
Vlakke, strakke en tijdloze  
uitstraling geschikt voor elk type dak. 
De meeste metalen dakbedekkingen op de markt hebben het uitz-
icht van een traditionele pan. Met de introductie van de Metrotile 
Shingle is er nu een  metalen pan die niet te onder-scheiden  is van 
een traditionele vlakke dakbedekking. 

In België en Nederland wordt het systeem meestal toegepast bij het 
zogenaamde dak over dak systeem.  De originele dak-bedekking 
blijft liggen. Deze bestaat  meestal uit leien, roofing of shingles. 
Dankzij het gebruik van de strakke Metrotile 
Shingle blijft  het karakter en het uitzicht van de woning 
behouden.

 

Metrotile Shingle



Installatie
De Metrotile Shingle 
panelen kunnen worden 
bevestigd op een platte on-
dergrond of op panlatten met 
een tussenruimte van 252 mm. 
(gemeten van de voorkant van de panlat tot 

de voorkant van de volgende panlat)

Start de installatie van rechtsonder 
en werk zo van rechts naar links.  
De panelen sluiten elkaar aan door een 
‘rechts over links’- en een ‘links over 
rechts’-montage via de smalle overlap-
ping  aan de zijkanten.  Elk paneel wordt 
vastgenageld in de strook boven de 
naar beneden afgeronde lip waarin 
de tweede rij panelen wordt inge-
schoven.  

Wanneer de onderste rij geplaatst is, 
start je terug aan de  
rechterkant met de overshot van de 
eerste rij.  De volgende reeks pan-
elen haak je in langs boven in de naar 
beneden afgeronde lip van de eerste 
rij en wordt vervolgens vastgenageld 
aan de bovenste strook.  Werk zo naar de nok toe.

Elk paneel of toebehoren kan worden geknipt of gebogen 
naargelang de vorm van het dak. Hierbij is het belangrijk dat u 
het door Metrotile aanbevolen gereedschap gebruikt.

Toebehoren van Metrotile Shingle
Metrotile beschikt ook over talrijke toebehoren die naadloos 
aansluiten op het Metrotile Shingle-profiel.

  Shingle Zijkant met verborgen goot    

Voor het afwerken van  de zijkanten 
van een Metrotile Shingle dak.
  Lengte - algemeen 1355 mm
  Lengte - bedekking 1345 mm
  Breedte  118 mm
  Diepte  20 mm 

  Shingle hoekige nok  

Voor het afwerken van de bovenste rij 
van de shingle panelen.
  Lengte - algemeen 1355 mm
  Lengte - bedekking 1345 mm
  Breedte  160 mm
 

  Shingle Startprofiel  

Om de eerste rij Shingle panelen te 
bevestigen.
  Lengte - algemeen 1355 mm
  

Metrotile Shingle

Licht, hoogwaardig staal met Aluzinc®-
coating: ijzersterk, een optimale weerstand 
en geschikt voor elke dakconstructie.

Specificaties
Min. dakhelling   15°
Max. dakhelling   90°
Grootte dakpaneel - algemeen  1335 x 300 mm
Grootte dakpaneel - bedekking  1235 x 252 mm
Staaldikte   0.450 mm 
Breedte lineaire bedekking   1235 mm
Dekking     0.29 m² (3.2 panelen per m²)
Gewicht per m²   5.9 kg
Gewicht per dakpaneel   1.75 kg
Kleuren    De beschikbare standaardkleuren 

zijn Charcoal, Terracotta, Red, 
Black, Greenstone, Coffee, Walnut, 
Tuscany, Brindle, Antique Red, An-
tique Grey, Rustic,… Uiteraard kunt 
u ook andere kleuren aanvragen 
(vraag meer info aan uw dealer).

Eigenschappen

Lichtgewicht
Licht in gewicht en eenvoudig te plaatsen.

Duurzaam
Kleurvast en beschermt tegen uv-stralen.

Stabiel
Bestand tegen felle windstoten en aardschokken.

Sterk
Uitzonderlijk sterk en bestand tegen schade.

Vuurbestendig
Conform met de Europese regelgeving.

1335 mm (dekking 1235 mm)

300 mm 
(dekking 252 mm)
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