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 ONDUVILLA
®

 gebitumeerde dakpanelementen 

  

   
   

 

 esthetisch 

 eenvoudig en snel te plaatsen 

 licht 

 duurzaam 

 waterdicht 

 9002 ISO CERTIFIED 

 10 JAAR WAARBORG 
 

 
 

 
Productomschrijving 
 

 
ONDUVILLA is een dakpanelement op basis van cellulose vezels en bitumen. Het combineert de esthetiek van 
dakpannen met het lichtgewicht van bitumengolfplaten en dit alles met een zéér eenvoudige plaatsing. 
 
UITERMATE LICHT EN WEERBESTENDIG MET HET UITZICHT VAN “NATUURLIJKE DAKPANNEN” 
 
Door het lichte gewicht (slechts 4 kg/m²) is ONDUVILLA bijzonder geschikt als dakbedekking op daken met een 
lichte dakstructuur zoals tuinhuisjes, carports en andere bijgebouwen. 
De samenstelling van ONDUVILLA is identiek aan deze van de ONDULINE CLASSIC bitumengolfplaten en 
garandeert hiermee een uiterst duurzame waterdichting in de meest uiteenlopende weersomstandigheden. 
Dankzij een exclusief 3-tonen kleursysteem (rood) en een nieuw golfprofiel onstaat bij de plaatsing het uitzicht van 
natuurlijke dakpannen die zich harmonieus integreren in de omgeving. 
 
EENVOUDIG, HANDIG EN SNEL TE PLAATSEN  
 
De verpakking bestaande uit 7 dakpanelementen, goed voor 2,17 m², is gemakkelijk te vervoeren. 
Men heeft 1 blister van 50 st nagels nodig per verpakking van 7 elementen Onduvilla. 
De speciale groeven dienen als richtpunt voor een correcte overlapping en voorkomen tevens waterinfiltratie. 
De ONDUVILLA nokstukken – eveneens afgewerkt met het speciale 3-tonen kleursysteem (rood) – kunnen zowel 
gebruikt worden voor het afwerken van de nok als de zijkanten. 
Op bestaande hellende daken met bv. roofing of shingles kan ONDUVILLA  zonder ingrijpende werken bovenop 
de bestaande dakbedekking geplaatst worden.    
 

 
 

    

Technische eigenschappen    Kleur 3-tonen rood (I) 

Hoogte 0,40 m Prijs in € Kleur zwart (I) 

Lengte 1,06 m  Kleur fiorentino (II) 

Dikte 3 mm  7 dakpanelementen I/II 22,17 / 26,52 /pak 

Golfhoogte 40 mm Nok 90 x 40 cm I/II 6,75 / 8,12 /st 

Aantal golven 6 50 bevestigingsnagels I/II 4,74 /blister 

Bedekte oppervlakte 0,31 m² 

Aantal elementen per m² 3,226  Nokstuk smal I/II 5,65 / 6,81 /st 

Gewicht van een element 1,27 kg   Nokstuk smal L/R I/II 5,94 / 7,10 /st 

Gewicht per m² 4 kg  Windveer smal I/II 
Ventimousse 

4,64 / 5,58 /st 
5,80 /st Minimum helling 15% = 9°  

                                                                                              
 

   
 
BTW NIET INBEGREPEN Levering : FRANCO vanaf 400 EUR 
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. 
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande. 
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