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Referentie: woonhuis, gedekt met J11v spacegrau ruimtegrijs

FD-dakpan J11v
Onze meest veelzijdige dakpan
De J11v is een perfekte dakpan als u waarde hecht aan een
kosteneffectieve 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 produceert. Door middel 
van de speciaal ontwikkelde handige klikhaak kan de dakpan 
stevig en snel worden verankerd. Groot voordeel van de  
ieuwe J11v is dat de pan ook in de breedte variabel dekt. 

FD-dakpan J11v

Avantgarde collectie: lavagrijs mat

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
D-37434 Bilshausen
Tel.: +49 (0)5528 910-0
Fax: +49 (0)5528 910-139
E-mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de



Alle technische gegevens in één oogopslag:

Gevelpan

Principedetails van de nok-constructie

Dubbele welpan

FD-dakpan J11v

Natuurrood / engobe

natuurrood oudrood donkerbruin

oudzwart

Edel-engobe

edelwijnrood edelzwart edelkoper

edelbruin edelgroen edelrood

‘Avantgarde’ - glazuur:  

bordeauxrood lavagrijs kastanjebruin

vulkaanzwart

spacegrau
ruimtegrijs

mat verglaasd: 

bordeauxrood
mat verglaasd

leigrijs
mat verglaasd

toskanarot 
mat verglaasd
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26,1 3,03,0 21,4 23,4

Afmeting 30,4 x 44,5 cm

‘Avantgarde’ - glazuur 29,1 x 44,0 cm
Gemiddelde latafstand 33,3 - 36,5 cm

‘Avantgarde’ - glazuur 32,8 - 36,0 cm

Gemiddelde werkende breedte 24,4 cm gem.

‘Avantgarde’ - glazuur 23,4 cm gem.

Benodigd aantal per m2

‘Avantgarde’ - glazuur
ca. 11,2 - 12,3
ca. 11,9 - 13,0

Gewicht per stuk
‘Avantgarde’ - glazuur

ca. 4,2 kg
ca. 4,0 kg

Dakhelling ≥ 22°

Oppervlak: vulkaanzwart

Dakpan: lavagrijs
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