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VHV: eigentijds van oudsher



het Hollandse dak
De kracht van

Keramiek. Authentiek. Duurzaam. Tijdloos.
Jaren 30 of Oudhollands: Nederlanders zijn dol op historische bouwstijlen. Keramische dakpannen 
zoals de VHV vormen hierin een belangrijk onderdeel. Want we staan er niet zo vaak bij stil, maar het 
zijn misschien juist wel de daken die onze woningen zo uniek maken. Dat ziet u als u door de straten 
loopt en naar boven kijkt. Keramiek op het dak en tegen de gevel geeft deze gebouwen karakter. Het is 
gezichtsbepalend voor onze leefomgeving. Nu én in de toekomst. Het is betrouwbaar als bouwmateriaal 
en duurzaam in gebruik: het gaat namelijk eeuwen mee. Dát is de kracht van keramiek.
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MEER PROJECTEN EN INSPIRATIE  
VINDT U OP WIENERBERGER.NL/VHV

Wienerberger koestert het vertrouwde Hollandse 
dakenlandschap. Daarom bieden we een breed 
assortiment typisch Hollandse dakpanmodellen, 
waaronder de VHV. Het Verbeterde Holle model 
is een breed toepasbare keramische dakpan, die 
onverminderd populair blijft voor nieuwbouw én 
renovatie. Kenmerkend voor het VHV-model zijn 
de wenkbrauwen die zorgen voor extra waterge-
leiding. De licht gebogen goot gaat harmonisch 
over in een mooi golvende wel die aan de voor-
zijde is afgerond. Dankzij de dubbele ophang-
nokken ligt de VHV heel stabiel op de panlatten.

Duurzame keuze
De VHV dakpannen van Wienerberger zijn een 
duurzame keuze. De belangrijkste grondstof 
voor deze dakpannen is klei. Deze klei wordt 
lokaal gewonnen om de transportkilometers – en 

Hollandse dakenlandschap
Het vertrouwde 

daarmee de CO2-uitstoot – te minimaliseren. Bij 
de productie in Nederland maken we uitsluitend 
gebruik van loodvrije glazuren en staat het herge-
bruik van grondstoffen centraal. Elke VHV-dakpan 
van Wienerberger beschikt over het DUBO-
keurmerk: een bewijs dat deze dakpan tot de
milieuvriendelijkste keuze behoort.

Innovator in dakpannen
Wienerberger biedt de VHV dakpan in twee 
varianten: de VHV Klassiek en de VHV Vario. 
Wienerberger maakte als eerste de uit 1880 
stammende Verbeterde Holle in de lengte variabel 
en is opnieuw de innovator door dit vertrouwde 
model, voor een deel van het assortiment variabel 
in de breedte te maken.

“ DE VHV DAKPAN IS EEN EIGENTIJDSE 
KLASSIEKER MET TOEKOMST”
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de enige Verbeterde Holle 
die altijd past

VHV Vario:

“  DE VHV VARIO  
BIEDT NÓG MEER 
VERWERKINGSGEMAK  
OP HET DAK”

De nieuwe VHV Vario dakpan biedt meer flexibiliteit 
dan ooit. Als enige Verbeterde Holle is dit 
vertrouwde Hollandse, keramische dakpanmodel 
nu ook variabel verwerkbaar in de breedte. 
Daardoor is de VHV Vario op elke stramienmaat 
met hele pannen in te dekken. Dat zorgt voor 
minder verwerkingstijd en lagere kosten. De VHV 
Vario is dan ook een efficiënte en betaalbare keuze 
voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Flexibeler dan ooit
Door de variabele verwerking in de lengte 
én breedte wordt het nog eenvoudiger om 
tegen dakdoorbrekingen aan te werken (t.b.v. 
dakkapellen, dakvensters, geïntegreerde zonne-
panelen, etc.). Hierdoor wordt slijp- en zaagwerk 
voorkomen en minimaliseert u het gebruik van 
hulpstukken. Het slimme ontwerp van de wel 
helpt bovendien vuilopeenhoping in de zijsluiting  
te voorkomen.

Variabele kopsluiting
Latafstand 288-308 mm, 
dankzij 20 mm speelruimte

Nieuw:  Variabele zijsluiting
Dekkende breedte 216-222 mm, 
dankzij 6 mm speelruimte
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“  DANKZIJ HET UNIEKE 
BAKPROCES IS DE VHV 
KLASSIEK EEN DOOR EN 
DOOR GEKLEURDE DAKPAN 
EN ZIJN SNIJLIJNEN  
NIET ZICHTBAAR”

De VHV Klassiek dakpan staat voor authenticiteit 
en exclusiviteit. Deze dakpannen zien er niet alleen 
van buiten authentiek uit, dankzij het bijzondere 
fabricageproces hebben ze een natuurlijke tint 
én een door en door gekleurde basis. Hierdoor 
zijn snijvlakken na slijpwerk niet zichtbaar in het 
dakvlak. Daarmee is de VHV Klassiek bij uitstek 
geschikt voor dakrenovatie bij monumentale 
panden of historische boerderijen. Maar ook op 
nieuwbouw in historiserende bouwstijl voelt de 
VHV Klassiek zich thuis.

Keramische afwerking in stijl
Er is een uitgebreid pakket hulpstukken beschik-
baar voor de VHV Klassiek. Denk bijvoorbeeld  
aan doorvoerpannen, onderpannen, gevelpannen, 
ventilatiepannen, etc. Uiteraard allemaal van kera-
miek, zodat het hele dak met hetzelfde materiaal  
en in de dezelfde kleur en stijl kan worden 
afgewerkt.

VHV Klassiek:
authentieke uitstraling 
van het dak
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Op www.wienerberger.nl  
helpen we u graag met handige 
online tools en informatie:

 Visualisatietool

 Dakplanner

 Textuur- en BIM-generator

 Handige productzoeker

 Bestekservice, referenties,   
 technische gegevens en meer

  ONLINE SERVICES

Productoverzicht

Koramic VHV Vario assortiment 

De VHV Vario is leverbaar in 14 verschillende kleuren:

Koramic VHV Klassiek assortiment 

De VHV Klassiek is leverbaar in 5 verschillende kleuren:

Bij Wienerberger krijgt u op alle keramische 
dakpannen een garantie van dertig jaar op 
vorstbestandheid, waterdichtheid en  
weerstand tegen breuk.

  Variabele verwerking in de 
lengte én nu ook in de breedte

  Passend op elke stramienmaat 
zonder extra hulpstukken

  Alle glazuurkleuren op  
loodvrije basis

  Door en door gekleurde 
dakpannen

 Snijlijnen zijn niet zichtbaar  
 in het dakvlak

 Voor daken met een  
 authentieke uitstraling
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De kracht van keramiek. 
De wereld van Wienerberger.

Wij geloven in de kracht van keramiek. Keramische producten brengen een omgeving tot leven. Op de 
authentieke sfeer, de warme uitstraling en het uitstekende comfort van duurzaam keramiek kunnen we nog 
honderden jaren bouwen. Want ook in de toekomst willen we nog prettig kunnen wonen, werken en leven. 
Samen met onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar nieuwe toepassingen om onze leefomgeving vorm te 
geven. Wij zijn de enige producent die de volledige keramische gebouwschil en bestrating kan leveren. 
Wienerberger weet daarom als geen ander wat er leeft in de wereld van keramiek.

Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
T 088 - 118 58 00
F 088 - 118 50 17

dakpannen@wienerberger.com 
www.wienerberger.nl
www.hollandsdak.nl


