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Lichte 
dakpan

Lengte 90 cm

Breedte 2 x 20 cm

Dikte 3 mm

Lengte  106 cm

Breedte  40 cm

Dikte 3 mm

Golfhoogte 4 cm

Gewicht 1,27 kg

ONDUVILLA® ONDUVILLA®

Verkrijgbaar in 3 kleuren Technische eigenschappen

Toebehoren

BEVESTIGINGSSPIJKERS

NOKSTUK

DAKPAN ONDUVILLA

Aantal dakpannen per pak 7

Nuttige oppervlakte per pak 2,17 m2

VERPAKKING ONDUVILLA

Met hun zeer sterke en brede 
plastic kop garanderen de 
Onduline-gemarkeerde 
bevestigingsspijkers een 
perfecte dichting van de 
Onduvilla-daken.

Verkocht per pak van 50 stuks.

Gemakkeli jk 
te plaatsen
Sterk
Esthetisch 

Verkrijgbaar in zwart,
 terracotta of

 rood gevlamd

Verkrijgbaar
 in zwart,

 terracotta
 of rood
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32 cm

32 cm

ONDUVILLA®

Betrouwbaar

ONDUVILLA®

Met een gewicht van amper 4 kg/ m2 
is Onduvilla gemakkelijk te vervoeren 
en te installeren. Een eenvoudige 
hamer volstaat om Onduvilla op het 
houten gebinte van een tuinhuisje 
te bevestigen. Met hun dubbele 
horizontale groef passen de 
Onduvilla-dakpannen makkelijk in 
elkaar: u hebt geen koord of winkel-
haak nodig om de dakpannen mooi 
recht te plaatsen! Onduvilla kan 
probleemloos worden gebruikt als 
overzetdak.

ONDUVILLA®

Onduvilla is een dakpan van 106 cm x 40 cm vervaardigd uit het 
gebrevetteerde composiet “Onduline”. Gekleurd met in de massa 
geïmpregneerde pigmenten en voorzien van een origineel 
golfprofiel, heeft Onduvilla een uniek uitzicht dat lijkt op 
traditionele dakpannen.

Onduvilla is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling van de 
groep Onduline, de wereldmarktleider op het vlak van 
bitumendakplaten die in meer dan 100 landen aanwezig is. De 
productie is 100% Europees en heeft het ISO 9001-certificaat. 
Onduvilla garandeert een uitstekende mechanische weerstand 
en een perfecte ventilatie van het dak. U geniet 15 jaar garantie 
op de waterdichting 

Eenvoudig

Bevestig de spijker steeds bovenop
de golf, in het midden 
van de twee groeven

Het lichtste materiaal 
voor een bitumendak.

De dubbele groef 
vergemakkelijkt de 
plaatsing en voorkomt 
waterinfiltratie.

Onduvilla wordt 
geplaatst op daken 

met een helling van 
minstens 15% (9°)

Onduvilla wordt vervaardigd uit gerecupereerde vezels 
waarvan de groep Onduline een erkend verwerker is (jaarlijks 
wordt 200.000 ton gerecycleerd). De productie-eenheid is 
uitgerust met installaties voor de zuivering van de rookgassen 
en er worden geen vloeistoffen geloosd in het milieu. Net als 
alle andere producten van Onduline is Onduvilla asbestvrij.

Engagement

Dankzij de golven kan de lucht 
circuleren zodat het dak een 
betere thermische 
stabiliteit heeft
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