
DE NIEUWE HOLLANDER-V
Winnaar op techniek



Achter De Nieuwe Hollander-V schuilt toptechniek

Iedereen weet: in een technische sport als de Formule 1 draait het om, vaak 

onzichtbare, details. En wie innoveert, wint. De Nieuwe Hollander is al jaren een 

bijzonder populair model. En toch kon het beter. In samenwerking met onze klanten 

hebben we op essentiële details verbeteringen doorgevoerd. De herkenbare, licht 

klassieke Hollandse uitstraling is gebleven, maar onderhuids is er stevig gesleuteld.  

De Nieuwe Hollander was al een topper, maar de opvolger, De Nieuwe Hollander-V,  

is nu een echte winnaar. De absolute nummer 1.

Een absolute winnaar



gitzwart
glanzend
verglaasd

koperrood* 
engobe

zwart mat 
verglaasd

graf ietgrijs 
engobe

natuurrood* 
naturel

zwart vol donker engobe  

rustiek*
engobe

De Nieuwe Hollander-V is leverbaar in vijf bijzondere afwerkingen en in zeven kleuren voor een 
uitstraling die net even anders, net even exclusiever is.

Kleuren en afwerkingen

   Rode scherf   Donkere scherf

DE
 BETONDAKPAN MET

DE BETONDAKPAN MET

*  Al deze producten zijn voorzien van



Voor maximale prestaties
Dankzij innovatieve techniek de absolute nummer 1!

Grote variabele 
panlatafstand: 

325 - 355 mm! 
Snel en eenvoudig 

te verwerken 
door aangepaste 

ophangnokken en 
verankeringsvoorziening 

voor Euro-panhaak 

Uni-modulaire 
maatvoering van  
pannen en hulpstukken, 
geschikt voor nieuwbouw 
en renovatie

Perfect wind- en waterdicht 
door verbeterde waterafvoer

Exclusieve, unieke 
texturen en kleuren  
in een royaal formaat

De V? Die staat voor variabel: variabel in 
panlatafstand en variabel in de breedte.



Maximale prestaties 

In de Formule 1 gaat het om snelheid, (weg)ligging, 
betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen. Precies  
op die onderdelen scoort De Nieuwe Hollander-V  
nu nóg beter. Zo is dit model nog sneller verwerkbaar 
en ligt de dakpan nog steviger en stabieler op het 
dak dankzij de verbeterde ophangnokken en de 
verankeringsvoorziening voor de Euro-panhaak. 
Daarnaast staat de dakpan garant voor een perfecte 
waterafvoer en winddichtheid. De nieuwe kopsluiting 
biedt bovendien nog meer flexibiliteit en dus 
ontwerpvrijheid (variabele latafstand 325 - 355 mm).

Nieuwbouw en renovatie

Gelukkig zien we dat architecten steeds meer 
aandacht geven aan diversiteit en kwaliteit. De Nieuwe 
Hollander-V biedt volop keuze en is uiterst geschikt 
voor nieuwbouwprojecten met een typisch Hollandse 
uitstraling. Door de uni-modulaire maatvoering 
is hij ook uitstekend geschikt voor toepasssing bij 
renovaties. Bijvoorbeeld als vervanger van betonnen 
dakpannen, in veel gevallen hoeven de panlatten niet 
eens vervangen te worden. 

Gevelpan links en rechts Halfronde vorst Halfronde beginvorst  
en eindvorst

Halfronde 
hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS
Keramische dakpan 

Afmeting (lxb) 420 x 267 mm 

Werkende breedte 225 mm +/- 1 mm 

Gewicht 3,2 kg 

Variabele latafstand   325 - 355 mm

Aantal per m2 12,5 – 13,7 

Gemiddeld gewicht per m2 ca. 41,3 kg

Dakhelling minimaal 20°

Modelgebonden daksysteemcomponenten  

Panhaak De Nieuwe Hollander-V, rekenwaarde 142 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en 

gevelpannen deze toelaten.

ENKELE HULPSTUKKEN



Monier  Heeswijk 155  Postbus 29  3417 ZG Montfoort 

T 0348 47 65 00  F 0348 47 24 10  infoNL@monier.com  www.monier.nl
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TOPKWALITEIT VOOR  
LANGE TERMIJN 
We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor 
onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle 
producten worden vervaardigd volgens de strengste 
kwaliteits normen. Zowel de grondstoffen als de 
eindproducten worden op zeer regel matige basis 
uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD 
Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen  
en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier 
worden alle onderdelen om tot een goed werkend  
dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle 
onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en 
onaf hankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche 
is de eigen wind- en regentunnel die diverse weers-
omstandigheden nabootst en het effect ervan op  
de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE 
Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 
30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens  
de daarvoor geldende Europese normen. Monier- 
producten voldoen minimaal aan de geldende  
normen en voorschriften.

 
15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE 
Behalve de productgarantie biedt Monier ook de 
voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze 
garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft  
de weer bestendigheid van de aangebrachte dak-
bedekking van Monier (dakpannen, hulp stukken  
en daksysteemcomponenten).

Kies voor zekerheid

Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.


