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Samen is het goed daken doen
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Voorbehoud
De kleuren van de dakpannen in deze brochure benaderen zoveel 
mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering
altijd monsters aan.

Lafarge Dakproducten behoudt zich het recht voor, indien nodig, 
tussentijds de technische specificaties aan te passen. 
Vraag voor meer technische informatie naar onze afdeling dakservice.

RBB neroma, hollands rood
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De veelzijdigheid binnen bouwpro-

jecten neemt met de dag toe. Er zijn

steeds meer producten, methoden en

technieken voorhanden om een 

ontwerp in een concreet bouwwerk te

vertalen. Oók voor het dak. De moge-

lijkheden zijn vrijwel onbegrensd. 

En die wilt u kunnen benutten!

Daarom zorgt Lafarge Dakproducten

ervoor dat u volop kunt kiezen.

Betonnen en keramische dakpannen,

in tal van modellen en kleuren, 

zonne-energie systemen, dakramen,

toebehoren en accessoires … 

Maar er is méér. Niet alleen de veel-

zijdigheid neemt toe, maar ook de

druk om efficiënt en kosteneffectief 

te werken. Dat vraagt om een nauwe

samenwerking tussen de verschillende

partijen in de keten. Terecht verwacht

u van uw leverancier op dat punt het

nodige initiatief. 

Op het hellende dak beschikt Lafarge

Dakproducten over een ongekende

hoeveelheid kennis en ervaring. 

Niet alleen met betrekking tot dak-

producten. Maar juist ook op het

gebied van ontwerp en logistiek, 

verwerking en regelgeving. In alle

fasen van het bouwproces kan Lafarge

Dakproducten u deskundig onder-

steunen. Bij grote en kleine projecten,

bij nieuwbouw en renovatie. 

De dynamische bouwwereld van 

vandaag vraagt bovenal om samen-

werking. Lafarge Dakproducten is u

graag van dienst. Want samen is het

goed daken doen! 

Samen 
is het 

goed daken 
doen
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Het dak moet aan de strengste 

eisen van het Bouwbesluit voldoen.

Regen, hagel en storm stellen het

totale dak dagelijks op de proef.

Natuurlijk zijn de betonnen 

dakpannen van het merk RBB niet

alleen uitstekend waterwerend,

maar ook vorst- en breukbestendig. 

Een RBB-dak is een duurzaam dak

voor zowel grootschalige renovatie-

als grootschalige nieuwbouw-

situaties. Waar snelheid en efficiëntie

belangrijk zijn, wordt bijna vanzelf-

sprekend voor RBB gekozen. 

Uit de Levenscyclusanalyse (LCA) 

is gebleken dat de lange levensduur

en de milieuvriendelijke productie

van RBB-betondakpannen een

opmerkelijk lage milieubelasting 

tot gevolg hebben. 

Kiezen voor RBB-dak-

pannen is ook kiezen

voor verwerkingsgemak,

kleurvastheid en een

uitermate breed 

aanbod. De RBB-dak-

pannencollectie omvat

zeven modellen, elk 

met hun eigen specifieke

vorm, uitstraling en

kwaliteit: 

• RBB sneldek, 

• RBB sneldek XL, 

• RBB neroma, 

• RBB stonewold, 

• RBB astratto, 

• RBB tuile du nord,

• RBB utrechter.  

RBB, voor 
het totale dak

RBB neroma, herfstkleur

RBB sneldek, hollands rood

RBB sneldek, antraciet 



R B B  S N E L D E K  

RBB sneldek dankt

zijn naam aan de

snelle verwerking op

het dak. Het model 

RBB sneldek is in de

grootschalige nieuwbouw

en renovatie niet meer 

weg te denken door zijn vorst-

bestendigheid, maatvoering, 

waterdichtheid en weerstand 

tegen breuk, waarop maar liefst 

30 jaar garantie wordt gegeven.

Ook esthetisch heeft RBB sneldek

veel te bieden. 

Dankzij de asymmetrische vorm

geeft de dakpan een rustig golvend

dakbeeld, waarbij schaduwen door

de wisselende lichtval voor een

speels effect zorgen.

Golvende 
asymmetrie voor 

een rustig 
dakbeeld

antraciet

hollands rood
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R B B  S N E L D E K  

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 345 75

25 – 30 335 85

17,5 – 25 325 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm en maximaal 345 mm

Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°. 

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm

gemiddelde werkende breedte 300 mm

gewicht 42N

aantal per m2 9,7 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 410N (overlap 75 mm)

Technische gegevens

hollands rood zilver antraciet herfstkleur

Kleuren

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

42
0

32
332

26
60

werkende breedte 300

antraciet
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R B B  S N E L D E K  X L  

De RBB sneldek XL

dakpan is, zoals de

naam al doet ver-

moeden, een unieke

grootformaat dakpan. 

De RBB sneldek XL dakpan

is 25% groter dan de wel-

bekende RBB sneldek dakpan. 

Door zijn afmetingen zijn er nu

slechts 7,5 dakpannen op 1 m2 nodig.

Deze dakpan met een symmetrische

vorm kan u dus veel besparen op

het gebied van materiaalkosten 

en verwerkingstijd. Omdat tijdsdruk

en kostenbesparingen zich met

name voordoen in de grootschalige

nieuwbouw en renovatie zijn dit 

de projecten waar RBB sneldek XL

dakpannen uitzonderlijk goed zijn

toe te passen.

De dakpan 
die u snel 
kosten zal 
besparen

zwart

hollands rood
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R B B  S N E L D E K  X L  

Technische gegevens

Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°. 

afmetingen (b x h) 365 x 480 mm

gemiddelde werkende breedte 330 mm

gewicht 49N

aantal per m2 7,5

gewicht per m2 ± 396N

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 405 75

25 – 30 395 85

17,5 – 25 385 95

hollands rood zwart

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

48
0

32
365

26
63,5

werkende breedte 330

zwart



R B B  N E R O M A  

De RBB neroma

herinnert met zijn

klassieke uitstraling

aan de schitterende

bouwwerken in 

Zuid-Europese landen, 

waar dit model dakpan veel

wordt toegepast. Met het klassieke

reliëf en de robuuste, diepe 

symmetrische golf is deze beton-

dakpan een knipoog naar de 

bouwkunst van de oude Romeinen.

De RBB neroma heeft zijn 

populariteit vooral te danken 

aan zijn vorstbestendigheid, 

maatvastheid, waterdichtheid 

en zijn weerstand tegen breuk,

waarop 30 jaar garantie wordt 

gegeven. Dit bijzondere panmodel

is een uitstekende keus voor wie

waarde hecht aan een evenwichtig

dakbeeld met een klassieke 

uitstraling en een vleugje zuidelijk

temperament.

Een fascinerend,
klassiek en 

robuust reliëf

herfstkleur

hollands rood
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R B B  N E R O M A  

Technische gegevens

Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°.

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm

gemiddelde werkende breedte 300 mm

gewicht 42N

aantal per m2 9,7 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 410N (overlap 75 mm)

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 345 75

25 - 30 335 85

17,5 – 25 325 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm

hollands rood zilver antraciet herfstkleur farmhouse

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

32
332

42
0

26
60

werkende breedte 300

antraciet
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R B B  S T O N E W O L D

Kiezen voor de 

RBB stonewold is 

kiezen voor een

moderne, strakke 

dakpan met een horizon-

tale belijning. Dit maakt

deze dakpan bijzonder

geschikt voor exclusievere, onder

architectuur gebouwde woningen.

Zowel in de moderne woningbouw 

als op kantoorgebouwen komt

deze dakpan volledig tot zijn recht.

De belijning ontstaat mede doordat

de RBB stonewold altijd in 

halfsteensverband wordt gedekt. 

Door gebruik te maken van speciale

RBB hoekkeperloketten wordt de

afwerking ook op de hoeken in

dezelfde strakke lijn doorgezet.

Een strakke 
horizontale belijning

antraciet

steenrood
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R B B  S T O N E W O L D

Technische gegevens

Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm

gemiddelde werkende breedte 300 mm

gewicht 54N

aantal per m2 9,7 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 523N (overlap 75 mm)

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 345 75

25 - 30 335 85

20 – 25 325 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 300 mm

steenrood donkerbruin antraciet zilver groen

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

36
332

36

42
0

26

werkende breedte 300

zilver



R B B  A S T R A T T O

De astratto is een

vlakke dakpan met

strakke contouren die

zich bij uitstek leent

voor een eigentijds,

lichtvoetig ogend dak-

vlak. De RBB astratto komt

tegemoet aan de groeiende voor-

keur voor flauwere dakhellingen en 

een bijbehorend exclusief dakbeeld.

De RBB astratto wordt altijd gelegd

in halfsteensverband. Dit versterkt

de tegenwoordig zo gewenste 

individuele en stijlvolle uitstraling. 

De RBB astratto kan worden 

beschouwd als een logische 

aanvulling op de RBB stonewold.

Daarmee is Lafarge Dakproducten

de enige fabrikant die haar 

afnemers een keuze biedt in vlakke

betondakpannen.

Compacte 
rechtlijnigheid 

voor een 
sprekend dakbeeld

antraciet

rustiek bruin
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R B B  A S T R A T T O

Technische gegevens

Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

afmetingen (b x h) 230 x 380 mm

gemiddelde werkende breedte 200 mm

gewicht 28N

aantal per m2 16,4 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 460N (overlap 75 mm)

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 305 75

25 – 30 295 85

20 – 25 285 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 255 mm

rustiek bruinantraciet bruin

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

38
0 

25

werkende breedte 200

31
230

31

antraciet
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R B B  T U I L E  D U  N O R D

Oorspronkelijk

werd deze vorm in

het noorden van

Frankrijk door de

Romeinen toegepast. 

De maatvaste RBB tuile du

nord geeft het dakvlak een

gestroomlijnd reliëf. Omdat de 

RBB tuile du nord veelvuldig in

renovatieprojecten wordt toegepast,

heeft Lafarge Dakproducten dit

model in de meest voorkomende

traditionele kleuren uitgevoerd.

De markant
gestroomlijnde,
semi-vlakke 
dakpan

afmetingen (b x h) 230 x 380 mm

gemiddelde werkende breedte 200 mm

gewicht 26N

aantal per m2 16,4 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 430N (overlap 75 mm)

Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

Technische gegevens

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 305 75

25 – 30 295 85

20 – 25 285 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 255 mm

steenrood antraciet rustiek bruin

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

38
0 

25

30
230

31

werkende breedte 200

rustiek bruin
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afmetingen (b x h) 230 x 380 mm

gemiddelde werkende breedte 200 mm

gewicht 26N

aantal per m2 16,4 (overlap 75 mm)

gewicht per m2 ± 430N (overlap 75 mm)

Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

Latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm)

≥ 30 305 75

25 – 30 295 85

20 – 25 285 95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm

R B B  U T R E C H T E R

Deze wat dieper

gegolfde dakpan is

voor veel renovatiepro-

jecten de ideale dakpan,

maar wordt ook veelvuldig

in de nieuwbouw toegepast.

Zijn vorm zorgt voor een 

levendige schaduw met een exclu-

sieve uitstraling en een nostalgisch 

dakbeeld. Nadrukkelijk is gekozen

voor de traditionele kleuren die bij 

renovatieprojecten in stijl en kleur

aansluiten bij de oude dakpannen.

De nostalgische
dakpan voor 
een levendig 
dakbeeld

steenrood antraciet rustiek bruin

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en

esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor 

meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure ‘Dakvaria’ aan.

Kleuren

Technische gegevens

38
0 

25
70

30
230

werkende breedte 200

steenrood
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Alles onder één dak…
Lafarge Dakproducten staat niet alleen borg voor de beste
kwaliteit producten voor het dak. Al jarenlang bieden wij
opdrachtgevers en andere marktpartners, via onze 
specialistische kennis, ook verregaande ondersteuning bij
nieuwbouw en renovatie van hellende daken.

Deze 'totaaloplossingen voor daken'

zijn door Lafarge Dakproducten nu

gebundeld onder een nieuwe naam.

Een naam, die al onze professionele

diensten en een groot aantal complete

dakformules combineert: AVIUS.

Samen is het goed daken doen

De complete service van Lafarge
Dakproducten: AVIUS Dakformules

Een vijftal formules, voor een complete 
aanpak van daken. Zo uitgebreid als ú wilt:

Fixum levering en verwerking* van 
onze basisproducten, 
incl. project(bege)leiding.

Fix-All levering en verwerking* van onze 
basisproducten en dakelementen, 
incl. project(bege)leiding.

Solar Fix levering en verwerking* van 
onze zonne-energiesystemen 
gecombineerd met onze basis-
producten, incl. project(bege)leiding.

Solar-All levering van een werkend zonne-
energiesysteem, gecombineerd 
met de levering en verwerking* 
van onze basisproducten, 
incl. project(bege)leiding.

Fides advisering, levering en verwerking*
van onze basisproducten bij 
renovatieprojecten, 
incl. project(bege)leiding.

*Verwerking van onze producten en systemen gebeurt bij
voorkeur door een Dakmeester.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.lafarge.nl

AVIUS Professionele Diensten

Voor de beste ondersteuning van onze klanten,
biedt Lafarge Dakproducten de volgende 
diensten aan, onder de naam AVIUS: 

• Dakontwerpadvies 
• Dakinspectie 

bij renovatie 
• Dakrenovatie-advies 
• Verankeringsadvies &

hoeveelheidsberekening 
• Aanbestedings-

begeleiding 

• Daksysteemgarantie 
• Dakgiraffe 
• Projectbegeleiding 
• Technisch advies 
• Dakadviezen 

algemeen 
• Dakopleidingen
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Of u nu een professionele gebruiker

of een eindgebruiker van onze 

producten bent, op onze vernieuwde

internetsite kunt u alle informatie

vinden die te maken heeft met het

hellende dak. Als hellend-dakspecialist

zijn wij natuurlijk op de hoogte van

alle normen en eisen waaraan een

dak moet voldoen volgens het

Bouwbesluit. Dat ziet u op de internet-

site bij ‘Regelgeving & Bouwbesluit’.

Bijzonder aan onze internetsite is

dat wij u naast alle mogelijke pro-

ductinformatie meer kunnen bieden 

dan in de branche gebruikelijk is. 

Wat dacht u van onze Dakdesigner?

Met deze functie kunt u een woning-

type wijzigen van dakpankleur en

gevelkleur. Dit geeft een volledig

nieuwe uitstraling aan bestaande

huizen.

Bent u op zoek naar inspiratie

voor een nieuw huis? Dan raden 

wij u aan eens te kijken naar onze 

referentieprojecten. Hier bevindt 

zich een grote hoeveelheid foto’s 

van gerealiseerde projecten. Geef uw 

criteria op en zie de mogelijkheden 

in dakpannenland.

Wilt u meer informatie over onze

producten en/of diensten, of wilt u

graag de ‘Dakvisie’ ontvangen, dan is

het downloaden van onze uitingen

een snelle oplossing.

www.lafarge.nl

C O L L E C T I E  B E T O N  D A K P A N N E N

D A K  S Y S T E E M C O M P O N E N T E N

C O L L E C T I E  K E R A M I S C H E  D A K P A N N E N

C i s a r  •  G l a z u r o n  •  K e r a t o p  •  R B B  •  T e e w e n p a n   

A l u p l u s  •  D a k v a r i a

C e r i s  •  K D N - G l a z u r a  •  K D N - N o r m a  •  K D N - V i l l a  
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Samen is het goed daken doen

Postbus 1108, 6040 KC Roermond, Jagerstraat 10, 6042 KA Roermond, tel. 0475-349200, fax 0475-324232, www.lafarge.nl, info@lafarge.nl


