Building Value

De uitstraling
van toen met
het gemak
van nu.
Koramic Sinus.

Opgeteld
de mooiste
en meest
ﬂexibele keuze.
Tel uit uw winst.

Koramic Sinus is dé dakpan die elk oud pand zijn authentieke
uitstraling teruggeeft. Maar die ook nieuwe gebouwen een eigen
cottage-stijl kan verlenen. Zo heeft deze keramische, holle pan
uit het Koramic dakpannenassortiment een mooie karakteristieke
golving. Geheel volgens eeuwenoud ontwerp, opgeteld met
eigenschappen van nu die het werk aanzienlijk vereenvoudigen.
Zo herstelt u het karakteristieke verleden in ere met de voordelen
van vandaag de dag. Tel uit uw winst.

Met de Koramic Sinus combineert u een sfeervolle uitstraling met het
hedendaagse bouwgemak. Zo kunt u ﬂexibel bouwen, dankzij:
- Vaste dekkende breedte van 200 mm. Een ideale maat voor
de dakdekker om mee te rekenen en het dak uit te leggen.
- Variabele latafstand van 340-350 mm. U komt dus altijd uit op
hele pannen. Zaag- of slijpwerk behoren daarmee tot het verleden.
- Speciale uitsparing om de pan snel te bevestigen.

Building Value

natuurrood

rustiek engobe

blauw gesmoord

zwart verglaasd

Bijzonder aan het hulpstukkenprogramma zijn de
oude holle vorsten, geschikt voor nok en hoekkeper.
Met deze oude holle vorsten krijgt het dak de
uitstraling van vroeger.

Vieilli pannen beschikken over
het bijzondere patina zoals
eeuwenoude pannen dat ook
vaak hebben. Dit effect wordt
bereikt door een speciaal
procedé voorafgaand aan het
bakproces.
vieilli rood

vieilli blauw

Duurzame oplossing met 30 jaar garantie

De Koramic Sinus is geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen, zoals klei,
een bewezen hernieuwbare grondstof. Bovendien biedt Wienerberger
maar liefst 30 jaar garantie op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid. Kortom: een duurzame oplossing.
Bij de Koramic Sinus biedt Wienerberger een compleet assortiment
hulpstukken en toebehoren, speciaal voor dit model geproduceerd.
Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden
afgewerkt.

Koramic Sinus
Keramische, holle pan met een
karakteristieke golving.
Kijk voor technische informatie op:
www.wienerberger.nl, zoekterm
productzoeksysteem: Koramic Sinus.
Aantal pannen per m2: 14,3 - 14,7
Latafstand: 340 - 350 mm
Dekkende breedte: 200 mm

Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen
T 077 - 35 60 800
F 077 - 37 37 177
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

