
Een knus houten dak
dat weinig onderhoud vergt
 
De Metrotile Woodshake-dakpanelen zijn een perfecte imita-
tie van traditionele dakpannen uit met de hand gekloofd hout. 
Ze hebben een natuurlijke, rustige en karaktervolle uitstraling en 
zijn uiterst geschikt voor commerciële panden en particuliere 
woningen. 

Dankzij de Metrotile Woodshake kunt u nu genieten van alle 
voordelen van een knus en elegant houten dak dat echter 
weinig onderhoud vergt tegen bv. mos of schimmel. Deze 
dakpanelen zijn vuurbestendig, duurzaam en hebben een 
betaalbare prijs.

 

Metrotile Woodshake



Metrotile Woodshake

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

Specificaties
Min. dakhelling   10°
Max. dakhelling   90°
Grootte dakpaneel - algemeen  1330 x 415 mm
Grootte dakpaneel - bedekking  1270 x 370 mm
Staaldikte   0.450 mm 
Breedte lineaire bedekking   1270 mm
Dekking     0.47 m² (2.13 panelen per m²)
Gewicht per m²   6.2 kg
Gewicht per dakpaneel   2.8 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.

Plaatsing van de dakpanelen
De Metrotile-panelen sluiten elkaar aan door een ‘rechts over 
links’- en een ‘links over rechts’-montage via de smalle overlap-
ping aan de zijkanten. 

368 mm

De panelen worden bevestigd op panlatten met een tussen-
ruimte van 368 mm.

De naar beneden afgeronde voorkant en de naar boven 
afgeronde achterkant van elke dakpan zorgen voor een stevig 
bevestigde en overlappende dakbedekking die bestand is 
tegen extreme weersomstandigheden. Elk paneel wordt op vier 
punten vastgenageld. De nagels worden aangebracht in de naar 
beneden afgeronde voorkant doorheen de zijkant van de panlat 
en uit de stroomrichting van het water.

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
Metrotile beschikt ook over talrijke toebehoren die naadloos 
aansluiten op het Metrotile Woodshake-profiel.

 Nokpannen, verbindings- en eindstukken. 
Voor nokken en hoekkepers met een ronde, vierkante of 
hoekige vorm.

 Kielgoten, voegen en afwerkingen.
 Voor dakbekleding op uiteinden, gevels, overstekende 

dakranden, kielgoten, muren.

 Andere toebehoren.
 Zoals verluchtingssystemen, dakvensters, lichtkokers, ingebou-

wde zonnepanelen, losse dakpannen,…

  Installatiemateriaal.
 Alles wat u nodig hebt voor de plaatsing: nagels, buigtangen, 

guillotinescharen,…

Neem contact op met uw dealer voor een volledige en gede-
tailleerde lijst van onze toebehoren en voor meer info over de 
plaatsing van een Metrotile-dak.

1330 mm (dekking: 1270 mm)

415 mm 
(dekking: 370 mm)
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