DE NIEUWE
GENERATIE
DAK- EN
GEVELPROFIELEN
Met onze unieke onderhoudsvrije profielen van gelamineerd
kunsthars is uw dak en gevel klaar voor de toekomst.

DAKPANPLATEN

DAMWANDPLATEN

GOLFPLATEN

VLAKKE PLATEN

DUURZAME PROFIELEN VOOR DAK EN GEVEL
Weikhoplex uit Velp is gespecialiseerd in duurzame, onderhoudsvrije profielen oor dak en gevel. Deze krachtige
platen van gelamineerd kunsthars zijn onbrandbaar, licht van gewicht en vormen een u
 itstekend alternatief voor
 erwerken en worden geleverd met 30 jaar
traditionele dakbedekkingen en gevelbeplating. Alle platen zijn snel te v
garantie op materiaal en 10 jaar op kleurechtheid.

Qua uiterlijk kunnen de Weikhoplex-platen met

Daarnaast is een transparante uitvoering mogelijk om

hun diepe kleur en heldere glans concurreren met

daglicht binnen te laten. De hoge slagvastheid maakt

keramische- en betonpannen. De toplaag van acryloni-

de platen zelfs bestand tegen vandalisme.

tril-styreen-acrylaat zorgt voor een uitstekende weersbestendigheid, terwijl de body van uPVC de nodige

Uitvoerig getest

sterkte aanbrengt.

De duurzame platen van Weikhoplex zijn uitvoerig
getest en geproduceerd onder ISO 9001 certificaat.

Vanwege de hoge materiaaldichtheid zijn de platen

Voor de exclusieve toepassingen in de Benelux en

zelfreinigend waardoor ze geen vuil opnemen.

Duitsland werken we hiervoor samen met BDA

De onderzijde heeft standaard een witte deklaag

Dakadvies en KIWA. Zij toetsen onze producten op

waardoor een prettig, helder plafond ontstaat.

alle relevante producteigenschappen.

IDEAAL VOOR ASBESTSANERING EN HET
VERDUURZAMEN VAN DAKEN
De nieuwe generatie Weikhoplex-dakplaten weegt
nog geen 6,5 kilo per vierkante meter, waarmee het
een heel stuk lichter is in vergelijking tot traditionele
dakbedekking van circa 14 kilo per vierkante meter.
Vanwege dit lichte gewicht en het sterke materiaal zijn
de platen uitermate geschikt voor het vervangen van
asbestgolfplaten of andere elementen op bestaande
onderconstructies.
Het vervangen van uw oude dakbedekking door
Weikhoplex-platen levert zodoende veel gewichtsbesparing op. Daardoor wordt het zelfs mogelijk om
op oudere en zwakkere dakconstructies zonnepanelen
te plaatsen.
Uitgebreid assortiment
Het Weikhoplex-assortiment omvat een uitgebreid
aanbod dak- en gevelplaten, aansluitstukken en
accessoires, en biedt daarmee voor vele vraagstukken
een passende oplossing. Al onze platen zijn in
verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor Nederland
zijn de standaardkleuren antraciet en steenrood.
Overige kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE
AANPAK, MOGELIJKHEDEN OF EEN
TOELICHTING OP ONZE PRODUCTEN?
NEEM DAN CONTACT OP VIA
024 – 200 1100 OF MAIL NAAR
INFO@WEIKHOPLEX.NL

PRODUCTEN
NR.

BESCHRIJVING

WES001

op lengte leverbaar vanaf 219 cm tot 900 cm
voor standaard lengtes zie productinformatie
standaard breedte 105 cm
(werkende breedte 96 cm)

PRODUCT

PLAATSING

PRIJS

Dakpanplaat

WES002

WES003

WES004

WES005

WES006

WES007

WES008
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€ 15,70
per m2

Nokelement
lengte 105 cm
(werkende lengte 100 cm)

€ 17,80
per stuk

Scharnierend nokelement
lengte 105 cm
(werkende lengte 100 cm)

€ 21,47
per stuk

Alternatief nokelement
lengte 200 cm
te combineren met onder andere Topvent

€ 25,73
per stuk

Hoekkepervorst
lengte 105 cm
(werkende lengte 100 cm)

Eindvorst
lengte 33 cm - breedte 10 cm - hoogte 25 cm

Hoekkeper eindvorst
lengte 15 cm

€ 13,91
per stuk

€ 10,45
per stuk

€ 10,45
per stuk

Onderpanelement
lengte 105 cm
(werkende lengte 100 cm)

€ 13,91
per stuk

NR.
WES010

WES011

WES012

WES013

WES014

WES015

WES016

WES017

BESCHRIJVING

PRODUCT

PLAATSING

PRIJS

Gevelelement L + R
lengte 112 cm - breedte 19 cm - hoogte 8 cm
(werkende lengte 109 cm)

Kilgoot
lengte 105 cm - breedte 28,5 cm - hoogte 13 cm

Opgaand gevel aansluitelement L + R
lengte 105 cm - breedte 20 cm - hoogte 18 cm

Aansluitstrook gevel
in dakvlak en dakkapel
lengte 105 cm - breedte 29 cm - hoogte 14 cm

2-weg broekstuk

3-weg broekstuk
lengte 28 cm - breedte 28 cm - hoogte 32 cm

4-weg broekstuk

Dakpanplaat
lichtdoorlatend

lengte 219 cm
standaard breedte 105 cm
(werkende breedte 96 cm)

€ 16,75
per stuk

€ 15,70
per stuk

€ 15,70
per stuk

€ 19,50
per stuk

€ 16,28
per stuk

€ 19,43
per stuk

€ 22,58
per stuk

€ 44,63
per stuk
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PRODUCTEN
NR.

BESCHRIJVING

PRODUCT

PRIJS

Vlakke plaat

WE-S018

WE-S019

standaard lengte 305 cm
standaard breedte 120 cm
standaard kleuren wit en antraciet
overige kleuren op aanvraag verkrijgbaar

Schroeven

zonder dop, voorboring niet nodig
uitsluitend per zak van 200 stuks verkrijgbaar
verkrijgbaar in 2, 9 en 12 cm (op foto : 12 cm)

€ 21,26
per m2

€ 0,26
per stuk

Golfplaat profiel

WE-S021

WE-S022

WE-S023

WE-S032

standaard lengtes op voorraad
250 / 310 / 450 / 560 cm overige lengtes
op aanvraag verkrijgbaar standaard
breedte 92 cm
(werkende breedte 88 cm)

Golfplaat profiel
lichtdoorlatend

lengte 214 cm - breedte 110 cm

Scharnierend nokelement golfplaat
Lengte 92 cm
Een element bestaat uit twee helften

Eindvorst scharnierend

Damwand plaat

WE-S024

op lengte leverbaar vanaf 200 cm tot 600 cm
overige lengtes op aanvraag verkrijgbaar
standaard breedte 113 cm

WE-S026

standaard lengte 200 x 25 x 20 cm
toepasbaar links en rechts

WE-S028

per rol (15 m) verkrijgbaar
bij dakhellingen onder 35° dient deze tape
bij horizontale én verticale naden
te worden gebruikt

Gevel afdekprofiel

€ 14,65
per m2

€ 36,23
per stuk

€ 25,73
per stuk

€ 12,55
per stuk

€ 14,65
per m2

€ 21,47
per stuk

Afdichtingstape
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€ 0,79
per m1

NR.

BESCHRIJVING

PRODUCT

Stalen panlat
WE-S030

WE-S031

PRIJS
€ 8,35
per stuk (3 m)

30*40*30 mm - lengte 3000 mm

Stalen omegaprofiel

€ 9,40
per stuk (3 m)

25*20*40*20*25 mm - lengte 3000 mm

Alle dak- en gevelplaten (en diverse hulpstukken) zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard kleuren zijn antraciet en
steenrood. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen en exclusief BTW.
Voor vrachten onder 100 m2 geldt een nader te bepalen vrachttoeslag. Op alle Weikhoplex-producten zijn onze algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien dit niet is bijgesloten zijn deze opvraagbaar via info@weikhoplex.nl.

“

De dak- en gevelplaten van Weikhoplex
zijn eenvoudig te verwerken.
Het gewicht en de afmeting van de
panelen draagt daar zeker aan bij.
Met de bijbehorende accessoires
kan een strakke afwerking van de
nok en gevel gerealiseerd worden.
Ook zijn de panelen met de
bijgeleverde bevestigingsmiddelen
perfect te fi eren op de ondergrond.

”

Wil Weijers, Weijers Platte Daken B.V.

7

PRODUCTINFORMATIE
Materiaal

Materiaal eigenschappen

De in één bewerkingsgang geëxtrudeerde platen van

Gewicht

6,5 kg/m2

gelamineerd kunsthars zijn opgebouwd uit 3 lagen.

Belastbaarheid

max. 300 kg/m2 bij een maximale

De toplaag bestaat uit ASA (acrylonitril styreen acrylaat),

en overspanning	montageafstand van h.o.h. 130 cm voor

een elastomeer met hoge taaiheid. Dit zorgt voor weers-

gordingen en houten of metalen regels

bestendigheid en een fraaie esthetische afwerking.

Slagvastheid	bestand tegen de vrije val van 1 kg zware
stalen kogel van een hoogte van 3 m

←
←
←

Vuurbestendigheid	getest klasse B1 volgens standaard

Toplaag
Body
Onderlaag

GB8624-2006. Wordt getest volgens
Nederlandse norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt ƛ = 0,325 W/mk

De body bestaat uit uPVC, een harde pvc, vermengd met 43%

Lineaire uitzettingscoëfficiënt		α = 4,93.10-6 m/m.K-1 in twee richtingen

gemalen kalksteen (CaCO3). Deze heeft dezelfde kleur als de

Elektrische isolatie	bestand tegen mogelijke elektrische

toplaag en zorgt vooral voor de sterkte. De onderlaag bestaat

ontladingen

uit uPVC vermengd met 33% gemalen kalksteen. Dit zorgt

Geluidsisolatie

voor een fraai uiterlijk aan de onderzijde van het dak met witte

UV bestendigheid	voldoet aan internationale normen bij

deklaag waardoor een prettig, helder plafond ontstaat.

isoleert goed tegen regen en sterke wind
warme en koude straling

Kleurbestendigheid

10 jaar garantie

Waterdichtheid 	is goed door de hoge m
 ateriaaldichtheid
Leverbare lengtes dakpanplaat

en weinig onderbrekingen t.g.v. de

Onderstaande lengtes zijn standaard in het

plaatvorm

antraciet leverbaar.

Vuilaanhechting 	door het dichte oppervlak neemt het
geen vuil op en is het zelfreinigend

WE-S001 (antraciet)

2190
mm

2409
mm

2628
mm

2847
mm

3066
mm

3723
mm

4380
mm

5037
mm

5694
mm

6132
mm

Chemische bestendigheid uitstekend
Milieuaspecten	het materiaal is recyclebaar en heeft
geen radioactiviteit

Afwijkende lengtes zijn op bestelling leverbaar in stappen van

Garantie	30 jaar op materiaal

219 mm. De minimale plaatlengte is 2190 mm, de

Bekijk onze overige garanties op www.weikhoplex.nl

maximale plaatlengte is 9000 mm.

AFMETINGEN EN DOORSNEDES
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