
Aqua-Pan
Levens-verwachting minimum 20 jaar!

Metalen dakpannenplaat van 1m²

Eénvoudige & snelle plaatsing

Geluidsdempend 

Sterk & duurzaam

Geen versterkte dakstructuur nodig

Rechtstreeks aanbrengen 
op bestaande dakbedekking

✔

✔

✔

✔

✔

www.aquaplan.com



Aqua-Pan

De snelste dakpannen
Het Aqua-Pan universeel modulair 
dakpannenconcept is toepasbaar voor 
alle hellende daken,  zoals voor tuin- en 
vakantiehuisjes, carports of dierenhokken. 
Met Aqua-Pan legt je meerdere pannen in 
1 keer,  zonder zwaar materiaal en zonder 
breek- of snijwerk.  Vanwege het uitgekiende 
concept past het op ieder dak en kunnen de 
pannen zowel in de hoogte als in de breedte 
met elkaar overlapt worden zonder dat er 
moet worden gesneden of geknipt.  

Aqua-Pan Ebena



UNIVERSELE VERZINKTE 
METALEN DAKPANNEN-
PLAAT VAN 1 M²

Plaatsen, schroeven en klaar! 
Uw dak is snel waterdicht, windvast 
en slijtbestendig. Het dak opmeten, 
windveren schroeven, paneel per pa-
neel aanvullen tot uw dak helemaal vol 
ligt en afwerken met de nokstukken. 
De oude dakbedekking kan perfect 
dienst doen als onderlaag. Dit concept 
bestaat uit metalen dakpanplaten met 
bijhorende accessoires.

 AQUA-PAN CLASSIC

• Golvende pan met klassieke uitstraling
• 1 plaat = 5 pannen in de breedte, 

 7 pannen in de hoogte
• Beschikbaar in 2 kleuren: antraciet en rood

 AQUA-PAN EBENA

• Vlakke pan met moderne uitstraling
• 1 plaat = 4 pannen in de breedte, 

 6 pannen in de hoogte
• Beschikbaar in 2 kleuren: 

pepper en black cherry

Aqua-Pan Classic



Windveer: 
Lengte 91 cm 

Afsluitstuk:
2 stuks per dak 

(enkel bij gebruik 
van windveer)

antraciet

rood

Beschikbaar in alle kleuren

86 cm

79 cm zichtbare gedeelte

Aqua-Pan
Classic

Aqua-Pan
Classic

Aqua-Pan

Code: A63...-PA.DIY
Aquapan

Date: 09/09/2015 Tolerances:
Dimensions: 1mm
*  ± 5 mm on measurements and minimal tolerance

in weight
** steel thickness according to the EN 10346

Material
Aluzinc AZ150

Thickness:  0.35 mmDocument: F001

Auteur: FC
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SPECIFICATIONS (PANEL) in METRICS in IMP ERIALS

Minimum pitch 10° 2/12
Maximum pitch 90° vertical
Size of tile - overall* 855 x 1125 mm 33.66" x 44.21"
Size of tile - cover 795 x 1090 mm 31.22" x 42.83"
Thickness  of s teel**  0,35 mm 28 gauge
Linear cover width 795 mm 31.22"
Coverage 1,16 pc/m² 10.77 pc/square
Coverage of a panel 0,86 m² 9.29 ft²
Weight per panel*  4,70 kg 10.36 lb
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Nok: 
Lengte 91 cm

Zelftappende schroef 
met epdm-dichting

(40 schroeven)

black cherry

pepper

83 cm

79 cm zichtbare gedeelte

Aqua-Pan
Ebena

Aqua-Pan
Ebena

Aqua-Pan

black cherry

Code: N63...-PA.DIY.02
Aqua-Pan EBENA

Date: 18/042016 Tolerances:
* ± 5 mm on measurements and minimal

tolerance in weight
** steel thickness according to the

EN 10346

Material
Aluzinc AZ150

Thickness: 0.35mmDocument: F001

Auteur: FC
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SPECIFICATIONS (PANEL) in METRICS in IMPERIALS

Minimum pitch 10° 2/12
Maximum pitch 90° vertical
Size of tile - overall*  830 x 1125 mm 32.68" x 44.29"
Size of tile - cover 785 x 1090 mm 30.91" x 42.91"
Thickness of steel**  0,35 mm 28 gauge
Linear cover width 785 mm 30.91"
Coverage 1,17 pc/m² 10.86 pc/square
Coverage of a panel 0,86 m² 9.21 ft²
Weight per panel 4,13 kg 9.11 lb
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IN 8 STAPPEN 
NAAR EEN NIEUW DAK

w

Hoe bereken je het aantal pannen?

X Neem de totale breedte van het dak, 
 deel dit door 79 (max. zichtbare gedeelte) 

en rond af naar boven.  
 vb. 252/79 = 3,2 d.w.z. 4 platen

Y Neem de totale lengte van het dak, 
 deel dit door 109 (max. zichtbare gedeelte) 

en rond af naar boven.  
 vb. 210/109 = 1,9 dwz 2 platen
 Voor een dak van 252 x 210 = 4 x 2 = 8 platen

W Deel de lengte van het dak door 81 
en rond af naar boven. 

 Vermenigvuldig met 2 voor de linkse en 
rechtse zijkant.  

 Vb. 210/81 = 2,59 dwz 3 x 2 = 6 windveren

Z Deel de breedte van het dak door 81 
en rond af naar boven.  

 vb. 252/81 = 3,11 = 4 nokken

X : .......... / 79 =  .....................................  platen

Y : ..........  / 109 = .......... x2 =  ...............  platen

 X x Y = totaal  ................................  platen

W : ..........  / 81 = .......... x2 =  ........  windveren

Z : .......... / 81 =  .................................... nokken

bereken hier zelf:



Bevestiging platen
Schroef iedere plaat vast met het 
hiervoor ontwikkelde bevestigings-
materiaal. Gebruik 6 schroeven 
(Ebena) of 9 schroeven (Classic) per 
plaat. Schroef steeds in het dal van 
de pan ca. 2 cm onder de neus.

Plaatsing afsluitstukken
Dicht het uiteinde van de nok door 
het afsluitstuk bovenop de windveren 
te bevestigen. Plaats de V-vormige 
inkeping gelijk met het hoogste punt 
van de nok en schroef vast. Plooi de 
rechtopstaande lippen in de richting 
van het dak.

Onderste rij platen
Verdeel de onderste rij platen tussen 
de windveren. Elke windveer is voor-
zien van een neutrale zone van max. 
7,5 cm. Gebruik deze ruimte voor de 
evenredige verdeling van de platen.

Plaatsing nokken
Verdeel de nokken gelijkmatig over 
de gehele lengte van het dak. Schroef 
ze minimaal vast op de uiteinden van 
de windveren en de overlappingen.

Bovenste rij platen
Plaats een krijtlijn van ca. 5 cm van de 
bovenkant van de nok. Dit is de bo-
venkant van de laatste rij platen.

Gebruik aantal schroeven
Gebruik bovenstaand voorbeeld als 
richtlijn voor de positie van de zelf-
tappende schroeven:  6 schroeven 
(Ebena) of 9 schroeven (Classic) per 
plaat en minimaal 2 schroeven per 
windveer. 

 Voorbereiding:

- Werk op een stevige, 
gezonde en nagelbare 
ondergrond

- Bestaande dakbedekking 
kan dienen als onderlaag

- Bij nieuwbouw aanbevolen 
om bitumineus onderdak 
te plaatsen

OVERLAP

50 mm ridge gap

EQUAL GUTTERS 75mm max
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Plaatsing windveren
Bevestig de windveren aan beide 
zijden van het dak, start steeds on-
deraan. Verdeel de windveren gelijk-
matig en voorzie telkens een overlap 
van min. 25 mm. Schroef de windveer 
langs de zijkant vast met zelftappen-
de schroeven.

Plaatsing platen
Werk steeds per volledige rij, van links 
naar rechts en van onder naar boven. 
Gebruik altijd de volle breedte van 
de plaat. Plaats enkel de laatste plaat 
zover als nodig onder de voorlaatste 
plaat.



AQUA-PAN CLASSIC

Afbeelding Omschrijving
EAN code

Antraciet Rood

Aqua-Pan plaat
113cm x 86 cm = 1m2

5413466945245 5413466945252

Nok 
Lengte 91 cm = 1 stuk

5413466945269 5413466945276

Windveer L/R
Lengte 91 cm = 1 stuk

5413466945283 5413466945290

Afsluitstuk 
1 stuk

5413466945306 5413466939954

Zelftappende schroef
1 doos = 40 stuks

5413466945313 5413466939961
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AQUA-PAN EBENA

Afbeelding Omschrijving
EAN code

Pepper Black Cherry

Aqua-Pan plaat
113 x 83 cm = 1m²

5413466952281 5413466952328

Nok
Lengte 91 cm = 1 stuk

5413466952298 5413466952335

Windveer (L/R)
Lengte 91 cm = 1 stuk

5413466952304 5413466952342

Afsluitstuk
1 stuk

5413466952311 5413466952359

Zelftappende schroef
1 doos = 40 stuks

5413466952441 5413466952458

Tuinhuizen
Vakantiehuizen

Garages
Carports
Prieeltjes

Dierenhokken www.aquaplan.com


