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De juiste klei verbindt.
Welkom bij Jacobi-Walther dakpannen. Met meer dan 150 jaar oude geschiedenis behoren wij tot
de sterkste en meest ervaren firma‘s in de Duitse dakpannenbranche. Wij verbinden twee sterke
kronieken tot een modern familiebedrijf met veratwoordlijkheid en succes. Wij zijn een kleifabriek en
producent van dakpannen, bron van ideeën en expertise.
Voor uw misschien nog vage plannen voor uw dak zorgen onze produkten voor maatgesneden oplossingen in stijl. Hoogste kwaliteit en vakbekwaamheid vormen de basis voor ons succes. Wij zijn verbonden met klei, want het is ons doel, de dromen van zekerheid, behaaglijkheid en schoonheid in uw
huis uit te laten komen.
De grote veelvoud aan kleuren en modellen van onze hoogwaardige dakpannen van klei bieden u een
bijna eindeloze hoeveelheid aan gebruiksmogelijkheden.Laat u zich door deze catalogus inspireren. En
wanneer u er nog niet zeker van bent welk type dakpan bij u past, dan helpen wij u graag, want wij
bieden dakpannen voor iedereen.
Door middel van deze productencatalogus van Jacobi-Walther krijgt u een inzicht in ons bedrijf en
onze producten, die door de jarenlange ervaring, passie en met een sterke betrokkenheid van onze
medewerkers zijn ontstaan.
Uw eisen en het uiterlijk van uw dak zijn ons doel. Dus neem gerust contact met ons op, samen vinden
we een oplossing.

Lucas Jacobi

Günther Reese

Leiding Marketing en
Produktmanagement

Bedrijfsleider
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De goede klei
verbindt generaties.
Leert u ons beter kennen en werpt u een blik op onze geschiedenis.

1991

1946
1925

1906

1860
Oprichting van het
bedrijf door Jacobi
in Duderstadt.

Door een nieuwe
methode van drogen
wordt de produktie
van dakpannen in
Duderstadt weersonafhankelijk.

Investeringen in
nieuwe ringovens en
een stoommachine
voor het opwekken van
eigen stroom maken
het werken in Langenzenn effectiever.

Het hoofdkantoor van de Jacobi
kleifabrieken wordt
verplaatst naar
Bilshausen.

1992

1934
De fabriek III in
Bilshausen brandt
1919
compleet af. BinDe pannenbakkerij nen enkele maanin Bilshausen wordt den Josef Jacobi en
1878
nevenvestiging van zijn zoon Herbert
de firma Jacobi.
Jacobi dezegroter
Christoph Walther
en moderner weer
vestigt de producop.
tie van muurwandtegels in Langenzenn.
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Met een computergestuurde tunneloven
en H-cassette -technologie begint de
dakpannenfabriek in
Duderstadt de productie met de meest
moderne standaard.

In Bilshausen wordt
de dakpannenfabriek IV ( Investering:
1988
48 miljoen D-marHerbert Jacobi draagt ken). Inbedrijfname
de bedrijfsleiding
van een nieuwe
over aan zijn beide
Bever en op de
zonen Helmuth en
locatie Langenzenn.
Klaus Jacobi (vijfde
generatie).

2018
Klaus Jacobi gaat na
35 jaar succesvolle
Inbedrijfname van een bedrijfsleiding met
moderne warmtekacht pensioen. De nieuwe
installatie in Bilshaubedrijfsleiding bestaat
sen. Daardoor wordt
uit Helmuth Jacobi,
in de toekomst een
Max Jacobi en Günther
derde van stroombeReese.
hoefte in de onderneming zelf geproduceerd , de CO2-uitstoot
vemindert en op
energie wordt enorm
bespaard.

2016

1995
In Bilshausen start de
fabriek V de produktie
van tie van grote in
elkaar grijpende pannen. Voor net 2 miljoen D-marken worden
een rookgasreinigingsinstallatie als ook een
een bijbehorende pers
in de fabriek Langenzenn geinstalleerd.

2000

2010

Voor 15 miljoen
D-marken krijgt de
Jacobifabriek V in Bilshausen een tweede
oven. Deze verhoogt
de jaarlijkse capaciteit naar 70 miljoen
in elkaar grijpende
dakpannen.

Max Jacobi (zoon van
Klaus Jacobi) treedt
toe tot het bedrijf
(zesde generatie).

2020
2017
2014

2005
1998
Een uiterst moderne
glazuurfabriek (20
miljoen D-marken ) in
Bilshausen vervangt de
voormalige klinkerfabriek. Kort daarna wordt
in Langenzenn de modernste robotgestuurde
dakpannenfabriek in
Europa (30 miljoen
D-marken) in bedrijf
genomen.

Grootste familiegeleide middenstander
van de Duitse dakpannenbranche door
de 100% overname
van de Firma Walther
dakpannen Bv.

Met Lucas Jacobi (zoon
van Klaus Jacobi) en
Dominic Jung (schoonzoon van Helmuth
Jacobi) wordt de zesde
generatie aangevuld.

Facelift van het
volumenproduct
J11v wordt met 17
kleuren en geoptimaliseerd schuifspel in de dekbreedte tot 8mm
geintroduceerd.

160 jaar
Jacobi Walther
Dachziegel
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De juiste

klei verbindt.
Vooruitblik en verantwoording.
De vijfde en zesde generatie van de familie Jacobi. De kleidakpan hoort bij ons, verantwoordingsvol handelen vormen de basis voor de overdracht van ons modern, succesvol familiebedrijf in de handen van de
volgende generaties ”200 jaar Jacobi-Walther” is onze visie. Onze medewerkers en dakpannen maken dat
mogelijk.
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Geweldige produkten
en goede relaties.
20 dakpanmodellen in meer dan 40 kleuren en
hoogwaardige oppervlakten behoren actueel tot
ons assortiment. Deze ontwikkelen wij voortdurend verder. Onze medewerkers werken vaak
sind decennia met passie en hart en ziel in
het bedrijf. Ze zorgen ervoor, dat ontwikkeling,
produktie, begeleiding en de afhandeling van opdrachten professioneel en vooral naar de zin van
onze klanten omgezet worden. Deze uitgesproken servicegedachte waarderen niet alleen onze
jarenlange partners, maar ook onze nieuwe
klanten. Zo ontstaan relaties , die standhouden
net als onze qualiteitsprodukten.

Succes en goede
verstandhouding.
Gezamenlijk succesvol: Onze klanten uit de
dakdekkerswereld, Handel als ook architecten en
planners zien wij als vertrouwde partners. Ons
verenigt het gemeenschappelijke doel, functioneel en optisch de perfecte oplossing voor het
dak te bieden, die bescherming, behaaglijkheid
en schoonheid samenvoegt. Onze rond 440
medewerkers zijn stevig met het lange succes
van het bedrijf verbonden en blijven ook onder
moeilijke omstandigheden trouw.
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goede

redenen

Ervaring en traditie
Jacobi-Walther dakpannen zijn er al meer dan 150 jaar. Wij zijn een door zes generaties
geleidt tot de middenstand behorend familiebedrijf en weten wat we doen. Kleidakpannen maken is onze passie. We hebben een volledig assortiment en bieden u daardoor
alles van het begin tot het eind.

Medewerkers en passie
Onze medewerkers werken vaak hun hele arbeidzame leven met hart en ziel voor onze
kleidakpannen. Wij zijn er voor onze klanten en partners, want onze medewerkers staan u
graag te woord.

Verscheidenheid en individualiteit
20 verschillende dakpanmodellen in meer dan 40 verschillende kleuren en hoogwaardige
afwerkingen bieden een nagenoeg eindeloze keuze, om de perfecte dakpan voor iedere
woning te-vinden.

Het natuur product klei
De goede klei is ons hoogste goed. In de zin van onze visie ”200 jaar Jacobi-Walther” is
het ons streven zo efficient mogelijk met ons hulpmiddel te werken. Daarvoor recultiveren
wij onze groeven en letten we op de korte aanvoerroutes van onze hoogwaardige klei.

Duitse kwaliteit met 20 jaar garantie
In de regel kiest men maar een keer in zijn leven een kleidakpan, want onze producten
staan voor kwaliteit en gaan een leven lang mee. Wij geven op onze producten 20 jaar
garantie. Daarvan geldt tien jaar volledige garantie en tien jaar garantie op het materiaal.
De garantie gaat in bij de bestelling en de aanwezigheid van het bij de koop afgegeven
garantiebewijs.
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Natuurrood-standaard engobe
In de zuivere vorm krijgt u de klassiek gebakken klei als
natuurproduct, naar keuze met standaard engobe veredelt
of qua kleur aan uw wens aangepast. Sinds eeuwen worden
daken bedekt met pannen.
Natuurrode engobeerde pan zijn bij
alle modellen verkrijgbaar.

Edel-engobe
Bij de edel-engobe krijgt u een pan, die met een 40 tot
80 μm dunne laag bedekt is. Door deze luchtdoorlatende
laag van klei, glaspoeder, kleuroxiden en additieven lijkt
de pan met haar zijdenglans veel op het stijlvolle glazuur.
Edel-ge-engobeerde pannen hebben een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn in zes edelkleuren verkrijgbaar.
Edel-engobe Verkrijgbaar bij: J11v, J13v, Z5 en Z10

Briljant-glazuur
Dakpannen die met ”briljant”-glazuur van WALTHER Dachziegel veredelt zijn, overtuigen door hun glanzende met open
poriën oppervlakte. U krijgt een hoogwaardig product, dat
een uitstekende reinigende werking heeft en de opeenhoping van algen en mossen trotseert. Uw bedekte dak vervuilt
daardoor decennia lang nauwelijks. Bovendien overtuigt de
”briljant”-glazuur met haar glanzende kleurkracht.
Briljant-glazuur verkrijgbaar bij: W6v, Z9 en
WALTHER Stylist®

‘Avantgarde’-glazuur
Met de collectie Avantgarde van Jacobi krijgt u een product van de hoogste kwaliteit. De geglazuurde dakpan kunnen wij zowel met glanzende als met matte oppervlakten veredelen. De opgebrachte laag heeft een dikte van 100 tot 200mu. Ze
wordt van glas en in de gewenste kleikleur gemaakt. Door deze veredeling krijgt
u een dakpan met maximale hardheidsgraad en maximale glans. Door zijn harde
beschermende laag heeft het gedekte dak weing basis voor vervuiling door algen
en mossen. De stralend mooie glans van het glazuur en de kleurintensiteit van het
matte glazuur uit onze collectie Avantgarde-serie blijft jarenlang behouden.
‘Avantgarde’-glazuur verkrijgbaar bij: J13v, J11v en Z5.

Speciale series
Enkele van onze hoogwaardige pannen krijgt u als gesmoord product. Met
bijzondere kleuren of als zoutgeglazuurd voor extravagante daken.
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Onze bijzondere series
vervullen individuele wensen.
Het traditionele behouden, waarde toevoogen.
Zo uniek als de woning, die u realiseert, zijn ook de dakpannen van de speciale serie van Jacobi. Met gesmoorde of
zoutgeglazuurde dakpannen realiseert u extravagante daken of van gebouwen die onder monumentenzorg staan.

Speciale serie Fries-bont zoutgeglazuurd
Bij het zoutglazuren worden de dakpannen in een veredelingsproces
punktueel met een natuurlijk zout besproeid. Bij het bakken ontstaat
dan op dit gebied een kleurenspectrum, dat van rood tot de blauwglanzende tinten loopt. Deze traditionele veredeling vergroot het natuurlijke
kleurenspel van het aardewerk van de dakpan op een harmonische
manier. De speciale serie fries-bont is te verkrijgen bij Z5 alsook bij H1
en H2.

De gesmoorde dakpan
Bij het smoren wordt naast de reguliere een tweede bakproces uitgevoerd, waarbij de zuurstoftoevoer geheel onderdrukt wordt. De zich
in het ijzeroxide van de klei bevinden de zuurstof wordt onttrokken
en het gebakken aardewerk krijgt zijn karakteristieke verkleuring in
verschillende kleuren. De voordelen van smoren liggen voor de hand.
Bovendien zijn de gesmoorde dakpannen op grond van hun bijzondere
kleurenspel erg geliefd bij monumentenzorg.

Speciale serie grijs gesmoord
Door de hoge kwaliteit van het van oorsprong rode aardewerk en een
intensief bakproces tijdens het smoren ontstaan de polargrijze, lichtgrijze en donkergrijze tinten. Deze speciale serie is te verkrijgen bij Z2,
Z10, Z5, bij H1 en H2.

Speciale serie rood-bont gesmoord
Voor deze varianten worden natuurlijk rode dakpannen maar aan een
kort smoorproces onderworpen. Deze speciale serie is te verkrijgen bij
Z5 als ook bij H1 en H2.
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FD-dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met J11v edelzwart

J11v
Natuurrood / engobe
‘Avantgarde’ - glazuur

Natuurrood - Edel-engobe

natuurrood

oudrood

donkerbruin

edelwijnrood

edelzwart

edelkoper

edelbruin

edelgroen

edelrood

44,5

44,0

oudzwart

30,4

Edel-engobe

29,1

‘Avantgarde’ - glazuur:

J11v – Onze meest veelzijdige dakpan
De J11v is een perfekte dakpan als u waarde hecht aan een kosteneffectieve

bordeauxrood

lavagrijs

vulkaanzwart

spacegrau
metallic

kastanjebruin

oplossing en een fraaie uitstraling. Sinds de introductie in 2011 is deze dakpan de meest gevraagde en gebruikte FD-dakpan van Jacobi-Walther. Door de
viervoudige overlap en een variabele latafstand van 32 mm leent deze dakpan
zich voor alle dakhellingen vanaf 22 graden, of het nu renovatie of nieuwbouw betreft. De J11v kunt u kiezen in een van de vele kleuren die Jacobi

mat verglaasd:

produceert. Door middel van de speciaal ontwikkelde handige klikhaak kan de
dakpan stevig en snel worden verankerd. Groot voordeel van de ieuwe J11v is

bordeauxrood
mat verglaasd

leigrijs
mat verglaasd

toskanarood
mat verglaasd

dat de pan ook in de breedte variabel dekt.

Oppervlak: oudrood
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FD-dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met J13v leigrijs mat verglaasd

J13v
Natuurrood / engobe
Natuurrood - Edel-engobe

‘Avantgarde’ - glazuur
natuurrood

oudrood

donkerbruin

44,5

43,5

oudzwart

Edel-engobe

edelzwart

27,0

26,3

edelkoper

‘Avantgarde’ - glazuur:

bordeauxrood

kastanjebruin

vulkaanzwart

dennengroen

marineblauw

zilvergrijs

Dakpan van topkwaliteit
Als u ervoor kiest het dak met de J13v te dekken, krijgt u door de fraaie,
gesloten wel een markant pannendak. Met een variabele latafstand van 32,6 35,6 cm (verglaasd 31,8 - 34,8 cm) biedt deze dakpan architecten, dakdekkers mat verglaasd
en opdrachtgevers veel speelruimte bij het plannen van nieuwe gebouwen
en renovaties. Met een handige klikhaak wordt de FD-dakpan gemakkelijk en
goed verankerd. Daarnaast zorgt de viervoudige overlap bij de panhoeken voor

leigrijs
mat verglaasd

vulkaanzwart
mat verglaasd

extra houvast.

Oppervlak: oudrood
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FD-dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met W6v ‘Briljant’- glazuur nero

W6v
44,0

Natuurrood / engobe

natuurrood

roodbruin

antraciet

brasil

koperbruin

‘Briljant’- glazuur

marone

nero

rosso

Speciale serie

27,5

edel-leigrijs

Moderne dakpan
Met de W6v bieden wij een moderne FD-dakpan met viervoudige overlap bij
de panhoeken. Door de variabele latafstand van 29 cm heeft u voldoende
speelruimte bij het leggen van de dakpannen. Daarnaast heeft u slechts 12,7
stuks per m2 nodig. Deze dakpan van halfformaat biedt u het beste van twee
werelden: een kosteneffectieve oplossing en een tijdloos strak design.

Door een handige panhaak toe te passen, kan de dakpan snel en gemakkelijk worden verankerd. Bovendien biedt de W6v volop keuze uit verschillende
oppervlakken, zoals ‘Briljant’- glazuur of standaard-engobe.

Oppervlak: roodbruin
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»variabele« holle dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met Z5 leigrijs mat verglaasd

Z5
Natuurrood / engobe

45,0

‘Avantgarde’ - glazuur

45,0

Natuurrood - Edel-engobe

natuurrood

oudrood

natuurrood licht
natuurrood donker

bruin

donkerbruin

oudzwart

Edel-engobe

edelzwart

27,6

27,6

edelkoper

‘Avantgarde’ - glazuur:

bordeauxrood

kastanjebruin

vulkaanzwart

dennengroen

marineblauw

zilvergrijs

Een rijke variatie aan kleuren van eersteklas kwaliteit sinds 1920
De Z5 is vooral een echte klassieker. Geen enkele andere dakpan van JacobiWalther is te verkrijgen in zoveel soorten kleuren en veredelingen. Door zijn
welving en de perfecte sluitingen bij de hoeken, randen en oppervlakken leent
de hoogwaardige nieuwe holle pan van topkwaliteit zich uitstekend voor het

mat verglaasd

afvoeren van water en is hij bestand tegen alle weersomstandigheden.
toskanarot
mat verglaasd

leigrijs
mat verglaasd

Speciale series

lichtgrijs
grijs gesmoord

polargrijs
grijs gesmoord

nachtgrijs
grijs gesmoord

roodbont gesmoord

fries bont zoutbrand

Oppervlak: oudrood
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platte dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met WALTHER Stylist® antraciet

®

WALTHER Stylist

Natuurrood / engobe

natuurrood

roodbruin

antraciet

42,0

‘Briljant’- glazuur

nero

Speciale series

edel-leigrijs

edelgrijs

cottage

coming
soon

27,0

spacegrau
metallic

Strak en toch veelzijdig
Als u uw huis wilt voorzien van een strak vormgegeven pannendak, dan is de
dakpan Stylist® de keuze bij uitstek. Door de strakke vorm is het mogelijk de
dakpannen recht onder elkaar of juist in halfsteensverband te leggen, waardoor interessante patronen gemaakt kunnen worden.
Architecten kiezen hem graag bij de realisatie van moderne gebouwen. De
strak vormgegeven dakpan voegt net dat beetje extra toe aan de minimalistische bouwstijl en onderstreept de hedendaagse moderne architectuur.

Oppervlak: roodbruin
pannendak met recht onder elkaar verwerkte pannen

Oppervlak: roodbruin
legpatroon in halfsteensverband
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groot formaat dakpan
standaard

Referentie: woonhuis, gedekt met Z10 edelzwart

Z10
Natuurrood / engobe

natuurrood

oudrood

donkerbruin

edelbruin

edelwijnrood

edelzwart

edelkoper

edelrood

45,6

oudzwart

28,7

Edel-engobe

Speciale series

Beproefd en kostenbesparend
Door een gemiddelde latafstand van 32 tot 38 centimeter en het efficiënte

lichtgrijs
gesmoord

nachtgrijs
gesmoord

formaat levert de Z10 een grote kostenbesparing op. Er zijn tien dakpannen
nodig voor één m2 dak. Het dak kan daarom sneller worden gelegd, wat weer
de nodige arbeidstijd scheelt.

spacegrau
metallic

De Z10 biedt architecten tal van achitectonische mogelijkheden, mede door de
diversiteit aan traditionele en hedendaagse kleurschakeringen.

Oppervlak: oudrood
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oude holle dakpan

Referentie: woonhuis, gedekt met H2 fries bont zoutbrand

H1 / H2
Natuurrood / engobe
H1

H2
natuurrood

oudrood

donkerbruin

40,0

40,0

donkerbruin*

Speciale series

lichtgrijs
gesmoord

24,0

nachtgrijs
gesmoord

24,0

De dakpan van het eerste uur
Geen van onze dakpannen heeft een traditie als de oude holle dakpannen H1

Oppervlak: H1 roodbont gesmoord

en H2. Sinds de oprichting van Jacobi in 1860 worden ze in Bilshausen geproduceerd. Tot op heden werden er meer dan 500 miljoenen dakpannen geproduceerd en vele daken gedekt.
De oude holle dakpan is leverbaar in 2 vaianten namelijk H1 en H2. Deze klassieke modellen zijn zeer geliefd en van grote waarde in de monumentenzorg.

Oppervlak: H2 fries bont zoutbrand

* alleen H1

Oppervlak: oudrood
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Grote holle pan

Referentie: woonhuis, gedekt met Z9 ‘Briljant’ - glazuur nero

Z9
Natuurrood / engobe

natuurrood

roodbruin

antraciet

50,0

‘Briljant’ - glazuur

nero

32,5

De dakpan die uitblinkt in formaat
Als er grote daken moeten worden gedekt, is de Z9 de aangewezen dakpan. Met
deze dakpan bespaart u tijd én materiaal, want u heeft slechts 9,4 dakpannen per
m2 dak nodig. De variabele latafstand bedraagt maar liefst 36,1 - 40,3cm, wat een

Detail: roodbruin

groot pluspunt is! De grootste dakpan in het portfolio van Jacobi-Walther combineert
de golvende vorm van een opnieuw verbeterde holle pan met de strakke lijnen
van een FD-pan. Dit zorgt voor het kenmerkende lijnen- en schaduwspel van de Z9.
Hierdoor krijgt het pannendak een harmonische uitstraling.

Oppervlak: roodbruin
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Vlakke muldenpan

Referentie: woonhuis, gedekt met Z2 natuurrood

Z2
Natuurrood / engobe

42,3

natuurrood

oudrood

bruin

oudzwart

Speciale series

lichtgrijs
gesmoord

nachtgrijs
gesmoord

24,9

Traditioneel en modern tegelijkertijd
Sinds de invoering in 1880 verspreidde de vlakke muldenpan zich snel over heel Nederland. Honderd jaar geleden werden al tal van meergezinswoningen gedekt met
de Z2. Nog steeds bieden de dakpannen bescherming tegen weer en wind door zijn
beproefde vorm, hoge mate van stabiliteit en nauwkeurig maatwerk kunt u daken
dekken die niet alleen nu, maar ook in de toekomst tijdloos zijn.
Detail: lichtgrijs gesmoord

Oppervlak: roodbruin
pannendak met recht onder elkaar verwerkte pannen

Oppervlak: roodbruin
legpatroon in halfsteensverband
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Keramische vorst oplossing

Uw voordelen in overzicht
+ Een volledig keramische vorstoplossing

+ Op termijn geen vervanging van vorstband meer nodig

+ Optisch hoogwaardig aanzicht

+ Geen loodaansluiting meer nodig bij dakkapel

+ Kostenbesparend, door snelle verwerking

+ Constante ventilatie van vorst en model 113,0 – 250cm2

+ Aantrekkelijke prijzen voor FAL en FAL Gevelpan

Lüftungs-Ø pro lfdm)

+ Geen problemen bij verwerking bij slechte weersomstandigheden

Dakpan-Modellen

J11v

J13v
„FAL“ vorstaansluitventilatiepan
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Z5

W6v

W4v
„VFL“ volkeramische vorst oplossing

Marko

Keramische toebehoren
Vorst

Nokvorsten F6v

Beginvorst F6v

Eindvorst F6v

Beginvorst/-eind F6v

Nokvorsten F1v

F1 Nokvorst

Nokvorsten F9

Beginvorst F16

Nokvorsten cilindrisch

Nokvorsten konisch

Nokvorsten „Stylist“

Nokvorsten „tegula“

Let op! Een Totaaloverzicht van alle
beschikbare Begin/Eindvorsten en
Hoekkeperbeginvorsten kunt u vinden op www.dachziegel.de
Nokvorsten „Tradition“

FAL

VFL

*(andere Producten
zonder Afbeelding)

Gevel oplossingen

Gevelpan
links

Broekstuk
Tradition

Gevelpan
rechts

Dubbele welpan

FAL/VFL-Gevelpan
links

Chaperonpan-Gevelpan
links/rechts*
*(rechts zonder Afbeelding)

Overig

riool-onlichtingspan

FAL/VFL-Gevelpan
rechts

ventilatiepan

halve pan

cv doorvoer

overige hulpstukken (levertijd op anvraag)
Let op! De Afbeeldingen geven
slechts en beperkt beeld van de mogelijkheden. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.dachziegel.de
knikpan

chaperonpan

knickpan

cv doorvoer
(DIN 150)
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Niet Keramische toebehoren
Met ons uitgebreide assortiment bieden wij een groot pakket daktoebehoren
Onze toebehoren zijn vervaardigd uit onbreekbaar duurzaam gegoten aluminium.
Te toegepaste schroeven zijn gemaakt van edelstaal en de toebehoren worden in de kleur op de gewenste
dakpankleur geleverd.
Onze toebehoren zijn vormgebonden en daar door ideaal passend bij onze dakpanmodellen.

Ontluchtingspan

PVC Lichtpan

Andere toebehoren

Let op:

Wij adviseren het gebruik van onze daktoebehoren. Nagemaakte daktoebehoren kunnen functievermin-

derend werken en daaropvolgend leiden tot het vervallen van de garantie.
Het uitgebreide assortiment en andere hoogwaardige toebehoren vindt u op www.dachziegel.de
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Panhaken meer informatie op www.dachziegel.de

Spijkerhaak
409bxxx

Spijkerhaak
409xxx

Twintikker
453xxx

Kophaakonderpanlat
456xxx

Panhaken van Dakpan-Modellen

J11v

J13v

W6v

Z5

409xxx
453xxx
456xxx

409xxx
453xxx
456xxx

409xxx
453xxx
456xxx

409xxx
456xxx

WALTHER Stylist®

Z10

Z9

Z2

409xxx
456xxx

409xxx
456xxx

409xxx
456xxx

Recht onder elkaar Halfsteens verband
409xxx
409xxx
456xxx
456xxx
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29,1 x 44,0

33,3 - 36,5

32,8 - 36,0

Dekbreedte in cm

24,6

23,6

Aantal per m2

ca. 11,2 - 12,3

ca. 11,9 - 13,0

Gewicht per stuk

ca. 4,2 kg

ca. 4,0 kg

FAL Stuk per m1

ca. 4,1

ca. 4,2

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,9

ca. 2,9

Gevelpan per m1

ca. 2,9

ca. 2,9

Kleinste verpakking

60

64

Stuks /pallet

240

256

Minimale dakhelling

≥ 22°

≥ 22°

Totaalmaat in cm

27,0 x 44,5

26,3 x 43,5

Latafstand in cm

32,6 - 35,6

31,8 - 34,8

bij voorgeboorde dakpannen

33,7 - 35,6 cm

32,9 - 34,8 cm

Dekbreedte in cm

21,3

20,9

Aantal per m2

ca. 13,0

ca. 13,5

Gewicht per stuk

ca. 3,6 kg

ca. 3,6 kg

FAL Stuk per m1

ca. 4,7

ca. 4,8

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,9

ca. 3,0

Gevelpan per m1

ca. 2,9

ca. 3,0

Kleinste verpakking

56

56

Stuks /pallet

224

224

Minimale dakhelling

≥ 22°

≥ 22°

27,5 x 44,0

Latafstand in cm

33,3 - 36,2

Dekbreedte in cm

21,7

Aantal per m2

ca. 12,7 - 13,8

Gewicht per stuk

ca. 3,6 kg

VFL Stuk per m1

ca. 4,6

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,9

Gevelpan per m1

ca. 2,9

Kleinste verpakking

70

Stuks /pallet

280

Minimale dakhelling

≥ 22°

3,0
3,0

21,4
22,0

23,6
24,6

5,5
5,5

17,0
17,3

20,9
21,3

24,1
24,7

5,0 ‘Avantgarde’ - glazuur
5,0 Natuurrood / engobe

26,1
26,7

20,6
21,1

,4
34
ur
u
,0
z
gla ,4 be 35
’ - 34-engo
e
d
l
r
de 5,0
tga
3,0 ‘Avantgarde’ - glazuur
an ,0 / E 3
3,0 Natuurrood / engobe ‘Av 33ood
8,0tuurr 33,0
Na ,0
8

27,6 x 45,0

27,3 x 44,4

33,8 - 35,8

33,0 - 35,0

Dekbreedte in cm

21,7

21,3

Aantal per m

ca. 12,9 - 13,6

ca. 13,4 - 14,1

Gewicht per stuk

ca. 4,0 kg

ca. 4,0 kg

FAL Stuk per m1

ca. 4,6

ca. 4,7

DDubbelewelpan per m1

cca. 2,9

ca. 2,9

Gevelpan per m1

ca. 2,9

ca. 2,9

Kleinste verpakking

56

56

Stuks /pallet

224

2224

Minimale dakhelling

≥ 22°

≥ 22°

,4
34
LAF
,0
5
3

3,5
3,5

19,0
19,3

20,9
21,3

22,6
23,1

21,7

6,0
6,0

19,0
19,5

21,3
21,7

21,7

21,3
21,7

3,5
3,5

21,5
22,0

21,3
21,7

FLA c

a

5,5 ‘Avantgarde’ - glazuur
5,5 Natuurrood / engobe

,5

5,5 20,0

Latafstand in cm

34

23,6
24,6

7,5 17,5

Totaalmaat in cm

2

19,4
20,0

34

r
uu
laz
- g 34,5 e
’
b
rde
go
en 35,0
tga
3,5 ‘Avantgarde’ - glazuur
an 31,5 d /
v
3,5 Natuurrood / engobe ‘A
oo
8,0 tuurr 1,5
Na 0 3
8,

,0

LAF

35

,5
34

FLA

,0

35

20,0 7,5
4,5

Totaalmaat in cm

5,0
5,0

4,0

30,4 x 44,5

Latafstand in cm

4,0

Totaalmaat in cm

22,0 5,5

VFL5
5,
5,5

,0
35 ,0
35

AF
,8 L
37 ,2 LAF
2,8 - 36
,2 3 ,3
36 ,2 33
6
,3
33 ,3 - 3
,2
3
36 ,2 3
6
,3
33 ,3 - 3
33

FLA

‘Avantgarde’ - glazuur
6,0 + polargrijs
6,0 Natuurrood / engobe

er
,0 nk
34od do LAF
s
j
i
o
gr
urr 4,8
lar
po 34,0 natu 3
+
.
r
uu
rad 8
laz
Ge 34,
- g 34,0be’
go
rde
en 4,8
‘Avantgarde’ - glazuur
tga
an 33,0 od / 3
v
23,7 3,5 + polargrijs
‘A
ro
24,2 3,5 Natuurrood / engobe 8,0 tuur 3,0
Na 0 3
8,
4,5
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Technische gegevens

FLA

Latafstand in cm

33,6 - 35,6

Dekbreedte in cm

23,1

Aantal per m2

ca. 12,2 - 12,9

Gewicht per stuk

ca. 3,9 kg

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,9

Gevelpan per m1

ca. 2,9

Kleinste verpakking

56

7,8 11,3

3,0

224
≥ 30° recht onderelkaar
≥ 25° half steens

Totaalmaat in cm

28,7 x 45,6

Latafstand in cm

35,5 - 38,0

bewerkte gevelpan in cm

32,0 - 35,5

zonder gevelpan in cm

32,0 - 38,0

Dekbreedte in cm

26,5

Aantal per m2

ca. 9,9

Gewicht per stuk

ca. 4,4 kg
ca. 2,8
ca. 2,7

Kleinste verpakking

60

Stuks /pallet

240

Minimale dakhelling

≥ 30°

18,0 7,8

11,6

16,3

23,1

24,0

26,5

26,5

24,7 4,0

LAF

3
8,0

32,0

Dekbreedte in cm

20,0

20,0
ca. 15,6

Aantal per m

ca. 15,6 - 16,6

Gewicht per stuk

ca. 2,8 kg

ca. 2,7 kg

Dubbelewelpan per m1

ca. 3,2

ca. 3,2

Kleinste verpakking

72

72

Stuks /pallet

288

288

Minimale dakhelling

≥ 35°

≥ 40°

Totaalmaat in cm

32,5 x 50,0

Latafstand in cm

36,1 - 40,3

Dekbreedte in cm

26,4

Aantal per m2

ca. 9,4
ca. 5,0 kg

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,6

Gevelpan per m1

ca. 2,6

Kleinste verpakking

64

Stuks /pallet

192

Minimale dakhelling

≥ 22°

Totaalmaat in cm

24,9 x 42,3

Latafstand in cm

34,5 - 35,5

Dekbreedte in cm

20,5

Aantal per m2

ca. 13,7

Gewicht per stuk

ca. 3,8 kg

Dubbelewelpan per m1

ca. 2,8

Gevelpan per m1

ca. 2,8

Kleinste verpakking

56

4,5

8,

LAF

H2

H1

FLA

40,0

40,0

24,0

24,0

,0

2,5 19,0

20,0

11,0 20,0

20,0

26,4

21,5 2,5

21,5

8,0

29

11,0
,2
38

LAF

FLA

,2
38

5,0

30,0 - 32,0

,5
33

4,5

H2

Latafstand in cm

Gewicht per stuk

FLA

8,0

,2

38

8,5

22,5

26,4

24,0

8,5

,0

7,0

40

Traufblech

4,5 16,5

20,5

20,5

20,5

4,5
,0

LAF

35

10,0

FLA

,0

4,0

H1/ H2 (pagina 24)
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8,0

3

4,0 22,5

24,0 x 40,0

280

,0

35

3

24,0 x 40,0

≥ 25°

FLA

8,0

Totaalmaat in cm

Minimale dakhelling

3,0

6
35,

6L
35,

22,0 6,5

4,5

Stuks /pallet

633,

6
35,
633,

633,

Traufblech

6,5 19,5

H1

2

AF

3,5

Minimale dakhelling

Gevelpan per m1

23,1

11,6

Stuks /pallet

Dubbelewelpan per m1

23,1

4,5

27,0 x 42,0

3,5

Stylist® (pagina 20)
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Totaalmaat in cm

35
,0

35

10,0
,2

8,0
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Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
D-37434 Bilshausen
Telefon: +49 (0)5528 910-0
Telefax: +49 (0)5528 910-139
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de
Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3 – 5
D-90579 Langenzenn
Telefon: +49 (0)9101 708-0
Telefax: +49 (0)9101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de

Wij produceren in Duitsland.

022020

www.dachziegel.de

