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De Nieuwe Hollander-V

De Nieuwe Hollander-V
Stijlvol en toch bescheiden
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De Nieuwe Hollander-V heeft een  
traditionele uitstraling, maar is toch net even 
anders. Geheel in de lijn van de Oude Holle,  
Verbeterde Holle en de Opnieuw Verbeterde 
Holle levert De Nieuwe Hollander-V een 
toegevoegde waarde aan de traditionele 
Hollandse dakpanmodellen. Door zijn royale 
formaat geeft hij daken iets exclusiefs, terwijl 
de voor Nederland kenmerkende textuur  
van het dak behouden blijft.

De Nieuwe  
Hollander-V

KLEUREN

Trots op DUBOkeur
Bij BMI Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. 
Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

gitzwart
glanzend
verglaasd

zwart mat 
verglaasd

edelzwart* 
vol donker 

edelengobe

grafietgrij*
engobe

rustiek*
engobe

koperrood*
engobe

natuurrood*
naturel

* MET DUBOKEUR      RODE SCHERF      DONKERE SCHERF
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ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts

halfronde vorst halfronde  
beginvorst  

en eindvorst

halfronde 
hoekkeperbeginvorst

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

zwart mat verglaasd

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 420 x 267 mm
Werkende breedte 225 mm 
Gewicht 3,2 kg
Aantal per m² 12,5 – 13,7
Gemiddeld gewicht per m² ca. 41,3 kg

Dakhelling minimaal 20°
Minimale latafstand 325
Maximale latafstand 355
Modelgebonden daksysteemcomponenten  
Euro-panhaak De Nieuwe Hollander-V, rekenwaarde                  142 N
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OVH 200

OVH 200
Authentiek en herkenbaar
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De naam OVH staat voor Opnieuw
Verbeterde Holle: deze pan is een logisch
vervolg op de authentieke Oude Holle,
die al eeuwenlang onze Hollandse daken
bedekt. Lopend door oude binnensteden en
dorpskernen herken je dit traditionele type
dakpan op grachtenpanden, herenhuizen en
bijvoorbeeld pastorieën. De OVH 200 is een
mooie, klassieke dakpan waarop je jarenlang
kunt vertrouwen.

OVH 200

KLEUREN

gitzwart
glanzend
verglaasd

zwart 
mat verglaasd

donkerbruin 
engobe

herfstkleur
engobe

natuurrood
naturel

   RODE SCHERF  



3

ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts 

halfronde vorst halfronde  
beginvorst 

en eindvorst

halfronde 
hoekkeperbeginvorst

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

natuurrood naturel

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 371 x 263 mm
Werkende breedte 200 mm 
Gewicht 2,8 kg
Aantal per m² 16,2 – 16,3
Gemiddeld gewicht per m² ca. 45,5 kg

Dakhelling minimaal 25°
Minimale latafstand 306
Maximale latafstand 308
Modelgebonden daksysteemcomponenten 
Euro-panhaak OVH 200, rekenwaarde 164 N



bmigroup.com/nl

Sneldek

Sneldek
Vriendelijk en tijdloos
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U houdt van degelijk: een dak moet betrouw- 
baar zijn. Jaar in jaar uit, weer of geen weer. 
De Sneldek is een tijdloze pan die zijn sporen 
heeft verdiend. Hij wordt al tientallen jaren 
toegepast op woningen en levert een herken- 
baar, vriendelijk dak op. Behalve een prima 
prijs-kwaliteitverhouding biedt de Sneldek  
u het comfort van jarenlange zekerheid.

Sneldek

KLEUREN
SNELDEK GLAZURON

Trots op DUBOkeur
Bij BMI Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. 
Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

nero/zwart* azzurro* herfstkleur 
TWP* nuance

rosso*

KLEUREN
SNELDEK

zwart* antraciet* leigrijs* herfstkleur 
RBB* nuance

hollands  
rood*

* MET DUBOKEUR      INGEKLEURDE BODY
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ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan 
 links en rechts

halve pan uni-vorst uni-begin- / eindvorst uni-hoekkeper 
beginvorst

hollands rood

TECHNISCHE GEGEVENS
Betondakpan

Afmeting (lxb) 420 x 332 mm
Werkende breedte 300 mm 
Gewicht 4,2 kg
Aantal per m² 9,7 - 11,3
Gemiddeld gewicht per m² ca. 44 kg

Dakhelling 17,5 - 25° max.latafstand 325 mm /  
min. overlap 95 mm

Dakhelling 25 - 30° max.latafstand 335 mm /  
min. overlap 85 mm

Dakhelling vanaf 30° max.latafstand 345 mm /  
min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten  
Euro-panhaak Sneldek, rekenwaarde                                                        144 N
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Tuile Plat

Tuile Plat
Modern design
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Door zijn moderne vormgeving is de Tuile Plat 
een dakpan die voornamelijk past bij nieuw-
bouw. Nieuwbouw die opvalt door strakke 
lijnen en eigentijds design. De Tuile Plat is 
een van de vlakke, strakke dakpannen uit ons 
assortiment.

Tuile Plat

KLEUREN

   RODE SCHERF      DONKERE SCHERF

inktzwart
mat verglaasd

zwart
vol donker

engobe

platinagrijs
edelengobe

kiezelgrijs
engobe

natuurrood
naturel



3

ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts 

halve pan HV vorst 
type K

HV begin- / eindvorst 
type K

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

zwart vol donker engobe

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 470 x 277 mm
Werkende breedte 240 mm
Werkende breedte donkere scherf 238 mm
Gewicht 4,4 kg
Aantal per m² 10,5 – 12,3
Aantal per m² donkere scherf 10,6 – 12,4
Gemiddeld gewicht per m² ca. 50,2 kg
Gemiddeld gewicht per m² donkere scherf ca. 50,6 kg

Dakhelling 30 - 35° max.latafstand 375 mm /  
min. overlap 95 mm

Dakhelling 35 - 40° max.latafstand 385 mm /  
min. overlap 85 mm

Dakhelling vanaf 40° max.latafstand 395 mm /  
min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 340 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten  
Euro-panhaak Tuile Plat , rekenwaarde                                                     112 N
Modelgebonden PV Premium Systeem Tuile Plat 
Dakhelling                                                                                                                 15° – 69° 
Latafstand                                                                                                 345 – 355 mm
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OVH 206

OVH 206
Echt Hollands
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Een klassiek, puur Hollands dak. Dat krijgt u 
als u kiest voor de OVH 206. Deze dakpan is 
namelijk een variant op één van onze meest 
traditionele modellen. We bedekken er al 
meer dan een eeuw daken mee. En dat  
blijven we ook in de toekomst graag doen. 
Want behalve een mooie klassieker, is de 
OVH 206 een dakpan waarop je jarenlang 
kunt vertrouwen.

OVH 206

KLEUREN

zwart 
glazura

edelengobe

blauw* 
gesmoord

naturel

kwarts-grijs* 
klassiek 

gesmoord 
naturel

blauw bont*
naturel

gesmoord

Woerdens 
grijs gesmoord 

engobe 

rustiek
glazura engobe

gesmoord

roestkleur
glazura engobe

gesmoord

roestkleur B/C*
naturel

gesmoord

Woerdens 
rood bont 

naturel

rood 
rustiek
engobe

natuurrood
naturel

Trots op DUBOkeur
Bij BMI Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. 
Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

* MET DUBOKEUR       RODE SCHERF     BLAUWE SCHERF
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ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts

halfronde vorst halfronde  
beginvorst  

en eindvorst

halfronde  
hoekkeperbeginvorst

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

blauw gesmoord naturel

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 372 x 268 mm
Werkende breedte 206 mm 
Gewicht 2,5 kg
Aantal per m² 15,4 – 15,6
Gemiddeld gewicht per m² ca. 38,8 kg

Dakhelling minimaal 25°
Minimale latafstand 311
Maximale latafstand 315 
Modelgebonden daksysteemcomponenten 
Euro-panhaak OVH 206, rekenwaarde 101 N
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VH-Variabel

VH-Variabel
Klassiek en vertrouwd
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De VH-Variabel is de Verbeterde Holle.  

Een pan die het al jaren goed doet. Dat zit ’m 

onder meer in de bescheiden, stijlvolle 

uitstraling. De VH-Variabel heeft een 

karakteristieke ‘V’-vormige extra 

watergeleiding. Met zijn lichte golving is de 

VH-Variabel ideaal om een mooi en vertrouwd 

dakbeeld mee te creëren. Maar met het 

model kiezen alléén bent u er nog niet:  

we bieden deze pan in een royale hoeveelheid 

kleuren en afwerkingen.

VH-Variabel

KLEUREN

Trots op DUBOkeur
Bij BMI Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. 
Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

gitzwart
glanzend
verglaasd

zwart
 glanzend
verglaasd

zwart
mat 

verglaasd

zwart 
glazura

edelengobe

edelzwart 
vol donker 

edelengobe

grafietgrijs 
engobe

extra donker-
bruin glanzend 

verglaasd

blauw*
gesmoord

naturel

kwarts-grijs*
klassiek 

gesmoord
naturel 

paars 
glanzend
verglaasd

(op aanvraag)

wijnrood
glanzend
verglaasd

lichtbruin 
glanzend
verglaasd

herfstkleur*
engobe

rustiek* 
engobe

natuurrood*
naturel

* MET DUBOKEUR BLAUWE SCHERF DONKERE SCHERFRODE SCHERF
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ENKELE HULPSTUKKEN

gevelpan  
links en rechts

halfronde vorst halfronde  
beginvorst  

en eindvorst

halfronde  
hoekkeperbeginvorst

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien u aan uiterste maten gebonden bent,
is het raadzaam vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

zwart glazura edelengobe

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan

Afmeting (lxb) 361 x 256 mm
Werkende breedte 220 mm 
Gewicht 2,6 kg
Aantal per m² 15,2 – 15,8
Gemiddeld gewicht per m² ca. 40,3 kg

Dakhelling minimaal 25°
Minimale latafstand 288
Maximale latafstand 300
Modelgebonden daksysteemcomponenten 
Euro-panhaak VH-Variabel, rekenwaarde 139 N
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Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infonl@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux 
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail 
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert 
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle 
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot  
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen  
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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