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TK-Stalen 
profielplaten
• Dakpanprofielplaten
• Damwandprofielplaten
• Sandwichpanelen



                   Toepassing voor wand en dak

De stalen profielplaten zijn leverbaar met plastisol of polyester 
coating en kunnen desgewenst worden uitgevoerd met een zeer 
goed absorberend anticondensvilt (600gr per m2 opname-
capaciteit). Deze platen zijn uitermate geschikt voor zowel reno-
vatie als nieuwbouwprojecten.

 Lange levensduur
 Licht in gewicht
 Glad en vuilafstotend
 Recyclebaar
 Uiterst weerbestendig
 Eenvoudige en snelle montage
 Lengtes op maat
 In verschillende coatings en kleuren
 Passend zetwerk verkrijgbaar 
 Snelle levering

Unieke Eigenschappen:

• Mooie vormgeving
•  Sterk basismateriaal
•  Stormbestendig 
•  Perfecte prijs/ kwaliteit verhouding
•  Leverbaar met anticondensvilt
•  Onderhoudsvrij 

Het dakbouwsysteem 
ontwikkelt zich verder

TK-Dakpanprofielplaat 24/1100  TK-Damwandprofielplaat 20/1100 D/W TK-Sandwichpanelen 32/1000 D/W

TK-Dakpanprofielplaten 

Dakpanprofielplaten hebben een mooie afgewerkte en stijlvolle 
vormgeving, met het uitzicht van klassieke dakpannen. Deze zijn 
in vergelijking met reguliere dakpannen erg licht, waardoor ze 
gemakkelijker zijn om mee te werken. Daarnaast zijn de dakplaten 
gemaakt van hoogwaardige kwaliteit staal, zodat deze een lange 
levensduur garanderen. De minimale dakhelling bedraagt 8°.

TK-Damwandprofielplaten 

Damwandplaten hebben een strakke uitstraling met een            
trapeziumvormig hoekig profiel. De geprofileerde damwandplaten 
zijn uitermate geschikt voor dakbedekking en gevelbekleding van 
woningen, kantoren, bedrijfspanden, hallen, stallen en schuren. 
Perfect voor nieuwbouw, maar ook voor het renoveren van oude 
daken zijn metalen profielplaten uitermate geschikt. 

TK-Sandwichpanelen 

Er zijn twee types sandwichpanelen: dakpanelen en wandpanelen 
in diverse lengtes, kleuren en diktes. Een sandwichpaneel is 
voorzien van een trapezium profilering, ook wel bekend als 6- 
kroons profiel met een hoge isolatiewaarde. De kern van het 
sandwichpaneel bestaat uit vlamdovend hardschuim PIR plus. 
De brandwerendheid is bepaald volgens NEN 6069 en geldend 
voor buitengevels.

Downloads Montagehandleiding  
TK-dakpanprofielplaten

Montagehandleiding 
TK-damwandprofielplaten



Stalenprofielplaten

Technische Eigenschappen

 TK-Stalenprofielplaten

 TK-Dakpanprofielplaten  TK-Damwandprofielplaten  Geïsoleerde Sandwichpanelen

Plaatdikte met 
polyester coating

0,45 mm  0,45 mm 0,40 mm  (afwerking binnenzijde)

Plaatdikte met 
wrinkle coating

0,50 mm 0,50 mm n.v.t.

Plaatdikte met 
plastisol coating

0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm  (afwerking buitenzijde)
Beschermlaag: 150 gr/m2 aluzink of 275 gr/ m2 zink

Werkende breedte 1100 mm 1100 mm 1000 mm (1150 mm voor vlakke wand)

Panlengte 350 mm Op maat n.v.t.

Panbreedte 183 mm voor profiel 20 (74 mm breed) n.v.t.

Panhoogte 24 mm 20 mm 32 mm

Lengte op maat leverbaar op maat leverbaar op maat leverbaar

Coating 200 µm plastisol leermotief  
of 25 µm polyester gladde coating

200 µm plastisol leermotief  
of 25 µm polyester gladde coating

200 µm plastisol leermotief  
of 25 µm polyester gladde coating

Golftype wand n.v.t. 20/1100 & 35/1035 n.v.t.

Golftype dak 24/1100 20/1100 & 35/1035 32/1000

Levertijd circa 2 weken circa 2 weken circa 6-8 weken

Polyester kleuren antraciet - donkergroen - zwart  antraciet - donkergroen - zwart  polyester coating in de kleur RAL 9002

Wrinkle kleuren zwart - antraciet - terracotta - groen en 
wijnrood

zwart - antraciet - terracotta - groen en 
wijnrood

n.v.t.

Plastisol kleuren donkergrijs - donkergroen - zwart 
donkerblauw - steenrood - 
donkerrood - antraciet - wit - bruin - 
zeeblauw 

donkergrijs - donkergroen - zwart 
donkerblauw - steenrood - 
donkerrood - antraciet - wit - bruin - 
zeeblauw 

plastisol coating in meer dan 
25 kleuren

Toebehoren halfronde nok (2200 netto & 2275 brutomaat) 
windveer (3000 mm) 
schroeven (4,8 x 35 mm), nokeindstuk,  
schuimprofiel (1100 mm), dakdoorvoer, 
felsdak accesoires, goot en benodigd-
heden

halfronde nok (2200 netto & 2275 brutomaat) 
windveer (3000 mm) 
schroeven (4,8 x 35 mm), nokeindstuk,  
schuimprofiel (1100 mm), dakdoorvoer, 
felsdak accesoires, goot en benodigd-
heden

windveer, schroeven
schuimprofiel, dakdoorvoer, felsdak       
accesoires, goten en benodigdheden

Op aanvraag: diverse typen profielplaten en zetwerk 

Aan deze folder kunnen op geen enkele wijze  

rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten  

voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen  

als richtwaarden, waaraan eveneens geen  

rechten kunnen worden ontleend.  

De genoemde gegevens zijn gebaseerd op  

opgave van fabrikanten. (versie november 2022)
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