Dakrandpanelen
Voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit dakranden:
de kroon op elke woning!
Dakranden vallen vaak niet op, maar zijn een onmisbaar
onderdeel van bijna elke woning. Ze vallen pas op als
onderhoud nodig is. Dakranden zijn extra gevoelig voor
weersinvloeden omdat ze op hoogte worden toegepast.
Keralit is een product dat juist is ontwikkeld om de extreme variaties van
ons klimaat te ondervangen. Het is ongevoelig voor weersinvloeden en blijft
jarenlang mooi. Schilderen is overbodig en dat spaart tijd, geld én het milieu.
Samen met het complete pakket afwerkmaterialen is een dakrand van Keralit
strak, naadloos en compleet af te werken. Het grote kleuraanbod zorgt altijd
voor een passende kleur bij uw project of woning.
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Het beste materiaal
Kwaliteit staat bij Keralit op nummer één. Alle inspanningen
zijn erop gericht een kwalitatief hoogwaardig product te
maken en te leveren. Een product dat lang meegaat en
waar u op, en mee kunt bouwen.
De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof
ontstaat uit een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder
voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel
dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn
hierdoor tot een minimum beperkt. De toplaag bestaat uit een UV-bestendige
folie die met een speciale behandeling wordt verenigd met het paneel.

f onderhoudsarm

Nooit meer schilderen dankzij het
oersterke materiaal in combinatie
met de UV-bestendige toplaag.

f Kleurvast en weerbestendig

Door de UV-bestendige toplaag blijven
de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

f lange levensduur

De unieke productsamenstelling is
ontwikkeld om de gebruiker een zeer lange
levensduur te garanderen.

f milieuvriendelijk

Hergebruik van grondstoffen, geen
boomkap en niet meer schilderen.

f 10 jaar GARANTIE

Door de continue aandacht voor kwaliteit is
10 jaar garantie de standaard.
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Snelle montage
Een goed product is pas goed als het ook eenvoudig
te monteren is. Vandaar dat we er alles aan gedaan
hebben om de montage simpel en doeltreffend te maken.
Keralit dakrandpanelen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie
toepassingen. Het mooie van renovatie toepassingen is dat u de oude
constructie vaak kunt laten zitten als u het ventilerend monteert.
Dit scheelt veel tijd. Omdat u niet meer hoeft te schilderen en te stucen,
bent u in één keer klaar. Een mooi staaltje van optimaal rendement en
efficiënt werken!

f Eenvoudig te monteren

Aan te brengen met normale houtbewerkinggereedschappen.

f compleet systeem

Met de afwerkproducten kunt u Keralit
dakranden strak en netjes afwerken.

f Blinde bevestiging

Geen naden, schroef- en boorgaten,
maar een smetteloze afwerking.

f OP MAAT GEZAAGD

Sneller werken en minder afval. Keralit
levert exact de lengtes die u nodig heeft.

f TWEE BREEDTES

Met een breedte van 150 en 300 mm
kunt u elke dakrand de baas.
meer informatie
www.keralit.nl/principedetails
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Uitstekende service
Keralit heeft als A-merk en marktleider veel meer te
bieden dan alleen een goed product. U beschikt over
een breed scala aan diensten en promotiemiddelen.
Zo kunt u via www.keralit.nl gratis kleurmonsters en promotiemiddelen aanvragen. Wij vinden dat u het echte product in kleur aan uw klant moet kunnen
laten zien. U kunt deze kosteloos aanvragen zoveel u wilt. Daarmee komt u
goed voor de dag bij uw klant!
Sinds 1966 hebben wij al ervaring met kunststof profielen en panelen voor de
bouw. Door een uitgekiende logistieke service worden alle orders dagelijks én
compleet uit voorraad geleverd. Hierbij geldt: afspraak is afspraak. Wij zullen
er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u kunt doen waar u goed in bent.

f op project geleverd

Wij leveren in heel Nederland waar en
wanneer u het wilt.

f uitleveringsgraad 99,6%

Uw bestelling snel en compleet geleverd;
alles uit voorraad.

f betrouwbare leverancier

Afspraak is afspraak en dat al sinds 1966.

f gratis promotiemiddelen

Voor uw verkoopondersteuning,
zoveel u wilt en geheel gratis.

f Gratis kleurmonsters

Via de website 24 uur per dag gratis
kleurmonsters aanvragen.
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Productspecificaties
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Standaard	Projectmatig
Kleuren

13 kleuren

> 500 m1 -

Meer dan 200 foliekleuren in overleg mogelijk.

Lengte

6 meter

> 200 m1 -

Op maat gezaagd aan te leveren.

Toepassing

Geschikt voor zowel dakranden met als zonder overstek.

35

Basismateriaal is Fiberyl® en heeft een duurzame uv-bestendige toplaag.

Verwerking

Verwerking bij min. + 5 ˚C t/m max + 30 ˚C.

2807

0420

0,026 mm/m/°C (uiterst gering)

Dikte toplaag

200 µm

Krasvastheid

>20 cN

Garantie

10 jaar

Kleurechtheid

Schaal 4, UV-bestendig.

Vochtopname

Nihil. Keralit is ongevoelig voor vocht en trekt niet krom.
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Montage-stappen
U kunt de montagehandleiding en principedetails vinden op onze website.
Makkelijk te downloaden in onder andere DWG, DWX en PDF op www.keralit.nl

Montage met overstek

o 6 mm

Verwerking
Montage zonder overstek

1

Hoekmontage

2

2

1
max. 2x 6 mtr.

3

o 6 mm

4
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wijnrood

Donker groen

monumentengroen

300505

612505

992505

RAL 3005

RAL 6009

antraciet

staalblauw

monumentenblauw

701605

515005

150037

RAL 7016

RAL 5011

RAL5004

donkerbruin

golden oak

mahonie

887505

2178001

2097013

Kleuren
Met 13 populaire kleuren is er altijd een
passende kleur voor uw dakrandklus.
De duurzame UV-bestendige panelen zijn voorzien van een
subtiele houtnerf waardoor het eruit ziet als geschilderd hout.
Projectmatig zijn in overleg alle (geschikte) foliekleuren mogelijk.
crème
137905
RAL 9001

f Gratis kleurmonsters

vraag gratis kleurmonsters aan met deze kaart.
Geen kaart? kijk op www.keralit.nl

wit

licht ivoor

vergrijsd ceder

915205

101505

3099001

RAL 9016

RAL 1015
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