensen tegemoet te komen.

Dat wordt niet alleen gewaardeerd door partners met wie we al 

jarenlang zaken doen, maar ook door nieuwe klanten.

De natuurlijke grondstof klei en de zorgvuldige verwerking ervan 

vormt de basis van ons succes en speelt in onze visie ‘200 jaar Jaco-

bi’ een centrale rol. Het is ons streven om effi ciënt gebruik te maken 

van grondstoffen en een modern familiebedrijf door te geven aan 

de volgende generatie. Wij optimaliseren voortdurend onze produc-

tieprocessen en vergroten bij onze medewerkers het bewustzijn om 

milieubewust en duurzaam te leven. 

Het is ons doel om uw dromen over een veilig, behaaglijk en mooi 

dak uit te laten komen – ook in de toekomst. 

Jacobi Walther – Der gute Ton verbindet. Duitse kwaliteit – met 20 jaar garantie

Klaus Jacobi 

5e generatie

Lucas Jacobi

6e generatie

Op de locaties Bilshausen, Langenzenn en Duderstadt worden maar 

liefst 20 verschillende modellen dakpannen in meer dan 25 ver-

schillende tinten en met hoogwaardige oppervlakken geproduceerd.

De keuze voor een dak van Jacobi Walther is ook altijd een keuze 

voor het hele leven: omdat wij een volledig assortiment voeren, 

staan wij u niet alleen terzijde met onze standaardmodellen, maar 

zorgen wij ook voor de uitvoering van individuele wensen en oplos-

singen op maat. Elke dakpan wordt onderworpen aan strenge kwa-

liteitscontroles. Onze producten zijn getest en gecertifi ceerd op hard-

heid volgens DIN EN 1304 en op vorstbestendigheid volgens DIN 

EN 539-2/E. Met onze dakpannen kunt u daken toekomstbestendig 

dekken – met garantie! Op onze producten bieden wij 20 jaar garan-

tie, waarvan tien jaar volledige garantie en tien jaar garantie op het 

materiaal. De garantie wordt verleend als deze wordt ingeroepen en 

het garantiebewijs, dat bij de aankoop is verstrekt, wordt getoond.
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Speciale series

Enkele van onze kwalitatief hoogwaardige dak-

pannen zijn ook verkrijgbaar in een gesmoorde 

uitvoering met bijzondere kleuren of in de extra-

vagante uitvoering ‘zoutbrand’.

Natuurrood/standaard-engobe

Op traditionele wijze gebakken klei is een natuurproduct 

in zijn puurste vorm. Bij deze dakpannen kunt u kiezen 

uit een uitvoering met standaard-engobe of een kleur 

naar wens. Al eeuwenlang worden daken met deze 

dakpannen gedekt. 

Natuurrode en geëngobeerde dakpannen zijn bij alle 
modellen verkrijgbaar.

Het ‘Brillanz’ - glazuur is verkrijgbaar bij de volgende modellen:

W6v FD-dakpan

W4v FD-dakpan

Z9 Grote gegolfde dakpan

Areal Grote gegolfde dakpan

WALTHER Stylist® Vlakke dakpan

 WALTHER-tegula Dakpan voor variabele latafstand

Tradition Vlakke muldenpan

Biber Keramische leipan

Tip

Ga naar www.dachziegel.de en bekijk 
alle mogelijke modellen en kleuren.

Biber: Brillanz marone (li.)

Brillanz rosso (re.)

J11v: natuurrood

i

‘Brillanz’ - glazuur 

Dakpannen die met ‘Brillianz’ - glazuur uit Langenzenn behandeld 

zijn, vallen op door hun glanzende oppervlaktestructuur met open 

poriën. Dit kwalitatief hoogwaardige product heeft een uitsteken-

de zelfreinigende werking en trotseert de aangroei van algen en 

korstmossen. De dakpannen op uw dak zullen decennialang nau-

welijks vervuilen. Bovendien zorgt het ‘Brillianz’ - glazuur voor een 

sprekende, glanzende kleur.

Kleuren en afwerkingen

De volgende modellen zijn verkrijgbaar als edel-engobe:

J11v  FD-dakpan

J13v  FD-dakpan

Z5  OVH-dakpan »variabel«

Z10  Rijnlandpan standaard

D10 Vlakke muldenpan »gigant«

Biber Keramische leipan

De maximale kleurintensiteit van het ‘Avantgarde’ - glazuur
is leverbaar bij de volgende dakpannen: 

J13v  FD-dakpan
J11v    FD-dakpan

Z5  OVH-dakpan »variabel«

Biber Keramische leipan

Edel-engobe 

De dakpannen in de uitvoering edel-engobe zijn voorzien van een 40 tot 80 µm dunne laag. De ademende laag van klei, glasmeel, 

kleuroxides en toevoegingen zorgt ervoor dat de dakpan met zijn satijnachtig glanzende deklaag de uitstraling heeft van glazuur. 

Dakpannen met edel-engobe hebben een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn verkrijgbaar in zes kleuren.

‘Avantgarde’ - glazuur

Met het ‘Avantgarde’ - glazuur uit Bilshausen kiest u voor ons premi-

um-product. De geglazuurde dakpannen kunnen wij zowel met glan-

zende als matte deklagen afwerken. De aangebrachte laag heeft een 

dikte van 100 tot 200 µm en bestaat uit glas in de gewenste tint. Door 

deze behandeling krijgt de dakpan een maximale hardheidsgraad en 

maximale glans. Door zijn harde deklaag hechten algen of korstmos-

sen zich slecht aan een dak met deze pannen. De fraaie glans van de 

glazuren en de kleurintensiteit van het matte glazuur uit onze serie 

‘Avantgarde’ - glazuur blijft decennialang behouden.

J11v: edelgroen

J13v: kleurenspel
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Modern of traditioneel – 
onze speciale series voor 
individuele wensen

Monumentale daken behouden, 
eigentijdse daken creëren

Zo uniek als de projecten die u uitvoert, zijn ook de dakpannen uit de speciale series 

van Jacobi Walther. Met gesmoorde of zoutgebrande dakpannen kunt u extravagante 

daken realiseren of gebouwen onderhouden die op de monumentenlijst staan.

In de afgelopen jaren werden de processen van het smoren en de zoutbrand door 

onze experts verder ontwikkeld en geoptimaliseerd waardoor u nu kunt kiezen uit 

een groot aantal kleuren.

Referentie: woonhuis, gedekt met Z2 speciale serie lichtgrijs

H2 speciale serie Fries bont zoutbrand

Referentie: woonhuis, gedekt met Z5 speciale serie roodbont gesmoord 

Model lichtgrijs polargrijs nachtgrijs

OVH-dakpan Z5 »variabel« x - x

OVH-dakpan Z5 recht afgesneden x x -

Oude holle pan H1 x - x

Oude holle pan H2 x - x

Vlakke muldenpan Z2 x - x

Rijnlandpan standaard Z10 x - x

Jacobi-keramische leipan - x -

Historische Krempziegel K1 x - -

Het blauw smoren van dakpannen

Bij het smoren volgt na het normale stookproces een tweede 

stookproces waarbij de zuurstoftoevoer volledig wordt afgesloten. 

De dakpannen worden ‘gesmoord’ waardoor er een reductiever-

schijnsel optreedt. Doordat het laatste restje zuurstof aan het ijzer-

oxide in de klei wordt onttrokken, krijgt de gebakken scherf zijn 

typische verkleuring in drie kleuren. Afhankelijk van het stookpro-

ces kleurt alleen het oppervlak een paar millimeter diep of ver-

kleurt de totale scherf. De voordelen van smoren liggen voor de 

hand: door de verkleuring van de dakpan hoeven arbeidsintensie-

ve daken met veel snijverlies niet achteraf te worden bijgewerkt. 

De drie verschillende grijstinten worden niet alleen veel toege-

past in de hedendaagse architectuur. Ook in de monumentenzorg 

worden de dakpannen veel gebruikt.  

Speciale serie grijs gesmoord

Door de hoge kwaliteit van de oorspronkelijk rode scherf en het 

intensieve stookproces tijdens het smoren, ontstaan de polargrij-

ze, lichtgrijze en nachtgrijze tinten. Deze speciale serie is verkrijg-

baar bij de modellen Z2, Z10, Z5 en Z5 met recht afgesneden 

onderkant, Z5, H1 en H2, en de keramische leipan van Jacobi.

Speciale serie roodbont gesmoord

Voor deze variant worden natuurrode dakpannen heel kort ge-

smoord. Deze speciale serie is verkrijgbaar bij de modellen H1 

en H2.

Speciale serie Fries bont zoutbrand

Bij de zoutbrand, ook wel zoutstook genoemd, worden de dak-

pannen in de slotfase van het stookproces hier en daar besproeid 

met natuurlijk zout. Tijdens het stoken ontstaat vervolgens op die 

plekken een kleurschakering van glanzende rood-blauwe tinten. 

De traditionele behandeling vergroot het natuurlijke kleurenspel 

van de keramische dakpan op harmonieuze wijze. Deze speciale 

serie Fries bont zoutbrand is verkrijgbaar bij de modellen Z5 en 

de H1 en H2.

Een soortgelijke kleurschakering, maar dan zonder de zoutbrand, 

biedt de speciale serie Harz bont die verkrijgbaar is bij het mo-

del K1. Hier is sprake van een mix van drie verschillende kleuren 

waarmee u uw pannendak van optische accenten kunt voorzien.

 Speciale serie roodbont gesmoord

i Andere dakpanmodellen op aanvraag.
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 Speciale serie Fries bont zoutbrand
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Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen 
Duitsland
Tel.: +49 (0)5528 910-0
Fax: +49 (0)5528 910-139
E-mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Verkoopkantoor West – Delbrück:
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück 
Duitsland
Tel.: +49 (0)5250 99478-68
Fax: +49 (0)5250 99478-69
E-mail: verkaufsbuero.west@jacobi-tonwerke.de

Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn 
Duitsland
Tel.: +49 (0)9101 708-0
Fax: +49 (0)9101 708-38
E-mail: walther@dachziegel.de

www.dachziegel.de


