GEVEL EN DAK
STERK ALS EEN STIER
DE ALUMINIUM TOTAALSYSTEMEN VAN PREFA

WWW.PREFA.COM

ONS GROOTSTE SUCCES
ZIJN ONZE TEVREDEN KLANTEN.
LANDEN MET PRODUCTIELOCATIES
OOSTENRIJK 3182 Marktl
3100 St. Pölten
DUITSLAND 98634 Wasungen
EXPORTLANDEN
ZWITSERLAND 8800 Thalwil
ITALIË 39100 Bozen
FRANKRIJK 73190 Challes-les-Eaux
TSJECHISCHE REPUBLIEK 193 00 Praag
HONGARIJE 2040 Budaörs
POLEN 02-295 Warschau
ZWEDEN 232 61 Arlöv
VERENIGD KONINKRIJK W8 5HD Londen
VERKOOPVESTIGINGEN
België
Nederland
Luxemburg
Denemarken
Noorwegen
Slowakije
Slovenië

Kroatië
Estland
Letland
Litouwen
Rusland
Ierland
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Object: Bedrijfspand Marktl
Plaats: Marktl/Lilienfeld (Oostenrijk)

2



3200

opleidingsdeelnemers
internationaal



PREFA, DE STERKE PARTNER
PREFA begeleidt opdrachtgevers, architecten en ontwerpers, maar ook metaal- en dakspecialisten vanouds met
een sterke serviceverlening. Het is ons doel zinvolle en
persoonlijke diensten aan te bieden als ondersteuning
tijdens de ontwerpfase en bij de afwikkeling van bouwprojecten, de behandeling van garantiekwesties en het
verrichten van onderhoud.
Wij weten precies met welke uitdagingen opdrachtgevers en partners elke dag te maken krijgen en besteden
daarom veel aandacht aan de persoonlijke relatie met
onze klanten. Tijdens alle fasen van het bouwproces
bieden wij waardevolle ondersteuning en staan wij
garant voor een zorgeloze uitvoering.
PREFA staat steeds voor u klaar om ondersteuning te
bieden, wanneer en waar dat nodig is. Weliswaar is
PREFA uitgegroeid tot een grote onderneming die het in
heel Europa goed doet, maar eigenlijk is het een familiebedrijf gebleven dat eerlijkheid, verantwoordelijkheid en
het leveren van beloofde kwaliteit hoog in het vaandel
heeft.

KLANTENSERVICE VOOR U
Elk project heeft een individueel karakter en elke
opdrachtgever streeft naar de beste oplossing. Wij beantwoorden met veel plezier telefonisch alle vragen over uw
project en over onze producten.
En als er meer expertise vereist is, brengen wij u graag in
contact met de betreffende specialisten. Onze contactgegevens vindt u op WWW.PREFA.NL/CONTACT.

GRATIS INFORMATIE AANVRAGEN
Rond 5000 producten en een schat aan gedetailleerde
informatie – met veel handige documenten, beknopte
handleidingen en informatiebladen van PREFA houdt u
het overzicht. De gewenste informatie vraagt u snel en
natuurlijk gratis aan op onze website.

ONZE FOTOSERVICE – UW HUIS IN PREFA LOOK
Wilt u een indruk krijgen hoe uw huis er met een dak
of gevel van PREFA uitziet? Op WWW.PREFA.NL/FOTOSERVICE
maken wij gratis een fotomontage en sturen deze naar
u toe.

STAP 1

Upload maximaal twee foto’s van uw huis.

STAP 2

Kies het gewenste PREFA product.

STAP 3

Kies de gewenste kleur. U kunt maximaal
drie verschillende standaardkleuren kiezen.

STAP 4

Voer uw contactgegevens in en verstuur het
formulier en wij gaan aan de slag met uw
aanvraag.



SERVICES
Wat u ook van
plan bent, wij
staan voor u klaar.
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STORMVAST

1

Elk dak- en gevelproduct is stormvast bevestigd.
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Door de unieke, verborgen bevestiging en verspringend gelegde dakelementen zijn uw PREFA aluminium dak en uw PREFA gevel zelfs tegen hoge windsnelheden bestand. Afhankelijk van de windbelasting
kan het aantal bevestigingen worden verhoogd en het
type bevestiging (nagels of schroeven) naar behoefte
worden aangepast.

LICHT

3

Laag in gewicht, hoog in kwaliteit
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Een individueel design voor uw object
PREFA biedt onbeperkte designmogelijkheden. Kies
uit een breed scala aan vormen, formaten, kleuren,
legpatronen en oppervlakken. Bij totaalsystemen
kunnen alle producten en toebehoren qua kleur
perfect op elkaar worden afgestemd. Op aanvraag
kunnen de gewenste producten zelfs in speciale
kleuren worden uitgevoerd.

Daken en gevels van PREFA zijn volledig
weerbestendig en gegarandeerd roestvast.
Aluminium vormt een beschermende huid die bij
beschadiging altijd weer vanzelf dicht gaat. Daarnaast wordt het materiaal bij de meeste daken en
gevels van PREFA van een hoogwaardige coilcoating
voorzien.
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Een dak van PREFA weegt met ca. 2,6 kg/m²
slechts een fractie van een conventioneel dak (ca.
35-55 kg/m²). Bij een doorsneegezinswoning betekent dit een reductie van het gewicht op de dakstoel
met tot wel tien ton! Dat aluminium zo licht is, heeft
ook een positieve invloed op het transport en op de
duur van de bouwperiode.

MOOI

ROESTVAST

BREUKVAST
PREFA aluminium daken en gevels zijn bestand
tegen alle weersomstandigheden.
Zelfs hoge sneeuwbelastingen, extreme temperatuur
schommelingen en zware weersomstandigheden
vormen voor aluminium daken en gevels van PREFA
geen enkel probleem. Dit komt doordat aluminium
zeer goede eigenschappen heeft en erg sterk is.
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LLEURVAST
Met PREFA blijft uw favoriete kleur mooi.
Dankzij een speciale coating zijn de oppervlakken
van PREFA producten zeer goed bestand tegen hoge
temperaturen en extreme weersinvloeden. Verantwoordelijk hiervoor is het coilcoatingprocédé dat uit
maximaal 20 bewerkingsstappen bestaat.

Object: Seethalerhütte Dachstein
Product: PREFA dakpaneel FX.12, PREFA gevelpaneel FX.12
Kleur: P.10 steengrijs
Plaats: Dachstein (Oostenrijk)
Architect: Dreiplus Architekten
Uitvoering: Grossi Dach
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IDEAAL VOOR RENOVATIES
Het lichte materiaal maakt een dure
onderconstructie overbodig.
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TOTAALSYSTEEM
Perfect op elkaar afgestemde daken, gevels
en nog veel meer

Bij dakrenovaties moet de oude dakstoel vaak om
statische redenen worden voorbereid op de belasting
door moderne dakpannen die vaak duizenden kilo’s
wegen. Met PREFA is dat niet nodig: het veel lichtere
aluminium dak maakt extra versterking meestal
overbodig.

PREFA is niet alleen dé specialist op het gebied van
sterke daken, maar maakt ook kwaliteitsproducten
voor gevels, hemelwaterafvoer, hoogwaterbescherming en onderconstructies voor fotovoltaïsche installaties. Al deze componenten zijn getest en op elkaar
afgestemd en vormen samen een totaalsysteem
voor de buitenste gebouwschil dat uitsluitend door
vakkundig personeel van gespecialiseerde bedrijven
wordt geïnstalleerd.

MILIEUVRIENDELIJK

40 JAAR GARANTIE

Aluminium is 100 % recyclebaar.
Aluminium kan eindeloos worden gerecycled zonder
kwaliteitsverlies. Het mooiste hieraan: voor de
productie van secundair aluminium is 95 % minder
energie nodig dan voor het winnen van primair
aluminium. Bovendien gaat het door zijn lage
gewicht (sneller transport en kortere bouwtijden)
en de duurzame kwaliteit (geen breken, roesten of
kapotvriezen) erg lang mee.

10

40 jaar garantie op kleur en materiaal
PREFA biedt 40 jaar kleur- en materiaalgarantie* op
daken en gevels. Zo bent u goed verzekerd tegen
breuken, corrosie (roest), vorstschade, afschilferen
en blaarvorming.

10 GOEDE REDENEN
Wat echt sterk is, heeft geen zwakke
plekken. Gegarandeerd PREFA.
* Informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie.
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PREFA GARANTIE
Topkwaliteit uit Oostenrijk
en Duitsland
De weersverwachtingen voor de komende 40 jaar: ca.
75 000 zonuren en 35 000 liter regenwater per vierkante meter.
Maar weer of geen weer: met PREFA zit u altijd goed. Want
alleen PREFA biedt 40 jaar kleur- en materiaalgarantie op daken
en gevels. Zo bent u uitstekend verzekerd tegen breuken,
corrosie (roest), vorstschade, afschilferen en blaarvorming.

WAAROM PREFA DEZE UITSTEKENDE GARANTIE KAN BIEDEN
Omdat de aluminium daken en gevels van PREFA echte hightechproducten zijn die uitsluitend in Oostenrijk en Duitsland
geproduceerd worden. Daarnaast moeten alle PREFA producten
door gespecialiseerde bedrijven gelegd of gemonteerd worden.

40 JAAR – DAT GEEFT PREFA U ZELFS ZWART OP WIT
De voorwaarden en het levertijdstip op het garantiebewijs zijn
van toepassing. Meer informatie over de materiaal- en kleur
garantie vindt u op WWW.PREFA.NL/GARANTIE

Waar het bij een PREFA project op
aankomt, is het vinden van een
betrouwbaar, vakkundig bedrijf
met goed opgeleid personeel.
Gerald Hoppel, dak- en zinkwerker en PREFA partner

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak
tegen afsplinteren en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde
voorwaarden.
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MEGASTERK, OOK BIJ EXTREME OMSTANDIGHEDEN
PREFA biedt een compleet aluminium afvoersysteem inclusief
montagemateriaal als totaalpakket aan: van mastgoot tot vierkante
buis, bladvanger en vergaarbak. De dakgoten zijn vervaardigd
van gebandlakt aluminium bandmateriaal. Dankzij de hoogwaardige oppervlaktebehandeling middels het coilcoatingprocédé
blijft de laklaag vervormbaar en megasterk, zelfs bij extreme
weersomstandigheden.

P.10 KLEURVAST OPPERVLAK
GEGARANDEERD UV-, KLEUREN WEERBESTENDIG
Met P.10 heeft PREFA een kleurvast
oppervlak ontwikkeld dat aan de
strengste kwaliteitseisen voldoet. Het
materiaal is bestand tegen externe
invloeden en belastingen en is daarnaast gegarandeerd UV-, kleur- en
weerbestendig.

P.10 COILCOATING

REPARATIES EN BIJSCHILDEREN NIET NODIG
Het aluminium dakafvoersysteem van PREFA is zelfs na lange tijd
nog mooi en in perfecte staat zonder tekenen van roest. Bovendien is
het zeer onderhoudsarm, waardoor reparaties of regelmatig bijschilderen niet nodig zijn.

NU OOK VERKRIJGBAAR IN P.10: ANTRACIET, BRUIN, DONKERGRIJS,
LICHTGRIJS, NOOTBRUIN, PREFAWIT EN ZWART
Het systeem is verkrijgbaar in de klassieke standaardkleuren die
bij de dak- en gevelelementen passen. U kunt hierdoor kiezen voor
elegante oplossingen met bij elkaar passende kleuren of juist bewust
kleuraccenten toevoegen. Naast antraciet, bruin en lichtgrijs zijn
vanaf het najaar van 2020 ook de kleuren donkergrijs, nootbruin,
prefawit en zwart in P.10 kwaliteit verkrijgbaar.

PRIMER
VOORBEHANDELING
BASISMATERIAAL
(ALUMINIUM)
VOORBEHANDELING
BESCHERMLAK
ACHTERZIJDE
Product: PREFA dakpaneel FX.12, PREFA vierkante buis
Kleur: P.10 antraciet
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HET PREFA
TOTAALSYSTEEM
Het geheel maakt sterk

1. Siding

6. nokvorst met jetventilatie

11. mastgoot

2. dakrandprofiel

7. dakvensteromranding

12. afvoerbuis

3. ladder- en veiligheidshaak conform EN 517 B

8. schoorsteenomranding- en bekleding

13. bocht

4. sneeuwstopper

9. dakkapel- en gevelbekleding met siding

14. trechteruitloop

5. dakpan

10. omranding voor dakpannen en ventilatiepijp
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PREFA is niet alleen dé specialist voor sterke daken, maar vervaardigt ook hoogwaardige dakafvoersystemen, gevels, onderconstructies voor fotovoltaïsche installaties,
hoogwaterbescherming en nog veel meer. Met het PREFA totaalsysteem bestaande uit
5000 verschillende producten, realiseert u een homogene gebouwschil met een harmonische uitstraling die geheel aan uw wensen voldoet.

TECHNISCH PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD
Alle producten, montagehulpmiddelen en toebehoren zijn perfect op elkaar afgestemd
en worden samen geleverd. Alle toebehoren zijn bijvoorbeeld inclusief montagemateriaal. Zo sluiten alle onderdelen optimaal op elkaar aan, zodat het resultaat optisch en
kwalitatief aan de hoogste eisen voldoet.

MONTAGE DOOR VAKKUNDIGE INSTALLATEURS
PREFA daken en gevels mogen uitsluitend door vakkundige installateurs worden gerealiseerd. Dit garandeert een deugdelijke installatie die opdrachtgevers en ontwerpers
maximale zekerheid biedt.

DAKSYSTEMEN

DAKAFVOERSYSTEMEN

Dakkapellen, dakramen en rondingen –
aluminium kan aan nagenoeg elke
dakvorm worden aangepast en vindt
zowel bij nieuwbouw als bij renovaties
toepassing. Met de verschillende PREFA
producten realiseert u een technisch
perfect en nagenoeg onderhoudsvrij dak.

De afvoersystemen van PREFA worden
al decennia lang met succes toegepast
en onderscheiden zich door hun slimme
technische detailoplossingen. Ze zijn
verkrijgbaar in veel standaardkleuren,
maar kunnen ook in individuele kleuren
worden besteld.

GEVELS

HOOGWATERBESCHERMING

Aluminium gevels gaan lang mee, roesten
niet en kunnen eenvoudig worden
gereinigd. De verschillende systemen
maken een flexibele vormgeving mogelijk
en bieden voor elk huis een passende
oplossing.

PREFA heeft in samenwerking met het
zusterbedrijf Neuman Aluminium Strangpresswerk een mobiel hoogwaterbeschermingssysteem van aluminium ontwikkeld.
Hiermee worden gebouwen en percelen
flexibel en efficiënt tegen hoogwater
beschermd.

TOEBEHOREN
Product: PREFA dakpan, PREFA Siding
Kleur: P.10 antraciet, zilvermetallic



De toebehoren van PREFA zijn perfect
op elkaar afgestemd en passen precies.
Ze worden door PREFA zelf vervaardigd
en samen met alle voor de montage
vereiste onderdelen geleverd. Hierdoor is
elk PREFA totaalsysteem gegarandeerd
betrouwbaar en duurzaam.
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Product: PREFA dakschindel, PREFALZ
Kleur: P.10 steengrijs

PREFA DAK- EN GEVELSYSTEMEN

Product: PREFA dak- en gevellosange 44 × 44
Kleur: P.10 antraciet

De kracht zit in de top.
Maximale bescherming, jarenlang! Met de PREFA dakproducten
van aluminium kunt u erop vertrouwen dat uw huis honderd
procent beschermd is. Tegen het betrouwbare en erkende systeem
kan geen sneeuw-, storm- of onweersbui op. Aluminium daken
van PREFA worden verspringend gelegd en zijn daardoor ook
bestand tegen extreme omstandigheden. Bovendien zijn de oppervlakken van PREFA producten vervormbaar en buitengewoon
temperatuur- en weerbestendig dankzij een speciale volgens het
coilcoatingprocédé aangebrachte laklaag.

Product: PREFA dakschindel DS.19
Kleur: P.10 oxiderood
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Product: PREFA gevellosange 29 × 29
Kleur: brons (speciale kleur)



Product: PREFA dakpan R.16
Kleur: P.10 hazelnootbruin

Product: PREFA dakpan
Kleur: P.10 antraciet

Product: PREFALZ
Kleur: P.10 antraciet
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Product: PREFA composietplaat
Kleur: speciale kleur

PREFA GEVELSYSTEMEN

Product: PREFA kartelprofiel
Kleur: brons

Een extravagante look die jarenlang
meegaat – geen onderhoud vereist
Stormvast, breukvast en corrosiebestendig – PREFA gevelsystemen zijn
robuust en gaan lang mee, maar scoren ook hoog door hun visuele vormgeving. Dit biedt eindeloze creatieve vrijheid, zowel bij het uitdrukken van
nieuwe visies als bij het renoveren van bestaande gevels. De aluminium
composietplaten, gevelschindels, gevelpanelen FX.12, gevellosanges, sidings
en andere gevelproducten vinden toepassing in zowel klassieke, moderne als
tijdloze architectuur. Het ruime aanbod aan kleuren en vormen maakt van
elke gevel een unieke blikvanger.

KWALITEIT ‘MADE BY PREFA’
PREFA gevelproducten zijn totaalsystemen. Dit betekent dat alle gevelelementen, montagehulpmiddelen en toebehoren door PREFA zelf worden
vervaardigd in erkende PREFA kwaliteit. PREFA gevels mogen uitsluitend
door vakkundige installateurs worden gemonteerd.Hierdoor is een deugdelijke installatie gegarandeerd die opdrachtgevers en renovatiebedrijven
maximale zekerheid biedt.

Product: PREFA Siding
Kleur: speciale kleur

Product: PREFA gevelpaneel FX.12
Kleur: P.10 lichtgrijs
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Product: PREFA Siding
Kleur: zilver (speciale kleur), antraciet mat (speciale kleur)

Product: PREFA Siding.X
Kleur: P.10 antraciet

Product: PREFA gevelpaneel FX.12
Kleur: P.10 antraciet

Product: PREFA daklosange 29 × 29
Kleur: P.10 antraciet
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ERVOOR

ERNA

DAKRENOVATIE
De dakbedekking wordt licht,
de dakstoel blijft sterk.
De daksystemen van PREFA zijn bij uitstek geschikt voor renovaties. De aluminium kwaliteitsproducten zijn sterk, roestvast,
stormvast en robuust, en hebben een zeer laag eigen gewicht. Het
laatste levert een belangrijk voordeel op: een aluminium dak van
PREFA weegt slechts een fractie van een conventioneel pannendak.
Hierdoor wordt de onderconstructie van het dak veel minder
belast.

GERINGERE BELASTING
In het ideale geval hoeft een bestaande dakstoel door de geringere
belasting niet eerst extra te worden verstevigd. Wel moet voor elke
renovatie de dakstoel worden geïnspecteerd. Het lage gewicht van
het materiaal heeft ook invloed op het transport en op de duur van
de bouwperiode. PREFA bereidt het materiaal optimaal voor en
heeft voor de meestal maar één voertuig nodig. Dat bespaart tijd
en geld.

VOOR ELKE DAKVORM, VOOR ALLE HOEKEN EN RONDINGEN
Het maakt niet uit welke vorm uw dak heeft, aluminium is zeer flexibel en biedt daarom technisch en visueel
ongekende mogelijkheden voor een individuele vormgeving. PREFA heeft niet alleen producten voor schuine
dakconstructies, maar ook voor daken met een zeer geringe dakhelling. En omdat aluminium eenvoudig kan
worden verwerkt en bijzonder buigzaam is, kunnen juist bij oude gebouwen alle hoeken en rondingen betrouwbaar worden bedekt. Ook ongelijke dakconstructies, zoals die bij oude boerderijen nog wel eens voorkomen,
kunnen met een lichtgewicht aluminium dak accuraat worden bedekt. Plan stap voor stap uw dakrenovatie op
WWW.PREFA.NL/DAKRENOVATIE.
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ERNA

GEVELRENOVATIE
Eindelijk een mooie gevel
die generaties lang meegaat.

ERVOOR

PREFA heeft voor elke renovatie een optimaal gevelsysteem dat onderhoudsarm is en lang meegaat. Er is
een ruim assortiment aan gevelproducten verkrijgbaar,
variërend van schindels, losanges en panelen tot Sidingen Siding.X-elementen in vele designs. Alle producten
worden in diverse kleuren aangeboden en bieden ruimte
voor een individuele vormgeving. Of u nu van traditioneel of supermodern houdt, met de producten van
PREFA krijgt u precies de bekleding die bij u past.

NOOIT MEER
SCHILDEIURMEN
ALUMIN
EL
GEVELPANE
K
O
LO
T
IN HOU

NIEUWE HOUTIMITATIES IN HET ASSORTIMENT
Houten elementen zijn erg populair voor het bekleden
van gevels, omdat ze objecten een heel eigen uitstraling
geven. Maar hout hoeft niet hout te zijn. PREFA heeft
sidings in een speciale houtlook ontwikkeld die vervelende schilderklussen overbodig maken. De aluminium
gevel is weerbestendig en duurzaam en zorgt met de
warme kleuren walnootbruin, eiken beige-grijs en eiken
naturel voor een natuurlijke uitstraling.



38 walnoot

39 grijs eiken

40 eiken naturel
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MONTAGESYSTEEM
VOOR ZONNEPANELEN
Laat uw dak voor u werken

Zonne-energie is niet alleen een van de milieuvriendelijkste energiebronnen, maar bespaart de opdrachtgever
ook een hoop geld. Bij het opwekken van zonne-energie
worden geen kostbare grondstoffen verbruikt en komt er
ook geen schadelijke kooldioxide vrij.

MONTAGESYSTEEM VOOR ZONNEPANELEN
PREFA biedt met het montagesysteem voor zonnepanelen een slim systeem aan dat perfect is afgestemd op
de dakbedekking. Voor elk daksysteem van PREFA is er
een bijpassende bevestiging – van kleine formaten tot
grote PREFALZ elementen. Veiligheid staat altijd voorop
en daarom mogen alleen de afdeling PREFA Toepassingstechniek en opgeleide verkooppartners advies geven en
ontwerpen maken. Ook de montage mag alleen door
vakkundige personen worden uitgevoerd.

NIEUW: ZONNEPANEELHOUDER PREFALZ VARIO
VOOR PREFALZ FELSBANEN MET DUBBELE FELS
De nieuwe zonnepaneelhouder PREFALZ Vario biedt nog
meer mogelijkheden voor het bevestigen van fotovoltaïsche installaties op PREFALZ felsbanen met dubbele fels
en is compatibel met de bestaande montagesystemen.
De installatie kan gebruiksvriendelijk op de dubbele fels
worden gemonteerd zonder doorvoeren en is daardoor
bijvoorbeeld ook geschikt voor dakconstructies met
buitendakisolatie. Dankzij de variabele houder voor het
railprofiel kan het profiel exact in hoogte worden versteld
en kunnen onregelmatigheden in de dakconstructie
worden gecompenseerd.

N I E U W!
2020
ZONNEPANEELHOUDER PREFALZ VARIO
¬ geschikt op PREFALZ en FALZONAL
felsbanen met dubbele fels
¬ geen beperking van uitzetting in de lengte
¬ montage door vastklemmen op fels
¬ in hoogte verstelbaar
¬ montage zonder doorvoeren
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PREFA
HOOGWATERBESCHERMING
Eenvoudige montage, snelle bescherming

Vooral in risicogebieden staat hoogwaterbescherming hoog op de agenda. Het mobiele hoogwaterbeschermingssysteem van PREFA bestaat uit aluminium profielen die licht en robuust tegelijk zijn. Het wordt gebruikt om zowel
objecten als landschappen te beschermen en voorkomt dat deuren, poorten, ramen, garages en hele percelen aan
binnendringend water worden blootgesteld. Aluminium is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat het onbreekbaar,
roestvast, weerbestendig en toch heel licht is.

ONOPVALLEND, MAAR TOCH ALTIJD PARAAT
De extreem sterke hoogwateroplossing kan bij behoefte
worden gemonteerd en daarna weer onopvallend worden
opgeborgen. De bevestigingsprofielen worden permanent
aangebracht en kunnen qua kleur aan het design van de
gevel worden aangepast.

DE VOORDELEN VAN DE ROBUUSTE ALUMINIUM
HOOGWATERBESCHERMING VAN PREFA
¬ altijd paraat
¬ snel en eenvoudig te monteren
¬ gering gewicht
¬ makkelijk te bewaren

9
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5
6

5
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8
2
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3
1. wandprofiel

5. fixeerstuk

9. hoekafdekking

2. dambalk

6. fixeerstuk

10. opbergbox

3. bodemafdichting

7. bodemhuls

4. middenpilaar

8. opbergboxhouder
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PRODUCTOVERZICHT
PREFA PRODUCTASSORTIMENT – DAK EN GEVEL
DAKPAN

≥ 12°

600×420 mm in gelegd oppervlak

DAKPAN R.16

≥ 17°

700×420 mm in gelegd oppervlak

DAKSCHINDEL DS.19

≥ 17°

480×262 mm in gelegd oppervlak

DAK- EN GEVELSCHINDEL

≥ 25°

420×240 mm in gelegd oppervlak

DAK- EN GEVELLOSANGE

44 × 44 | 29 × 29 | 20 × 20
437×437 mm in gelegd oppervlak
290×290 mm in gelegd oppervlak
200×200 mm in gelegd oppervlak

DAK- EN GEVELPANEEL FX.12

≥ 17°

700×420 mm
1.400×420 mm

PREFALZ

≥ 3°

STANDAARDAFMETINGEN
voor dak: 0,7×500 mm; 0,7×650 mm
voor gevel: 0,7×500 mm
bandmateriaal: 0,7×1000 mm
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PREFA PRODUCTASSORTIMENT – GEVEL
SIDING
138×0,7 mm
200×1,0 mm
300×1,2 mm
400×1,2 mm

SIDING.X
200×1,0 mm
300×1,0 mm
400×1,0 mm

PREFABOND ALUMINIUM COMPOSIETPLAAT

1.535×4.010×4,0 mm

GEËXTRUDEERDE PROFIELEN
golfprofiel 10/47/2,0 mm
breedte: 140 mm; gewicht: 6,62 kg/m²
kartelprofiel 22/40/2,0 mm
breedte: 200 mm; gewicht: 7,5 kg/m²

ANDERE PREFA PRODUCTASSORTIMENTEN
DAKAFVOERSYSTEMEN

P.1IT0EIT!

KWAL

mastgoot 250/280/333/400 mm
bakgoot 250/333/400/500 mm
Ardense goot 700 mm×1,0 mm
vierkante buis 100×100 mm

MONTAGESYSTEEM VOOR ZONNEPANELEN
bevestigingssysteem en toebehoren voor
het monteren van zonnepanelen op alle
daksystemen van PREFA

HOOGWATERBESCHERMING
Voor object- en landschapsbescherming
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WIJ STAAN
VOOR STERK.
¬ Aluminium, het sterke materiaal
dat generaties lang meegaat
¬ Perfect op elkaar afgestemde
totaalsystemen
¬ Meer dan 5000 producten
in diverse kleuren en vormen
¬ 40 jaar garantie op materiaal
en kleur
¬ Persoonlijke allround service
bij alle stappen

NEEM CONTACT MET ONS OP.

PREFA DEUTSCHLAND
PREFA GMBH
ALU-DÄCHER UND -FASSADEN
ALUMINIUMSTRASSE 2 · 98634 WASUNGEN
T +49 36941 785-0
INFO.BE@PREFA.COM
WWW.PREFA.COM

OMSLAGFOTO
Product: PREFA dakschindel en PREFA gevelschindel
Kleur: P.10 antraciet
Plaats: Žabnica (Slovenië)
Architecte: Barbara Kunčič Pregl
Uitvoering: Marko Petrič

COLOFON
FOTO’S: PREFA | CROCE & WIR | MARION LAFOGLER
WERNER JÄGER | HERTHA HURNAUS | DIETMAR KRAPF
JEANNETTE COTT | WERNER HUTHMACHER | ANTONIA ALEXANDRA
HÜHN | MARIO VERAGUTH | VICTOR CORTEZ
INFORMATIE OVER DE MATERIAAL- EN KLEURGARANTIE VINDT U OP
WWW.PREFA.NL/GARANTIE.
TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
KLEURAFWIJKINGEN MOGELIJK DOOR HET DRUKPROCES.
07-2020 | TM | DWB | GUTENBERG DRUCK

