
Datasheet
Slimline dakhaak  

Technische specificaties •  Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen door bevestiging achter de panlat.
•  Zowel vaste dakhaak (bereik 40-50 mm) als verstelbare dakhaak (bereik 37-60 mm).
•  Haken beschikbaar voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
•  Zowel te gebruiken bij de ValkPitched - Clamp en ValkPitched - Insert (inschuifprofielen).

Panlatberekening •   Aanleiding voor ontwikkeling: nieuwe normeringen en bouwtechnische berekenings- 
methoden. Deze verschaffen duidelijkheid over hoe om te gaan met windlasten.

•   Naast gebruikelijke rekentechnische variabelen als windgebied en dakhoogte, worden  
in de berekening o.a. panlatafmetingen en afstand tussen de tengels meegenomen.

•   Alternatief voor de Slimline dakhaak is het geschroefde systeem met extra  
bevestigingshout en de Smartline dakhaak.

Slimline versus
concurrerende systemen

•  Zeer beperkt aantal onderdelen voor eenvoudige logistiek en montage.
•  Voorgemonteerde hamerkopbout en kraagmoer voor eenvoudige montage aan profiel.
•  Eenvoudig te gebruiken met bestaande Side+ profielen en paneelklemmen (28-50 mm).
•  Extra sterke dakhaak door slim ontwerp.
•  Rvs kabelklemmetjes beschikbaar voor snel bevestigen bekabeling.
•  Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen.

Bruto indicatieprijslijst ValkPitched - Clamp met Slimline dakhaak  |  bruto indicatieprijslijst     
Type dakhaak Vast Verstelbaar
Aantal panelen per rij 2 3 6 8 2 3 6 8
Portrait € 0,119 € 0,115 € 0,106 € 0,108 € 0,146 € 0,142 € 0,131 € 0,131

Portrait semi-zwart € 0,120 € 0,128 € 0,113 € 0,113 € 0,146 € 0,154 € 0,137 € 0,136

Landscape € 0,135 € 0,131 € 0,121 € 0,122 € 0,163 € 0,159 € 0,147 € 0,146

Landscape semi-zwart € 0,153 € 0,144 € 0,128 € 0,127 € 0,181 € 0,172 € 0,154 € 0,151

• Indicatieprijzen o.b.v. standaard ca. L=1650 mm, 250 Wp paneel, windgebied II.

• Meerprijs windgebied I: 5 tot 13%. Minderprijs windgebied III: 0 tot 9%.

Artikelnummers

Art. 729530
Slimline

Art. 729531
Slimline Twist

Art. 729540
Slimline Verstelbaar

Art. 729541
Slimline Verstelbaar Twist

ValkPitched Detail Slimline

Dakhaak advies Slimline
Windgebied Afstand tussen dakhaken 

ValkPitched - Clamp
Aantal dakhaken per paneel 

ValkPitched - Insert
l 500 mm 4,0
ll 600 mm 3,3
lll 700 mm 2,9

• Berekening o.b.v. bebouwde omgeving en een maximale dakhoogte van 9 m.
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