Top-10° systeem
Extreem flauwe dakhellingen > 7°

Verwerking LANDER Top 10° systeem
LANDER Top-10° systeem
Een ingenieus systeem bestaande uit een
uniek onderdakmembraan in combinatie met
vier specifieke keramische dakpanmodellen.
De combinatie van een correcte detaillering
vanaf de ontwerpfase met een technisch
correcte uitvoering op de bouwplaats zorgen
voor een ijzersterk eindresultaat en het
voorkomen van faalkosten.
Het is nu mogelijk een kostbaar dubbeldakconstructie uit te sparen welke bij een flauw
hellend dak eigenlijk zou moeten worden
toegepast om achteraf problemen te voorkomen.

TOTAAL oplossing voor flauwhellende daken:
LANDER Top-10° systeem
Vandaag de dag verschijnen steeds meer flauw
hellende daken in het straatbeeld. Hiermee
wordt een nieuw terrein betreden waarbij andere
spelregels gelden. Er ontstaat een spanningsveld
tussen architect, aannemer, dakdekker en
opdrachtgever waarbij een ieder andere
belangen heeft en niemand de totale
verantwoording voor het geheel op zich neemt.
Belangrijke items die hierbij een belangrijke
rol spelen:
Resultaat
• Wat voor soort kapconstructie heb ik nodig?
• Tot welke hellingshoek heb ik garantie van de
producent van de dakpannen?
• Hoe realiseer ik goede horizontale en verticale
aansluitingen?
• Wat zijn de kritische ontwerp- en
uitvoeringsdetails en richtlijnen en wie geeft
me deze?
• Een standaard spinvliesfolie of een degelijk
maar fors duurder EPDM of bitumen
dubbeldakcontructie toepassen?
• Wat zegt het bouwbesluit?
De uitkomst hiervan is dat geen enkele partij een
totaalgarantie afgeeft en het eindresultaat erg
afhankelijk is van de betrokken partijen en
gekozen materialen. Steeds vaker ontstaan
lekkage- en vochtproblemen in tijdrovende
arbitragezaken.
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De oplossing:
BDA praktijkbladen
Het LANDER TOP-10° systeem is een
totaalsysteem waarbij importeur LANDER,
dakpannenproducent en producent membraan
bij elkaar zijn gekomen en de handen in één
hebben geslagen. Bureau Dakadvies (BDA)
heeft gerealiseerde projecten kritisch beoordeeld.
Het resultaat is een betrouwbaar en degelijk
rapport vormgegeven in concrete
BDA praktijkbladen.
Uitvoering

Ontwerp

Details

Het LANDER TOP-10° systeem bestaat uit 4
hoofdcomponenten:
1) 4 geschikte modellen keramische dakpannen;
LANDER vlakke S125
LANDER vlakke K150
LANDER licht gegolfde E145
LANDER licht gegolfde J110
2) Een technologisch membraan van de Duitse
marktleider Bauder met additionele
tengelstroken.
3) Heldere BDA ontwerp-, detaillering en
uitvoeringsprincipes.
4) Een LANDER totaalgarantie indien correct
uitgevoerd en gecontroleerd door BDA.

certificaat

inpectierapport

artikel Dakenraad
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Vraag nu deze duidelijke praktijkbladen vrijblijvend
op. Kijk op www.lander.nl of neem contact met
ons op.
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vlakke K150
- Bijzonder architectonisch model -

Design
Award
Winner

K150 kleuren:

natuurrood

koperbruin

Uniek in zijn vormgeving en extreem goede technische
eigenschappen.

titaanzilver

antraciet

Naast zijn innovatieve vormgeving heeft de K150 een
3-dubbele kopsluiting, dubbele zijsluiting en een
horizontale waterwissel in de zijsluiting waarmee
wateraccumulatie wordt voorkomen.
Resultaat: het enige dakpanmodel ter wereld toepasbaar
vanaf 7°!

diamantzwart

Download alle pandetails op www.lander.nl

Nieuw:
Nu ook leverbaar in economisch voordelig groot formaat
met 10 st/m²*.

Technische gegevens
afmeting :
deklengte:
dekbreedte:
gevelpan rechts:
gevelpan links:

ca. 270 x 420 mm
ca. 326 - 331 mm
ca. 202 mm
ca. 202 mm
ca. 165 mm

stuks per m²:
gewicht per m²:
gewicht per stuk:
minimale dakhelling*:

ca. 15 stuks
ca. 50 kg
ca. 3,3 kg
7°

* Minimale dakhelling is afhankelijk van meerdere details. Neem voor een concreet ontwerpadvies contact op: tel. (0416) 280 246.

dakhelling vanaf 7°
www.lander.nl
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OVH N130
- economische holle N130 kleuren:

natuurrood

Traditioneel Nederlands model met schaduwwerking.
oudrood

Door zijn grootformaat erg economisch:
geen 16 maar slechts 13 st./m2. Naast zijn degelijke
en robuuste karakter is deze pan door zijn variabele
maatvoering snel en gemakkelijk in de verwerking.
koper

donkerbruin

oudzwart

edelrood

edelzwart

edelkoper
Voor alle kleurvarianten kijk op www.lander.nl

Technische gegevens:
afmeting
deklengte
deklengte*
dekbreedte
dekbreedte*

ca. 276 x 450 mm
ca. 338 x 358 mm
ca. 330 x 350 mm
ca. 215 mm
ca. 212 mm

Stuks per m²:
Gewicht per m²:
Gewicht per Stuk:
Minimale dakhelling*

ca.13 Stuks
ca. 52 kg
ca. 4 kg
10°

* Minimale dakhelling is afhankelijk van meerdere details. Neem voor een concreet ontwerpadvies contact op: tel. (0416) 280 246.

dakhelling vanaf 10°
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licht gegolfde E145
- Kleurige keuze -

E145 kleuren:

natuurrood

brazilbruin

rood engobe

E 'cotta

wortelhout

antraciet

maroon

kobaltblauw

rustiek

diamantzwart

Meest geliefde handzame keramische dakpan
gebakken op >1000°C, zodat vuilopname, mosen algengroei nauwelijks kans krijgt.
Bij de ontwikkeling van de LANDER dakpannen is
bijzonder veel aandacht geschonken aan kwaliteit
en duurzaamheid.
Zware Duitse kwaliteitseisen die hoger zijn dan de
huidige NEN-normeringen, garanderen minimale uitval
alsook een strakke belijning.

Download alle pandetails op www.lander.nl

Nieuw:
Leverbaar in een rustiek gemêleerde kleur en
E 'cotta voor een zuidelijke sfeer.

Technische gegevens
afmeting :
deklengte:
dekbreedte:
gevelpan rechts:
gevelpan links:

ca. 260 x 420 mm
ca. 338 - 343 mm
ca. 202 mm
ca. 190 mm
ca. 170 mm

stuks per m²:
gewicht per m²:
gewicht per stuk:
minimale dakhelling*:

ca. 14,5 stuks
ca. 45 kg
ca. 3,1 kg
10°

* Minimale dakhelling is afhankelijk van meerdere details. Neem voor een concreet ontwerpadvies contact op: tel. (0416) 280 246.

dakhelling vanaf 10°
www.lander.nl
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vlakke S125
- Strakke serene dakarchitectuur -

Kleuren S125 :

natuurrood

rood engobe

herfst

grijs engobe

Een sereen strak dakvlak met oog voor architectuur.
Dit bijzonder model keramische dakpan kenmerkt
zich technisch door een zelfstandig afwaterende kopsluiting
(spuwer) en een dubbele zijsluiting.
In combinatie met het unieke LANDER Top-10° systeem is
deze vlakke keramische dakpan geschikt voor dakhellingen
tot 14°*. Door zijn uiterst gunstige prijsstelling is dit model
ook sterk voor grootschalige projectbouw.

leigrijs

oudzwart

Download alle pandetails op www.lander.nl.

zwart verglaasd

Nieuw:
Fraai leigrijze kleurstelling voor hedendaagse architectuur.

Technische gegevens
afmeting:
deklengte:
dekbreedte:
gevelpan rechts:
gevelpan links:

ca. 265 x 415 mm
ca. 336 - 356 mm
ca. 232 mm
ca. 180 mm
ca. 181 mm

stuks per m²:
gewicht per m²:
gewicht per stuk:
minimale dakhelling*:

ca. 12,1 - 12,8 stuks
ca. 43,5 - 46,1 kg
ca. 3,6 kg
14°

* Minimale dakhelling is afhankelijk van meerdere details. Neem voor een concreet ontwerpadvies contact op: tel. (0416) 280 246.

dakhelling vanaf 14°
www.lander.nl
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kleurenspectrum
K150

koperbruin

natuurrood

antraciet

diamantzwart

titaanzilver

N130

natuurrood

oudrood

koper

donkerbruin

oudzwart

edelzwart

edelkoper

E145

natuurrood

rood engobe

wortelhout

e 'cotta

antraciet

kobaltblauw

rustiek

maroon

brazil

edelzwart

S125

natuurrood

rood engobe

herfst

grijs engobe

leigrijs

Voor alle kleurvarianten kijk op www.lander.nl
LANDER
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel
Tel. (0416) 280 246
Fax. (0416) 278 652
www.lander.nl
info@lander.nl
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oudzwart

zwart verglaasd

zilvergrijs

