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Rapport fase 1-2-3 

lnlejdjng 
De firma Gerbri Plastics is handelmaatschappij van kunststof halffabrikaten, die onder 
andere aan de bouw worden toegeleverd. 
Kunststoffen kozijnen vormen een deel van het produktenpakket. 

Ter completering van de range bouwkundige produkten is de firma voornemens een 
dakraam te laten ontwikkelen voor de Nederlandse markt, dat om kostprijstechnische 
redenen in Polen gefabriceerd zal worden. 

De Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Bouwkunde, vakgroep Produktie en 
Uitvoering, sektie Produktietechnologie is gevraagd een adviserende funktie in de 
Produktontwikkeling te vervullen. 

Medio 1994 is door de Technische Universiteit een voorstel gedaan om in een zestal 
fases tot produktontwikkeling te komen. 
Besloten is om in eerste instantie de eerste drie fases uit te werken en af te ronden door 
middel van rapportage. 
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Onderzoek en produktontwikkeling dakraam t.b.v. firma Gerbri Plastjes B.V .. Rijssen 

Werkzaamheden zijn als volgt in een aantal fasen te verdelen. 

fase 1 
fase 2 

fase 3 
fase 4 

fase 5 

fase 6 

marktonderzoek 
informatieverwerving en analyse 
- materiaal- en produktiemogelijkheden 
- technische analyse bestaande systemen 
- voorschriften en normen 
ontwerpvoorstellen 
- materialisatie 
- modellen en prototype 
- beproevingen 
- finaal prototype 
- produktietekeningen 
- kostencalculaties 
- investeringsplan 
- produktie 
- nazorg en begeleiding produktie 
- distributie 
- reclame 
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Marketjog 
Assortiment; typen en afmetingen 

Koopcriteria: kosten 
functie 
comfort 

Onderhoud en levensduur: - particulier 
- institutionele kopers 

Nieuwbouw en vernieuwbouw 

Vervangingsvraag 
Produktie-aantallen 
Logistiek: voorraad - transport - opslag 
Markt - Distributie - Promotie 

~ 
-kostprijs 
- transportkosten 
- inbouwkosten 
- onderhoudskosten 
-afschrijving 
- prijs - kwaliteitsverhouding 

Onderzoek 
- indeksystemen 
- soorten dakconstructies 

- soorten dakbedekkingen (panmaat!) 
- inbouwprocedure 

-snelheid 
-gemak 

-functie van de ruimte in relatie tot het raam: 
- slaapkamer/studeerkamer/hobbykamer 
-badkamer 
-woonkamer 
-anders 

- functie van het raam (gebruik) 
- kiep - kantel - schuif - uitzet 
- openen - sluiten - vergrendelen 

fixatiestanden 
- ventilatiemogelijkheden 
- zonwering - schoonmaken 
- waterdichting 
- waterafvoer 
- inbraakpreventie 
-maat 
- lengte - breedteverhouding 
- lichtopbrengst 
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- hang- en sluitwerk 
-analyse bestaande dakraamtypen en constructies 

octrooien - bescherming modellenwet 
- montage in het dak 

- ·fixatie 
- afwatering, waterdichting, tochtdichting 
- aansluitniveau dakbedekking 
- plaatsbepaling sparing 

- bouwfysische aspecten 
- warmtetechniek 
- uitzetting 
- koudebruggen (condensatie) 
- licht 
- lucht 
- materiaaleigenschappen 

Ontwerp 
- verbeteringsvoorstellen 

- functie 
- comfort 
- montage 
- onderhoud/levensduur 

- materiaaltoepassing 
- vormgeving buiten - binnen 
- afwerking, detaillering. Kleur, textuur 
- aansluiting op de binnendakwand 
- verpakking 

Beproevingen 
- proefopstelling model 
-prototype 
- testen wind- en waterdichting 
-attest 

Produktie 
-know-how produktiebedrijven 
- make or buy problem 
- optimalisering produktie 
- optimalisering montage 
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Ujtgangspynten 
Eerste oriënterende gesprekken met de opdrachtgever hebben geleid tot de volgende 
basis-uitgangspunten: 
1. Gerbri wil op zo kort mogelijke termijn in één of enkele afmetingen een dakraam op 

de Nederlandse markt brengen, dat sterk concurrerend is met het bestaande aanbod. 
2. te produceren in Polen in bedrijven die in staat zijn en ervaring hebben met de 

produktie van houten kozijnen, eenvoudige metaalplaatvervormingstechnieken, 
scheidingstechnieken, verbindings-en afdichttechnieken en het produceren van 
isolatieglas. 

3. wat betreft hang- en sluitwerk wordt gebruik gemaakt van op de markt aanwezige 
produkten. 

4. onder concurrerend wordt verstaan het aanbieden van een produkt tegen een 
belangrijk lagere prijs dan gebruikelijk en met een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. 

5. het produkt wordt op de markt gebracht door Gerbri Plastics B.V. te Rijssen. 

Ontwikkelingsplan 
Het onderzoeksteam heeft naar aanleiding van de uitgangspunten van de 
opdrachtgever een ontwikkelingsplan opgesteld dat uit zes fasen bestaat. 
Overeengekomen is dat de opdracht in eerste instantie beperkt zal blijven tot fase 1-3. 

Nadere beschouwjog van de yjtgangspynten 

ad 1) Kort mogelijke termijn: 
Fase 1-3 kan in enkele maanden afgerond worden. Er dient rekening gehouden 
te worden met een aanzienlijk langere tijdsperiode met betrekking tot fase 4 en 5. 
Zonder rekening te houden met specifieke projektgebonden problemen, is het 
realistisch te rekenen met een totale ontwikkelingstijd van 11/2 à 3 jaar. 
Sterk concurrerend: 
Geringe ontwikkelingskosten en lage produktiekosten moeten een gunstige 
prijsstelling ten aanzien van de concurrentie mogelijk maken. 
Er zijn echter ook nadelige kostenaspecten ten opzichte van de concurrentie: de 
grote afstand tussen het produktiebedrijf en het marktgebied betekent logistieke 
kosten die vooral te maken hebben met de voorraadproblematiek. 
Het moeten inkopen van diverse onderdelen in plaats van zelf produceren is een 
niet te verwaarlozen kostenfactor. 
Een adapatietijd van het produkt op de markt van enkele jaren betekent dat winst 
pas op middellange termijn verwacht mag worden. De concurrentie zit niet stil: 
vernieuwende produkten kunnen binnen vijf jaar verwacht worden. 
Eén of enkele afmetingen: 
Markttechnisch is het van belang een produktrange te brengen die zo volledig 
mogelijk de marktvraag dekt. 
Daar staat tegenover dat diverse dakraammaten weinig courant zijn. Er zal 
bijzondere aandacht gegeven worden aan het samenstellen van de 
produktrange. 

ad 2) Produktie in Polen 
Know how, produktiefaciliteiten, kwaliteitsniveau en -konstantheid van de 
produktiebedrijven zijn maar enkele aspecten die bij het ontwerpen een rol 
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dienen te spelen. De informatie daarover is summier tot nihil. Met de uiteindelijke 
interpretatie van de adviezen uitgebracht in dit rapport moet daarmee ernstig 
rekening gehouden worden. 

ad 3) Op de markt is geen gespecialiseerd hang- en sluitwerk voor dakramen 
beschikbaar. Sluitwerk van dakramen hoeft zich niet te onderscheiden van 
gevelramen. Onderzocht wordt of standaard verkrijgbare draaimechanismen 
toepasbaar zijn voor dakramen. 
Dakramen zijn in het algemeen voorzien van complexe scharnieren, die door de 
fabrikanten van de ramen zelf ontwikkeld, gepatenteerd en anderszins 
beschermd zijn. Analyse van de draaimechanismen is onderdeel van het 
onderzoek. 

ad 4) Vergelijkbare kwaliteit 
De Nederlandse markt is niet ontvankelijk voor een nieuw dakraam dat kwalitatief 
minder of soberder is dan gangbare ramen. De consument is bereid om een 
goede prijs te betalen omdat hij onderhoud en schade wil buitensluiten in 
verband met de moeilijke toegankelijkheid van het raam aan de buitenzijde. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de detaillist de klant uitdrukkelijk adviseert voor 
een degelijk produkt te kiezen. 
Dat wil zeggen dat Gerbri geen nieuw marktsegment aanboort, maar te werk moet 
gaan volgens het marktverdringingsmodel. 

ad 5) Gerbri Plastics 

J 

Wat is de naamsbekendheid? 
De naam duidt erop dat kunststoffen produkten worden aangeboden. De naam 
associeert niet met bouwprodukten, niet met een produkt dat gematerialiseerd is 
in hout, metaal en glas. 
Uitgesloten is dat het kozijn van het dakraam in kunststof wordt uitgevoerd, 
analoog aan de produktiewijze van de kozijnen zoals Gerbri die ter markte brengt. 

Het profiel van de afnemer/gebruiker 

Een analyse maken van het profiel van de afnemer/gebruiker is nuttig om naar 
aanleiding hiervan produktkenmerken vast te stellen. 
Aan de hand daarvan kunnen toekomstige veranderingen van de behoeften nu al 
ingecalculeerd worden. 

Vragen die ingevuld moeten worden zijn: 
a. vinden er veranderingen in de besluitvormingsprocedures in de woningbouw plaats, 

die effekt kunnen hebben op het concept van een nieuw dakraam? 
b. hoe komen de besluitvormingscriteria tot stand v~n toekomstige kopers, en wie zijn 

dat? 
c. hoe denkt en handelt de concurrentie. 

ad a) De bouw is bezig aan en langdurig proces om te veranderen van een 
produktiegerichte naar een marktgerichte onderneming. 
Niet de bestaande produktiemiddelen staan centraal bij produktontwikkeling maar 
de marktbehoefte. 
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Strategische produktontwikkeling betekent het verzamelen van 
afnemersgegevens. De veel gepropageerde invloedsuitoefening van bewoners 
blijkt vooralsnog van zeer weinig belang. 

ad b) Er zijn de afgelopen 10 jaar enquêtes en interviews afgenomen bij participanten 
uit de bouwwereld (woningcorporaties, architectenbureaus, bouwbedrijven, 
groothandel en detaillisten van bouwprodukten met betrekking tot dakramen). Het 
is van belang te letten op de invloed van participanten in het 
besluitvormingsproces. 

architect opdrachtgever aannemer 

gebruiker 

(groot) handel fabrikant 

ledere groep hanteert zijn criteria, maar welke zijn doorslaggevend? 

De bewoner heeft (nog steeds) weinig invloed op de besluitvorming. 
Woningbezitters die zelf beslissingen nemen ten aanzien van de aanschaf van 
een dakraam vormen slechts een klein deel van de totale markt. Bovendien laten 
zij zich gemakkelijk beïnvloeden door de adviezen van de architect, aannemer en 
de handel. Bij inspraakprocedures (renovatie) is van enige invloed sprake. 

In de volkswoningbouw wordt vaak door de architect de plaats van dakramen in 
het plan aangegeven en door de dakelementenfabrikant reeds voorzieningen 
voor montage aangebracht. 

In verband met de gelimiteerde kostprijs van een premiewoning wordt het 
aanbrengen van dakramen (en de investering) aan de bewoner overgelaten en 
naar de toekomst verschoven. 

De participanten in het besluitvormingsproces achten de invloed van de gebruiker 
nu en in de toekomst - in zijn geheel gezien - als klein. 

De architect heeft grote invloed op de besluitvorming, meer dan de 
opdrachtgever, die zich laat raden en vertrouwt op de deskundigheid van de 
architect. 

De aannemer en bouwmaterialenhandel moeten in de besluitvormings-procedure 
niet onderschat worden. Zij hebben ervaring met de specifieke produkten. 
Wanneer de architect in het bestek een merk voorschrijft, mag de aannemer daar 
alleen van afwijken wanneer hij de gelijkwaardigheid van een ander produkt kan 
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aantonen. De montagesnelheid is een aspect dat de aannemer aanspreekt. Ook 
een korte levertijd wordt door hem op prijs gesteld. 
Aangezien het te ontwerpen produkt goedkoper en funktioneel soberder zal zijn 
dan de bestaande (leidende) produkten; moet het produkt direkt de architect en 
opdrachtgever aanspreken. De opdrachtgever is gebaat bij een lange levensduur 
en geringe onderhoudskosten. 

ad c) De concurrentie is in twee groepen te verdelen: Velux en de rest. 
Velux heeft ca. 90% van de markt in handen en bestrijkt heel Europa met zijn 
produkten. De seriegroottes zijn zeer groot in vergelijking met de concurrentie die 
een stukje markt bestrijkt door goedkoper te zijn. 
De produkten zijn tamelijk uniform in hun funktievervulling: het onderscheidend 
vermogen is klein. 
Velux accepteert de Nederlandse concurrentie maar zorgt dat de prijsafstand niet 
te groot wordt: enkele prijsverlagingen in het afgelopen decennium getuigen 
daarvan. Velux zal zeker ingrijpen als haar marktaandeel in Nederland 
terugloopt. 

Velux is de onbetwiste marktleider op het gebied van tuimeldakramen in 
Nederland. In veel gevallen kunnen particulieren èn bouwparticipanten slechts 
deze naam als bekend noemen. 
Kwaliteit en service worden als zeer goed ervaren, de prijs als niet goedkoop 
maar alleszins redelijk in relatie tot de kwaliteit. 
Velux heeft in het verleden diverse malen de prijzen verlaagd, waarmee zij 
aantonen de concurrentie niet te negeren. 

Velux heeft haar afzetkanalen in heel Europa. De grote aantallen maken het 
mogelijk ruim te investeren in produktontwikkeling van speciale onderdelen. 

Een en ander heeft als resultaat dat de marges van de overige aanbieders van 
tuimeldakramen gering is. 
Het faillissement van Bazon onlangs is daar een bewijs van. 

Velux heeft bij architecten vaste voet aan de grond. Ook de 
bouwmaterialenhandel adviseert al snel voor Velux. 
De aannemer krijgt niet veel gelegenheid voor een goedkoper produkt te kiezen. 
Het onlangs uitgebrachte Velux badkamerdakraam met kunststoffen binnenwerk 
(kozijn, raam en dagkant) toont aan dat Velux niet stilzit. Het geeft ook aan dat 
Velux het kwaliteitsirnaga van het houten dakraam gaat doorbreken. 
Verwacht wordt dat het komend decennium kunststof als composietmateriaal een 
belangrijke rol zal gaan spelen. 

Uitzetraam versus tuimel 

Marktgegevens tonen aan dat tuimelramen verreweg de voorkeur genieten. Bovendien 
zijn de uitzetramen voor het overgrote deel van kleinere afmeting dan in dit onderzoek 
relevant. 
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Voordelen van een tuimelraam zijn het gemakkelijker schoonhouden van de buitenzijde 
en het krachtenverloop bij openen en sluiten. 
De scharnierkonstruktie van een tuimelraam in complexer dan van een uitzetraam, maar 
dat laatste behoeft voorzieningen om het raam in geopende positie te houden. Nadeel 
van het tuimelraam is dat in geopende situatie het bovenste deel in de binnenruimte 
steekt. Dakramen met gecombineerde tuimel- en uitzetmechanismen, of zelfs · 
schuifwerking combineren de positieve aspecten, maar vallen buiten het 
aandachtsgebied van deze opdracht. 

% .... uitzet tuimel 

woonkamer 1 10 
slaap-, stuaeer- en 

30 80 hobbykamer etc. 
oergmg, ovenoop, 

69 10 trappenhuis etc. 

rttterviews met architecten, aannemers, woningbouwcorporaties. 

De markt 
De markt is verdeeld in het segment nieuwbouw en vernieuwbouw/vervanging. 

Kenmerk van de segmenten 
Belangrijkste toepassing: slaap/studeer/werkkamer 
Therm. isolatieeis 2,5 m2K/W. 

Op grond van koopcriteria zijn drie segmenten te onderscheiden: 
- kostensegment 
- funktionaliteitssegment 
- komfortsegment 

Gerbri Plastics zal duidelijk moeten kiezen voor het kostensegment en dat duidelijk 
uitstralen naar de markt door middel van het produkt en promotionele activiteiten. 
Het produkt dient de basisfunkties te bevatten en niet meer. De basisfunkties dienen een 

a>bere maar overtuigende kwaliteit te bezitten. 
~enetreren op de bestaande markt zal zéér moeilijk zijn; positief geformuleerd: het 
nieuwe produkt zal in het oog vallende eigenschappen moeten hebben, namelijk 
- een opvallende lage prijs 
- sobere funktievervulling, maar een uitzonderlijke degelijkheid. 
Corporaties, instituties zijn geneigd uitsluitend te kiezen voor hoge en bewezen kwaliteit 
(naamsbekendheid). 
Het initiatief voor vervanging wordt genomen door de verhuurder (gemeente, 
woningbouwcorporatie, particuliere verhuurder) of partikuliere woningbezitter. 

Ioepassjng 
We onderscheiden: primaire 

secundaire ruimten 
tertiaire 
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primair : woonkamer, woon/slaapkamer 
eerste en tweede slaapkamer 

secundair : derde, vierde slaapkamer 
logeer-, speel-, hobby-, studeer- en badkamer 

tertiair : overloop, schuur, wasruimte, berging 

De onderhavige probleemstelling betreft primaire en secundaire ruimten. 
Bij de keuze voor deze ruimten speelt de g,dj,s. een belangrijkere rol dan voor de 
primaire. 
Onderhoud en levensduur zijn tevens van belang. Lichtdoorlaat en 
ventilatjemogeljjkheid. lsolatjekwaliteit (dubbel glas, geen koudebruggen) wordt 
vanzelfsprekend verondersteld. 

Met betrekking tot primaire ruimten gaan comforteisen een belangrijke rol spelen. 
De verkrijgbaarheid van accessoires zoals rolgordijnen, jaloezieën en zonneschermen 
en in de toekomst te verwachten rolluiken (veiligheid) speelt een belangrijke rol. 
Schoonmaakmogelijkheid en een esthetisch uiterlijk worden ten behoeve van deze 
ruimten als essentieel genoemd door architecten en opdrachtgevers. 

Gezien de produkteisen en specifikatie, zal de nadruk bij het te ontwikkelen dakraam 
liggen op de toepasbaarheid voor secundaire ruimten. 
Met name de keuze van de afmeting van het raam {de ramen) zal hierop gebaseerd zijn. 

Schematisch 
Leefruimte 

PRIMAIRE SECUNDAIRE TERTIAIR 

KOSTEN 
prijs 
montage • ... 11111 
onderhoud 
levensduur 

FUNKTIE 
bediening 
licht-lucht doorlaat ... ... uitzicht 
veiligheid 
vluchtmoaeliikheid 

COMFORT 
warmte-geluid-isolatie 
schoonmaken ... • esthetica 
aceassai ras 

Het relatieve gewicht van aspecten per leefruimte segment. 
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Het relatieve gewicht van aspecten per leefruimte segment. 

Marktdeel 

tuimeldakramen 

Velux 85- 90 

Ubbink 4· 5 

Roto Bazen 6. 10 

Overig 0- 2 

Interviews architecten, aannemers, woningcorporatie handel 

diverse inlichtingenbronnen {interviews en ministerie VROM) is af te leiden dat in 
80% à 1 00% van de nieuwbouwwoningen gemiddeld één dakraam wordt toegepast. Er 
vindt een voortgaande verschuiving plaats in voorkeur naar tuimeldakramen. 

-Verbruik van dakramen in vernieuwbouw 
Wanneer alle theorieën en schattingen tegen het licht gehouden worden, moet 
geconcludeerd worden dat de onzekerheden en gissingen van dien aard zijn, dat het 

·niet zinvol is, uitspraken te doen! 

Globale schattingen komen erop neer dat er in Nederland ca. 150.000 à 200.000 
dakramen per jaar toegepast worden. 
De verhouding nieuwbouwtvernieuwbouw wordt geschat op ca. 1. 
In de naaste toekomst zal de vernieuwbouw een steeds groter aandeel gaan vormen. 

Distributie 
Gerbri Plastics zal de distributie ter hand nemen en funktioneren als groothandel die 
direkt levert aan de uitvoerende bouwbedrijven. 

everband met de afstand tussen Polen en Nederland zal de voorraadfunktie van Gerbri 
van belang zijn. Gerbri zal ook toeleveren aan Bouwmaterialenhandel en DHZ zaken, 
die hun voorraadfunktie steeds meer beperken, terwijl toch korte levertijden aan hun 
afnemers voorwaarde blijft. 
Logistiek betekent dat, dat Gerbri constant op een hoog voorraadniveau zal moeten 
verkeren, hetgeen niet te verwaarlozen rentekosten niet zich mee zullen brengen. 
Vooral in de aanloopperiode zal een aanzienlijk vermogen beschikbaar moeten zijn om 
de voorraad te financieren en bedrijfsruimte voor opslag. 

Promotie 
Folders, gebruiks- en inbouwaanwijzingen, advertenties, beursaktiviteiten, 
vertegenwoordigers ...... 
Op deze aspecten wordt niet nader ingegaan. Een belangrijk budget moet voor dit 
aspect gereserveerd worden. , 
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Dakraam en dak 

Hetdak 
Het dak biedt de mens een belangrijke bescherming tegen de invloeden van het 
buitenklimaat. Het dak wordt aan de zwaarste klimatologische beproevingen 
blootgesteld. Een dak is het gehele samenstel dat de bedekking vormt van een woning 
of gebouw. Een hellend dak is een van de oplossingen. 

Het dakraam in het dak 
Een dakraam wordt geplaatst in een hellend dak om licht- en luchttoetreding mogelijk te 
maken. Het dakpakket zal daarbij ter plaatse onderbroken moeten worden om dit 
mogelijk te maken. Doorgaans zal de opening tussen de gordingen of sporen vallen en 
behoeven hiervoor geen extra voorzieningen getroffen te worden in de vorm van 
raveliegen eo/of hulpgordingen. Het betreft hier de hoofdkonstruktie. Kijken we naar de 
opbouw van de huidige dakelementen: 
het element is opgebouwd uit plaatmateriaal, waarop ribben/sporen/tengels zijn 
bevestigd. 
De werkende breedte varieert van 625 mm tot 1220 mm. De afstand tussen de ribben 
varieert van 30 mm tot 50 mm. 
Dit betekent dat bij het aanbrengen van een sparing één of twee ribben zullen worden 
onderbroken. Een hulpkonstruktie is gewenst. Aanwijzingen hiervoor staan vermeld in 
de verwerkingsvoorschriften van de dakelementen. 
Het dakraam zal als het geplaatst is aan de binnenzijde moeten worden afgetimmerd. 
Het leveren van het materiaal hiervoor en de uitvoering wordt meestal verricht door de 
aannemer. 

De funkties van het dak zullen daar door het dakraam geheel of gedeeltelijk moeten 
worden overgenomen. De eis dat het dakraam universeel moet zijn houdt bovendien in 
dat het raam nagenoeg op elk type dakbeschot en dakbedekking moet kunnen worden 
aangeslaten. 
Een onderzoek naar de verschillende typen dakpakketten is nodig. De volgende vragen 
kunnen daarbij gesteld worden. Hoe zijn de diverse dakpakketten samengesteld 
(konstruktief, materialen, bouwfysisch, afmetingen)? 
Welke specifieke voorzieningen zijn in het dakpakket opgenomen om een bepaald soort 
dakbedekking te kunnen aanbrengen? Is er een gemiddelde pakketdikte aan te geven? 

Uitgaande van een gebruikelijke dakraamoplossing is een relatie-schema opgezet 
waarin de deelonderzoeken zich duidelijk aandienen. 
Het onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op de relatie dakraam/dakkonstruktie en 
dakraam/dakbedekking. Het omkaderd gedeelte kan als het totale dakraam gezien 
worden. De binnenbetimmering in welke vorm dan ook is een niet-noodzakelijke 
component van het dakraam, maar zal wel in het onderzoek worden betrokken. 
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dakbedekking 

relatie-schema dakraam/dak 

Het hellend dak 
Wanneer het dakvlak een helling heeft van tenminste 15° is er sprake van een 
HELLEND DAK, hierna te noemen DAK. 
Onder dakpakket wordt hier verstaan het totale pakket exclusief dakbedekking. 
Het hellend dak is als volgt opgebouwd: 
1. een waterkerende laag, dakbedekking {pannen, leien, etc.) 
2. voorzieningen om deze dakbedekking op aan te brengen (panlatten bijv.) 
3. een dragend gedeelte voor de dakbedekking, dakbeschot 
4. een isolatielaag t.b.v. de warmteweerstand 
5. een konstruktief gedeelte voor het totale pakket (gording). 

Bovenstaande indeling is gebaseerd op de traditionele dakopbouw. De realisatie ervan 
vond plaats op de bouwplaats. Nu wordt het dakpakket geheel of gedeeltelijk 
samengesteld in de fabriek en vervoerd naar de bouwplaats. 
Op dit moment wordt 95% van nieuw aan te brengen daken samengesteld m.b.v. prefab 
dakelementen. Van belang is de vervangingsmarkt van dakramen in bestaande daken 
zodat de traditionele dakopbouw bij de ontwikkeling van het nieuwe raam ook 
meegenomen moet worden. Vaak zijn deze daken later voorzien van een isolatielaag. 

In hellende daken zijn de volgende dakpakketten te onderscheiden: 
- traditionele dakpakket 
- industrieel vervaardigde dakelementen. 

Opmerkingen 
- Alle op de markt gebrachte dakelementen worden geleverd met een KOMQ-attest met 

certifikaat, waarmee de elementen geschikt verklaard worden voor toepassing als 
"draagkonstruktie voor diverse dakbedekkingen". 

- Sparingen tot 0 350 mm mogen in het element worden aangebracht mits de ribben 
niet worden beschadigd. Grotere sparingen in overleg met de fabrikant. 

Dakelementen met een groot eigen draagvermogen nemen op dit moment een 
marktaandeel van ca. 1 0%. 
Ze worden doorgaans alleen toegepast bij grote bouwstromen. De fabrikant is geheel 
verantwoordelijk voor het dak. Hij berekent en bepaalt de juiste afmetingen van het 
dakelement, waar de sparingen komen te zitten en de panlatverdeling indien pannen 
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worden toegepast. De elementen komen kant en klaar aan op de bouwplaats. Het biedt 
dus grote voordelen de sparingen met randvoorwaarden t.b.v. dakraamaansluiting in de 
fabriek aan te brengen. Verder is gebleken dat de fabrikanten geen bezwaar hebben 
tegen specifieke inbouwvoorwaarden mits niet te ingewikkeld of tijdrovend. Er werd 
gesteld: "er moet toch geraveeld en afgetimmerd worden, het maakt niet uit waar deze 
precies worden aangebracht". 

• Dakdoorbrekingen in enkelschaliga dakelementen worden op de bouwplaats 
aangebracht. De juiste plaats van de doorbreking is afhankelijk van de systeemmaat 
van de dakbedekking. Bij betonpannen is de werkende breedtemaat 300 mm en de 
hoogtemaat 345 mm. Bij grote bouwprojekten, seriegrootte 15 à 20 woningen, is het 
mogelijk dat sparingen van te voren worden aangebracht in de fabriek. 

- Panlat 
In geval van een pannendak worden de pannen gehaakt/gelegd op de panlat. Bij 
leien spreekt men over latten. Leien worden ook wel direkt op plaatmateriaal 
bevestigd. 
De panlatafmeting is afhankelijk van de onderlinge afstand van de tengels/sporen. Bij 
een steunpuntsafstand tot 350 mm moet de panlatafmeting zijn 22 x 32 mm. Bij een 
grotere afstand wordt een panlatafmeting van 22 x 38 mm aanbevolen. 
De panlatafstand is afhankelijk van het pantype. De exacte afstand wordt bepaald 
middels uitvullen van het dakvlak met hele pannen. 

• Tengel 
De panlatten worden op de tengels vastgenageld. De vrije doorgang onder de 
panlatten (tengel hoogte) is min. 15 mm en is nodig voor ventilatie en lekwaterafvoer. 

- Dakbeschot 
Het dakbeschot heeft een stof-, stuifsneeuw en waterkerende funktie. Verder moet het 
de belasting overbrengen op de onderliggende konstruktie. 

BouwfYsische aspecten van een hellend dak 
De hierna te behandelen aspekten hebben betrekking op: 
-vochthuishouding 
- ventilatie 
- geluidsisolatie 
- thermische isolatie 

Vochthuishouding 
In een woning wordt vocht in dampvorm geproduceerd (koken, wassen, planten, 
transpiratie, etc.). 
Deze warme en vochtige lucht komt terecht in de kapruimte en moet worden afgevoerd. 
Om aantasting van de konstruktie te voorkomen zal het teveel aan vocht moeten worden 
afgevoerd. Dit kan middels ventilatie via ramen en deuren alsmede middels diffusie door 
het dakpakket Een andere mogelijkheid is condensatie op koude vlakken, die zowel in 
het zicht {bereikbaar) als op onbereikbare (onzichtbare) plaatsen kunnen zitten. De 
nationale kierenjacht heeft de natuurlijke ventilatie tot een minimum teruggebracht. Het 
toepassen van geïsoleerde dakelementen met een dampremmende folie draagt ook niet 
bij tot een snelle vochtafvoer. Over blijft het ventileren via ramen en kondensatie die dan 
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wel naar buiten moet worden afgevoerd. In veel gevallen is het afvoeren van het 
condensaat een probleem. Vochtplekken en aantasting van de konstruktie kunnen het 
gevolg zijn. 
Vanwege het toepassen van isolatieglas in het te ontwikkelen dakraam zal men alert 
moeten zijn op koudebruggen in en om het dakraam. 
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Relatieve vochtigheid, hj, van de binnenlucht (temp.= 20"C) waarboven condensatie 
op·treedt tegen enkel- of dubbelglas als functie van de buitentemperatuur, Te· 

Conclusie: indien condensatie optreedt;. laat het daar plaatsvinden waar het afgevoerd 
kan worden. 

Ventilatie van het dakpakket 
Er moet voorkomen worden dat er condensatie optreedt in of tegen de dakbedekking en 
dakbeschot. Druipwater, in geval pannen worden toegepast is niet altijd te voorkomen. 
Eventueel condensaat en/of druipwater: 
- loopt naar beneden over het dakbeschot, isolatiemateriaal of hiervoor aangebrachte 

folie. 
- of wordt ten gevolge van ventilatie van de dakspouw afgevoerd. 
NEN 1068 geeft een minimale spouwhoogte aan van 15 mm voor voldoende thermische 
trek van goot naar nok. Dit betekent..,. in geval van een pannendak dat de panlatten 
op een afstand van min. 15 mm boven het dakbeschot/isolatiemateriaal moeten zijn 
aangebracht. 
Bij het aanbrengen van een dakraam wordt de spouw plaatselijk onderbroken. 
Bovendien wordt ten gevolge van de dakdoorbreking de stromingsweg van het 
druipwater onderbroken. Eventuele lekkages aan de bovenzijde van de doorbreking 
kunnen het gevolg zijn. 

Geluidisolatje 
De onder KOMO-keur geleverde dakelementen voldoen aan de eisen ten aanzien van 
geluidisolatie gesteld in: 
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NEN 1070 "Geluidwering in woongebouwen" 
NPR 5070 (nederlandse praktijkrichtlijnen) 
Het aanbrengen van een dakraam kan gezien worden als het introduceren van een 
geluidlek. Gesteld kan worden dat het toepassen van isolatieglas bijdraagt tot verhoging 
van de isolatiewaarde. 

Thermjsche isolatje 
In NEN 1068 "Thermische eigenschappen van woningen" zijn onder a:1de eisen 
voor warmteweerstand (R) van dakkonstrukties vastgelegd. 
De onder KOMO-keur geleverde dakelementen voldoen aan de in d/MBV Jl stelde eis 
Re= 1,3 m2 KJW. ~../ 
Bij het aanbrengen van een dakraam wordt het isolatiepakket ook onderbroken. Het glas 
heeft een A-waarde van ca. 3. Extra aandacht zal geschonken moeten worden aan de 
overgang glas/dakpakket 

Temperatuur op het dak 
Deze kunnen 's zomers waarden bereiken van 70°C en 's winters van -20°C. Een 
temperatuurverschil derhalve van bijna 1 00°C. Afhankelijk van de stand van de zon 
kunnen dakramen ongelijkmatig worden opgewarmd. Dit kan leiden tot inwendige 
spanningen en vervorming van het raam. Een minder goede afdichting kan het gevolg 
zijn. 

Het inbouwen van een dakraam 
Bij het inbouwen van een dakraam hebben we te maken met de volgende 
werkzaamheden: 
1. het monteren (fixeren) op het "dakbeschot" 
2. de aansluiting met de dakbedekking 
3. de aansluiting met het dakpakket ("het aftimmeren") 

Montage op het "dakbeschot" 
Onder "dakbeschot" wordt verstaan het beschot + tengels en panlatten. 
Onderzoek naar de inbouwmethoden van diverse dakramen hebben het volgende beeld 
opgeleverd. 
De pangebonden indekdelen worden in de meeste gevallen op de panlatten gefixeerd. 
De universele dakramen worden zowel op panlatniveau als op tengelniveau vastgezet. 
Onder panlatniveau wordt verstaan bovenkant panlat en onder tengelniveau wordt 
verstaan bovenkant tengel (= onderkant panlat). 
De tengel kan zowel een apart aangebrachte lat zijn alswel onderdeel uitmaken van een 
prefab dakelement zijnde de spoor of rib. De haaks op elkaar liggende panlatten en 
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tengels leveren een bepaald rasterpatroon op. De rastermaten zijn een afgeleide van de 
diverse typen dakplaten en panlatafstanden. Ten aanzien van de panlatafstanden zijn er 
afspraken gemaakt. Deze zijn afhankelijk van het pantype en de dakhelling. De tengel
of spoorafstand is fabrikantafhankelijk. 

Het aanbrengen van een sparing betekent het doorbreken van dit raster. De plaats van 
de sparing in hoogterichting ligt vrij nauwkeurig vast (pangebonden). Bij het aanbrengen 
van de sparing wordt gemeten vanaf de panlat. Het maken van de sparing kan dan pas 
wanneer de positie van de panlatten vastligt of de panlatten reeds zijn aangebracht. In 
het merendeel van de gevallen worden de panlatten op de bouwplaats aangebracht, 
zodat de sparing pas op het werk kan worden gerealiseerd. Bij de "berekende" 
dakelementen worden sparingen en panlatten in de fabriek aangebracht. Het 
marktaandeel ervan is ca. 1 0%. 

Conclusie: in het overgrote deel van de gevallen zal het maken van de sparing 
plaatsvinden op de bouwplaats. 

De plaats van de sparing ten opzichte van de tengel is onder andere van het volgende 
afhankelijk. Is de tengel een spoor in het dakelement dan wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke {konstruktief) doorbreking van het 
dakbeschot. Is de tengel enkel als '1engel" aangebracht dan is de keuze van de plaats 
van de sparing vrij willekeurig. Uiteraard heeft het ruimtegebruik onder het dak ook zijn 
invloed op de plaats van het dakraam. 
De afmetingen van de sparing zijn afhankelijk van de grootte van het dakraam; 4-pans, 
6-pans, etc. Hierop zijn weer de nodige afwijkingen te constateren omdat de diverse 
fabrikanten ieder hun eigen sparinggrootte vastleggen. 
Onderling zijn er geen afspraken ten aanzien van bovengenoemde problematiek. Het 
gevolg is dat bij de diverse typen dakramen een uitgebreide inbouwinstruktie moet 
worden bijgevoegd. 
Het aanbrengen van een sparing in een dakvlak levert een aangetast raster op dat 
afhankelijk van de inbouwmethodiek moet worden hersteld. De mate waarin 
voorzieningen moeten worden aangebracht geeft aan of een bepaald type raam wel of 
niet eenvoudig kan worden ingebouwd. De kosten die deze werkzaamheden met zich 
meebrengen zijn een niet onbelangrijk deel van de totale kosten van het inbouwen van 
een dakraam. Bovenstaande geldt ook voor de werkzaamheden voortvloeiende uit de 
wijze van "aftimmeren" en aansluiten op de dakbedekking. 
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Wanneer het dakbeschot is opgebouwd uit een sandwichplaat met losse tengels is het 
geen probleem. De hulptengel wordt dan eenvoudig op de bovenplaat van het 
sandwichpaneel vastgezet. Wanneer het dakbeschot is opgebouwd als een 
enkelschalig dakelement + sporen met isolatie ertussen wordt het moeilijker. Een 
hulptengel aanbrengen op isolatiemateriaal is geen goede oplossing. Minerale wol 
geeft door indrukking geen hechte ondergrond. Vrij geschuimde PUR geeft aan de latten 
geen vlakke ondergrond. In de praktijk betekent dit dat het schuim moet worden 
weggestoken alvorens de hulptengel kan worden aangebracht. Kortom een 
arbeidsintensief karwei op een hellend dak. 

Niveau 3 
Een derde mogelijkheid is het aansluiten op nog een niveau lager; het 
dakbeschotniveau. Deze situatie doet zich voor wanneer er geen panlatten en tengels 
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer bitumen shingels worden toegepast als 
dakbedekking. Het dakbeschot zal dan meestal zijn uitgevoerd als doos- of 
sandwicheleme nt. 

Njyeau 4 
Een vierde mogelijkheid is aansluiting op de randafwerking van de sparing. Hiervan 
wordt gebruik gemaakt wanneer de sparing in de fabriek wordt aangebracht. Dat is 
doorgaans bij de dakelementen met een groot eigen draagvermogen. De randafwerking 
heeft bij deze elementen een konstruktieve funktie en is dan ook te vergelijken met die 
van een slaper en raveling. 

De voor de montage benodigde werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd op het 
dak, uitgezonderd mogelijkheid vier. Bij een "grootschalig" element wordt de sparing in 
de fabriek aangebracht. Tevens wordt dan ook vaak het raam erin gemonteerd. Echter er 
is dan kans op schade aan het raam tijdens transport. 

Conclusie: 
Kies dat niveau dat altijd aanwezig, oftewel dat niveau waar de dakbedekking de 
"drager'' ontmoet. In geval van een pannendak zijn dat de panlatten; in geval van 
shingels is dat het dakbeschot. 

Herstellen van de dakplaat ten gevolge van aanbrengen sparing 
- Konstruktief. Een dakraam wordt meestal zodanig gepositioneerd dat het doorzagen 

van een spoor of gording tot een minimum wordt beperkt. Het doorzagen van een 
spoor/tengel van een prefab dakplaat is vaak niet te vermijden. Afhankelijk van het 
type dakplaat schrijft de fabrikant voor een eenvoudige raveling aan te brengen. 
Randafwerking. Middels "aftimmeren" van de sparing. De aftimmering is noodzakelijk 
om de afdichting met PUR weg te werken of mogelijk te maken. 
Afdichting van de aansluiting dakraam/dak. Het dakraam is een industrieel 
vervaardigd produkt dat een bepaalde mate van nauwkeurigheid bezit. Het 
aanbrengen van een sparing op de bouwplaats geschiedt minder nauwkeurig. Voor 
een tochtdichte afwerking is een "vullend" materiaal nodig. PUR-schuim is hiervoor 
een goed middel. 
Afwatering dakplaat bij regendoorslag. 
Het water kan over het dakbeschot achter de betimmering door naar binnen lopen. Dit 
probleem wordt nu door de aannemer opgelost maar zou onderdeel uit kunnen 
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maken van de dakraamdetaillering. 

Wje bouwt het dakraam jn? 
Bij de partikuliere markt worden de ramen geplaatst inclusief de afwerking door DHZ, 
klussers, zwart werkers en kleine bedrijfjes. De professionele bouw bedient zich van 
timmerlieden. Bij grote bouwprojekten wordt gebruik gemaakt van speciale ploegen 
"pannenleggers". Deze monteren tevens het raam en verzorgen de aansluiting met de 
dakbedekking. Het "aftimmerwerk" geschiedt vaak in een latere fase en wordt verzorgd 
door timmerlieden. 
De aard van de werkzaamheden van de pannenleggers brengt met zich mee dat zij 
doorgaans niet geneigd zijn veel tijd uit te trekken voor het doorlezen van 
inbouwinstrukties. Ook de aard en de omstandigheden (hellend dak) van de 
montagewerkzaamheden moeten eenvoudig zijn. Doorgaans heeft een timmerman 
enkel een hamer bij zich. Gestreefd moet dan ook worden naar eenvoudige oplossingen 
met betrekking tot het "indekken". 

Aansluiting met de dakbedekking 
Op het hellende dak kunnen diverse soorten dakbedekkingen worden toegepast. 
Ze zijn naar systeem onder te verdelen in: 
- schubvormige dakbedekking; keramische pannen, betonpannen, leien (natuur- en 

vezelversterkt cement), shingles (bitumen) 
- baanvormige dakbedekking; bitumen en kunststof 
- plaatvormige dakbedekking; metaal, vezelversterkt cement, kunststof 
- riet 

Bovengenoemde systemen zorgen voor een water- en regendichtheid en in sommige 
gevallen voor winddichtheid. Met de wetenschap dat water naar "beneden" stroomt is 
het afdichtingsprincipe van schubvormige dakbedekking gebaseerd op een 
ove rlapkonstru kt ie. 
In verband hiermee zijn pannen voorzien van een kop- en zijsluiting. De mate van 
overlap is belangrijk in verband met de afdichting. Bij flauwhellende daken wordt een 
grotere lengteoverlap voorgeschreven. 
Bij betonpannen ontbreken de kopsluitingen, waardoor een grotere speling in de lengte
overlap mogelijk is dan bij keramische pannen. De breedte-overlap is nauwelijks 
"instelbaar". Ten behoeve van de ophanging zijn de pannen voorzien van een of twee 
nokken. Pannen worden gelegd op panlatten en zonodig gefixeerd met nagel of klem. 
Leien zijn vlakke elementen en ontlenen hun afdichting aan een bepaalde 
dekkingswijze. In de breedte-richting alleen overlappend. Dit levert plaatselijk een 
driedubbele deklaag op. Leien worden gehaakt en/of genageld op "panlatten" of 
planken. 

Bij overlap konstrukties dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van 
opstuwend regenwater ten gevolge van wind. Betonpannen zijn aan de onderkant van 
de achterzijde voorzien van een windlabyrint 
In extreme situaties kunnen er lekkages voorkomen. Het aanbrengen van folies of de 
aanwezigheid van een waterkerend dakbeschot is noodzakelijk. 
Het aanbrengen van een sparing ten behoeve van een dakraam betekent dat de 
dakhuid, het dakbeschot, een folie en eventueel de dakkonstruktie wordt onderbroken. 
Het vervangende element (dakraam) zal de funkties van bovengenoemde onderdelen 
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geheel of gedeeltelijk moeten overnemen. 
Een waterdichte aansluiting met de "bestaande dakbedekkingssystemen" is een van de 
belangrijkste voorwaarden. De kwaliteit van de afdichting zou dan minstens gelijk 
moeten zijn aan de bestaande. 
Eventueel lekwater op dakbeschot of folie zal niet tot lekkages mogen leiden. 

De betonpan als uitgangspunt voor de afmetingen van het raam 
Gezien het grote marktaandeel van de betonpan in Nederland zal deze als uitgangspunt 
dienen bij de bepaling van de "aansluitafrneUngen". 

Betonpan 
De "buitenafmetingen" van een betonpan zijn 430 x 380 rnrn. De breedte-overlap is 30 
rnrn en de werkende breedte 300 mrn. In de lengterichting is de betonpan lineair 
waardoor de overlapzone wel variabel is. 
De werkende hoogte is afhankelijk van de lengte-overlap, die afhankelijk is van de 
dakhelling en in de meeste gevallen 75 rnrn bedraagt. De werkende hoogte is dan 345 
rnrn en tevens de panlatafstand. 

In de tabel op de volgende pagina zijn de gegevens verzameld van diverse pantypen, 
waarvan de doorvoerrnaten afgeleid kunnen worden. Deze afmetingen dienen als 
uitgangspunt voor het ontwerp. Dit betekent dat de aansluiting met de overige 
dakbedekkingen gepaard kan gaan met "pasrnaken" hiervan. 

Keramische pan 
Voor typen en afmetingen zie tabel. 
Een veel gebruikte keramische pan is de OVH (opn. verb. Hollands). Knipwerk aan de 
pan is noodzakelijk. 

Leien 
Het is de leiendekker niet vreemd kunststukjes uit te halen wat betreft het dekken, 
waarbij veelvuldig geknipt wordt. Het "passend" inbouwen van een dakraam zal dan ook 
geen problemen opleveren. 

Bronnen: 
- NEDAKO brochure 
- MISSET Richtprijzen bouwkundig werk 
-gesprekken met uitvoerders 
- NBD dokumentatie 
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SND-Sneldek-w.git ~20 175 ~45 332 32 ~00 568 868 1168 1468 1768 2068 ~368 615 960 1305 1650 
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FR-Finkenberger ~20 ~5 ~45 341 ~1 ~00 559 899 1159 1459 1759 2059 ~359 ~15 960 1305 1650 
Steinfelder ~20 !70 350 330 ~5 ~95 555 850 1145 1440 1735 2030 2325 630 980 1330 1680 
Konvex ~20 170 350 382 ~2 350 668 1018 1368 1718 2068 2418 2768 ~30 980 1330 1680 
SP-Zweden ~20 ~0 ~60 410 ~0 fl-00 760 1160 1566 1960 2360 2760 ~160 ~60 1020 1380 1740 
NER-Neroma !420 !75 (3.45 332 ~2 3oo 568 868 1168 1468 1768 206 2368 615 960 1305 1650 

Lichttoetreding 
In de MBV staat vermeld dat in een slaapvertrek de daglichtopening minimaal 1/g van het 
vloeroppervlak moet zijn. 
In de ontwerpnorm V1 069 "Dag lichtverlichting in Woningen" wordt de hemelfaktor als 
kriterium gehanteerd (het vanuit een bepaald punt zichtbare gedeelte van de 
he me lkoepel). 
V1069 gaat uit van een netto daglichtopening; de netto glasmaat (in de norm w.l.o. 
genoemd = werkend lichtoppervlak). 
De MBV gaat uit van de dagmaat van een daglichtopening. Dat betekent dat in geval 
van een draaibaar raam de omkadering van het glas ook als daglichtopening meetelt. 
De MBV norm moet dan ook meer gezien worden als een benadering/vuistregel. De 
"kozijnafmetingen" van het houten draairaam worden niet in mindering gebracht op het 
oppervlak van de daglichtopening. De omkaderingafmetingen spelen bij de dakramen, 
met een relatief klein glasoppervlak een grote rol. De ontwerpnorm V1 069 gaat wel uit 
van de netto daglichtopening. Over daglichtopeningen in hellende daken staat niets 
vermeld. Zowel de MVB als de V1 069 zijn gebaseerd op vertikale beglazing. Het 
voordeel dat door dakvensters tot 35% meer licht binnenkomt dan door vertikaal 
opgestelde beglazing wordt zowel in de MBV als in de V1 069 niet meegenomen. Willen 
de dakramenfabrikanten concurreren met "vertikale beglazing" dan zal aanpassing c.q. 
aanvulling van V1 069 noodzakelijk zijn. 

Aansluiting dakbedekking 
Overlapkonstruktie als afwateringsprincipe 

De dakbedekking op een hellend dak heeft een "waterkerende" funktie. De onderlinge 
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afdichting tussen dakbedekkingselementen wordt gevormd door een overlapkonstruktie. 
Zowel bij toepassing van grote elementen (golfplaten) als kleine elementen (leien) wordt 
gebruik gemaakt van hetzelfde principe. 
Water loopt naar beneden ten gevolge van de zwaartekracht. Bij daken met een flauwe 
dakhelling bestaat de kans dat wind het water opstuwt, met als gevolg een lekkage. (Het 
aanbrengen van een folie onder de dakbedekking wordt dan aanbevolen). 
Bij een dakdoorbreking hebben we te maken met verschillende aansluitingen. 

,... ,.,, 

l,,>~ w~ be.r LjV\ 

Een UNIVERSELE oplossing die veel wordt toegepast is: 
- blijf aan de bovenzijde en aan de zijkanten met het raam onder de dakbedekking 

(overlapprincipe) 
- aan de onderzijde zorgt een flexibele slabbe (lood of PVC) dat het verzamelde water 

.QW het direkt onder het dakraam liggende dakbedekkingselament wordt afgevoerd. 
Het materiaal is te vervormen om een goede aansluiting met diverse panvormen 
mogelijk te maken. 

Het water van het dakvlak boven het dakraam alswel het water dat valt op het dakraam 
dient afgevoerd te worden. Het laagste punt van dit systeem is onderzijde dakraam. Op 
zich is het principe goed van het huidige universele systeem. Verzamel het water in het 
laagste punt en voer het af. 

Pakraam en dak 

Indeling dakpakketten 

In hellende daken zijn de volgende dakpakketten te onderscheiden: 
A- traditioneel dakpakket 
B - industrieel vervaardigde dakelementen 

A Het traditionele dakpakket 
- gordingen + dakbeschot (vertikaal) van geschaafde en geploegde delen 

zonder isolatie 
- met later aangebrachte isolatie 

onder of boven het dakbeschot 
- gordingen + sporen + dakbeschot (horizontaal) 

met later aangebrachte isolatie 
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8 Industrieel vervaardigde dakelementen 
Het zijn zelfdragende plaatelementen, die hun draagkracht ontlenen aan het principe 
van een zogenaamde omgekeerde sporenkap. Een dakelement bestaat uit een 
basisplaat van spaanplaat, hardboard of multiplex, waarop in langsrichting twee tot 
vier tengels (latten of ribben) zijn bevestigd. Daartussen is isolatiemateriaal 
aangebracht. 
Deze dakelementen zijn te onderscheiden in: 
- elementen met een klein eigen draagvermogen 
-elementen met een groot eigen draagvermogen. 

Elementen met een klein eigen draagvermogen 

Dit zijn elementen die, naast de eindopleggingen, op meerdere plaatsen worden 
ondersteund door gordingen of sporen. De volgende typen zijn daarbij te 
onderscheiden: 
* Enkelschalig element (plaat + latten) - met isolatie 

- zonder isolatie 
* Dubbelschalig element - zonder isolatie (komt niet voor) 

- met isolatie 
- dooselement 
-stress skin 

De materialen waaruit bovengenoemde elementen kunnen zijn samengesteld zijn voor 
de basisplaat vlasvezelplaat, houtspaanplaat, multiplex, hardboard. Voor isolatie
materiaal komen in aanmerking: minerale wol, polystyreenschuimplaat, polyurethaan
schuimplaat, vrijgeschuimde polyurethaanschuim. Tengels en latten van vurenhout. 
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* Enkelschalig dakelement 
Bestaat uit een basisplaat +latten. De latten zijn of rechtstreeks op de platen 
bevestigd of op de isolatielaag. De latten geven voldoende sterkte en stijfheid aan 
het element en dienen tevens als tengel. 

plaat + latten 

plaat + isolatiemat + latten 

isolatie ertussen 

Sommige fabrikanten voorzien hun elementen van een folie. Een dampremmende 
folie onder de isolatie of een regenwerende folie op de isolatie. 

* Dubbelschalige elementen 
Doos-element 
Bestaat uit onder- en bovenplaat, aangebracht op een raamwerk van langs-, tussen
en eindribben. Het isolatiemateriaal is "los" tussen de platen aangebracht. Er kan 
geen konstruktieve funktie aan worden ontleend. Op de bovenplaat zijn indien 
pannen of leien worden aangebracht, tengels + panlatten bevestigd. 

Stress skin 
Bestaat uit onder- en bovenplaat waartussen een isolerende hardschuim is 
opgesloten. Dit hardschuim is volledig gehecht aan het plaatmateriaal, waardoor een 
bijdrage wordt geleverd aan de sterkte en stijfheid van het element. Op de 
bovenplaat eventueel tengels en panlatten, afhankelijk van de dakbedekking. 
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Afmetingen 
Afhankelijk van het fabrikaat heeft het plaatelement een maximale lengte van 6500 
mm. De breedte wordt vooral bepaald door de standaardbreedten, waarin 
plaatmaterialen voor de basisplaat leverbaar zijn. Een indeling naar de werkende 
breedte is te maken; om. 610 mm, 1000 mm en 1220 mm. 
Afhankelijk van de werkende breedte van de plaat en de te overbruggen 
gordingafstand zijn de platen voorzien van twee, drie of vier tengels( sporen). De 
ruimte tussen de sporen varieert ca. 325 mm tot 570 mm. 

Conclusie: bij het aanbrengen van een sparing voor een dakraam wordt vrijwel in 
alle gevallen een tengel of spoor onderbroken. 

Elementen met een groot ejgen draagvermogen 
Deze worden uitsluitend ondersteund ter plaatse van de opleggingen op eind- of 
tussenwanden of lopen zonder tussensteunpunt van muurplaat tot nok. De "gordingen" 
of "sporen" zijn als ribben opgenomen in het element. De hoogte van de ribbe wordt 
berekend en is afhankelijk van de grootte van de overspanning. 
Een bijzondere uitvoering is de woningbrede scharnierkap waarbij de elementen twee 
aan twee zijn gekoppeld met scharnieren (scharnierdak). 

Conclusie: 
- de opbouw is zo divers dat gezocht moet worden naar een fixatie-niveau/punt dat in 

al de typen aanwezig is. 
- de grootte van de doorbreking van het dakbeschot is dusdanig dat in meerdere 

gevallen versterkende koostrukties nodig zijn. 

Hoogte van het dakpakl<et. exclusief dakbedekking 
In verband met het inbouwen en afwerken van een dakraam is de dikte van het 
dakpakket van belang. De te overbruggen gordingafstand bepaalt konstruktief de hoogte 
van de spoor of ribbe. Daarnaast kan de dikte van het isolatiemateriaal deze hoogte 
beïnvloeden. 

Onderzocht werden diverse typen en merken dakelementen (zie tabel 1 en 2). 
De hoogte van het element wordt bepaald door: 
- basisplaat, meestal spaanplaat of multiplex van 1 0 tot 16 mm 
- rib of spoor/gording met standaard houtmaten 96, 122, 146, 171 en 196 
- eventuele bovenbeplating 

Tabel 1: Bij de dakelementen met een klein eigen draagvermogen varieert de hoogte 
van ca. 60 mm tot 120 mm. 

Tabel 2: Bij de dakelementen met een groot eigen draagvermogen varieert de hoogte 
van ca. 110 tot 210 mm. 

Vanaf 1 januari 1987 gelden nieuwe eisen ten aanzien van dakisolatie voor 
nieuwbouwwoningen. Een A-waarde wordt vereist van 2,3 hetgeen overeenkomt met 
een isolatiepakketdikte van ca. 85 mm. 
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De gebruikelijke fjxatjenjyeaus 
Er zijn een viertal niveaus te onderscheiden, zoals in de tekening is aangegeven. 

d.,;kbe::..cholv,(vo 3 

~~ ___ f 

Niveau 1 
De meest voor de hand liggende oplossing is het aansluiten op panlatniveau. Daarbij 
kan zowel de panlat gebruikt worden direkt onder of boven de sparing en de panlat(ten) 
welke is doorgezaagd. In sommige gevallen moet een hulppanlat worden aangebracht. 
Dit kan eenvoudig omdat het tengelniveau in de vorm van een tengel of spoor aanwezig 
is. 

Niveau 2 
Een andere oplossing is het aanbrengen op tengelniveau. De panlatten worden dan 
enkel gebruikt als drager voor de dakbedekking. Dit is ook een eenvoudige oplossing 
mits er geen hulptengels moeten worden aangebracht. Aangezien tengels ca. h.o.h. 400 
mm van elkaar liggen is het toeval als deze maat correspondeert met de afmetingen van 
het dakraam. Het aanbrengen van een hulptengel(s) is dan een must. Waarop wordt 
deze aangebracht? 
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Conclusie: 
De dikte van het dakpakket zal zich bewegen tussen de 1 00 mm en 210 mm. 

Afmetingen dakelementen met een klein eigen draagvermogen 

producen opmerking A B c D 

Cenko Isolatiedikte 70 15 
40-50-60-80-100 378 1220 130 

Rockwool ± 300 600 90 12 

78 
Sandwich- 20 98 

Unidek konstruktie 500 1000 
118 

Isolatiedikte 46 16 
Unilin tussen 25 en 50 ±300 1000 72 

1220 62 
1250 74 

Opstalan 
1280 87 

630 630 
Stramit 400 1220 

A afstand tussen de sporen of tengelafstand bij sandwichkonstruktie 
B werkende breedte 
C totale hoogte dakplaat 

E 

16 

4 

16 

14 

F 

40 
100 

67 

50 
70 
90 

25 

25 
32 
50 

D tengelhoogte ofwel ruimte tussen onderzijde panlat en bovenzijde isolatiemateriaal 
E dikte basisplaat 
F dikte isolatiemateriaal 
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Afmetingen dakelementen met een groot eigen draagvermogen 

producen1 opmerking 

Janssen Ribhoogte afhan-
dak keiijk van de te 

overspannen 
lengte, in kombi-
natie met diverse 
diktes isolatie 

Teetornat panlat h.o.h. 600 
-> 22 x 38 
panlat h.o.h. 400 
-> 22 x 32 

Schoen- Ribhoogte afh. 
maker van overspanning 

A spoor/rib afstand 
B elementbreedte 

A 

600 

600 
of 
400 

600 

C totale hoogte dakplaat, exclusief tengel 
D tengelhoogte 
E hoogte van spoor/ribbe 
F dikte isolatiemateriaal 

B 

tot 
3.5m 

1.200 
stand 

c D E F 

108 96 45 
tot 10 122 tot . 

208 146 140 
max. 171 

196 

45 
200 10 60 
max. 80 

100 
120 

75 22 50 
tot tot 

210 140 
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Formules en begdggen: 

- warmtegeleidingscoëfficient 
- warmtedoorgangscoëfficient K 
- warmtedoorlaatweerstand R 

d 

d 

[W/m.K] 
[W/m2.K] 
[m2.1(/W] 

berekening oppervlaktetemperatuur binnen: 

Topp.bi 

A tot 

Topp.bu = Tbu + AT. 

A tot. 

'~::. 
... ___ _ 

30 



horiz.onf:.r:SJ k cJ·.s. óY~ofer ltS .. 
_ .. mee/:.111 /vo_ .o. _W1 

-.;;~-;---- ·---- . ---·- ...... ------,---------·-

--···-·· --·- ·--·---·--·----· -·---· .. . ·····------. --------·------~-. ----------·-
i 

- ~-------- -·. .. --- --- ------·- --

. 1 

~ . -•~ L ~-: ;;,,) ·-- - i _: : · • f 
.. ~:~s~~-f~~~5",]--~sl 

..._--... 

'd:::. 0,/S" 

·-•=-_Q-~0 ... ···-··-c·-----··-------) +---------·--

t>: 

. hoo..3l..e c/ COnr.~Hf :=Q.l.fiJ1_J5~_;_, 
. n o.[; L= r'I)'H 

• 
Jo • 2 

o.s- I<C 2.. 3 ... ' - •• J ' ~ 
31 



VeÎ /::/kél L.e. dc;;'c?'SY'IecJ.fl.. 
~~b"",·vo o ",., 

. Ie, = .:! +c;l.lt!l_ .. 
· · d !1 d. h.Jl =~:a-·· 

: ' . .. 

-~----= __ · _ ----;-C·-··:-c-~--~~~:f;~J;~;I;Ti_Jl 
_. , ... _ . ' . •-•. . .;~fJL~~-be(j~ ·!~~~ff'c-J 

--·- - _---------------··-·-·------·"-··----.Cl.----·---~-----~-,- -----~--. ----- -~~ __ i :E, t{.r-?r~n !-zj. .. . . i 

. -··---·~···--~----~---· 
l 

.-:1 . 0,::.- .0 1 

sche;"~f:-;:~-;J~ b(l;~;.>/;~:,1~ ~--;:-- ~.: ht!n-re/tfck,; --6,-:-.-- v.Q~,~f,-,- v:.;~: • ···•--~ .. - . ...... . .... .fi . . ....... ---- -- -- Î I - .......... --- - .. --~------

~-:___...:........ _ _::_:_ _ _::_:.o<:...;----,--_:_;.;_~____:_---..:.:....·_. ·-'-:·--;;_~]~ ~~~'?_· vl~g!_;~~ ___ · · _ · 

.----;;.;~ ;~-;,.--- ------·----

.d:::. o,Jo ---------~--- ---

-2.. -1 -a::·· D o,S" J. /,5' l .3 Ct I 

t:{ 
·-·- ---- --··-·-

'-·· - --··· ... 

• h cu=• 5 i.e- d ccnst.."..f=~J5"i5Dlc< 
),. 0.5: I 

1= O,Lt /ff'7 ro·l 4 
!~ 

t 
0,5'5" /101 i 

I .:c 

-/r // ' 
, ...... - r (/"' ~ é. ~ .. ~ v .~ ~ -

32 - --



Sc.hern&f /.se he_ b e i'Y!rJ l't)e..dt·w V~ k cJ e h f2.wte.l p.g k hx 
hoi"J2..onf:..:J~ ~ .. ll'€rh.'k~/c.. dood~~ ... - -

1 .'~':"''\' 

-- --~--1~2o· . 
15;, 

-· . 
------------~p_p __ +-----------------'--·---------------·-----------------------------·----

-r.i~~~r:.~-;,~~~.}~--:- -_:~_.s·-
~ crr•.r:_<>._l.?_t __ ------------1 

.c._cmsl:..,"./; ~ 5 t~ :r . _ 
- _v~ .. if!._r_~~-.tt.. ___ J"_"=~__,~-
-e:r.o":!cl~::; -

_L 

8 

I 

-1 D t:5 

33 



Programma van ejsen 

Inleiding 

Een programma van eisen en wensen is een lijst van kriteria waarmee een 
produktontwerp kan worden beoordeeld. 
De Eisen definiëren de nog net aanvaardbare oplossingen, de Wensen de basis voor 
het onderscheiden van goede en minder goede oplossingen. 
Verder is het nodig het begrip Norm te definiëren omdat deze meestal als eis deel 
uitmaakt van het P.v.E. 
Normen zijn dwingend, intern of extern, opgelegd en hebben altijd de status van Eis. 
Veelal zijn Normen geformuleerd in de vorm van specificaties, regels en voorschriften 
zoals de Bouwverordening en Wenken en Voorschriften. 

Uitgangspunten voor het Programma van Eisen 

De tijd die ligt tussen de ontwikkeling van een nieuw produkt en "het volop in produktie 
zijn" is voor een produkt zoals een dakraam ca. 5 jaar. In het onderhavige geval 11/2 à 3 
jaar. Dit betekent dat men eigenlijk rekening dient te houden met de dan geldende 
normen, eisen, wensen, materiaalgebruik, nieuwe technieken, etc. 
Een voorbeeld hiervan is dat de isolatie-eisen van het dakpakket per 1-1-87 verhoogd 
zijn. 

Een aantal "harde" eisen liggen reeds vast. Zo zal het dakraam geschikt moeten zijn 
voor de Nederlandse markt. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is de netto opbrengstprijs. Men heeft duidelijk 
gekozen voor een bepaalde positie op de markt. Getracht zal worden zoveel mogelijk 
eisen en wensen te realiseren voor deze prijs. Om een afweging mogelijk te maken 
tussen eisen en wensen onderling is het zinvol een lijst op te stellen met zoveel mogelijk 
punten die als uitgangspunt zouden kunnen dienen voor eis of wens. Bij het opstellen 
van een dergelijke lijst zal gekeken moeten worden naar vergelijkbare produkten op de 
markt, adviezen vanuit Marketing, eigen inzichten en mogelijk nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van dakdoorbrekingen. Wat echter een eis of wens zal gaan kosten 
afzonderlijk of integraal is vaak moeilijk te begroten. Toch zal het nodig zijn indien 
mogelijk een prijskaartje te hangen aan de diverse eisen en wensen om te komen tot 
een aantal voorstellen van afgewogen keuzes. In de ontwerpfasBr zal blijken wat de 
prijsvorming is voor de verschillende korobinaties van eisen en vyensen. 
Funktie-analyse toont aan dat een dakraam primair een element is dat dient voor 
daglicht- en luchttoetreding naar ruimten onder een hellend dak. Afhankelijk van het 
ruimtegebruik onder het dak kan daar een "doorkijkfunctie" aan worden toegevoegd. 
Een dakraam in de meest eenvoudige uitvoering kan deze funkties vervullen. Echter de 
vraag naar een kwalitatief beter dakraam maakt het nodig 'kwaliteit' eerst te vertalen in 
eisen en wensen. 
Afhankelijk van de aard van dekriteria is getracht enige ordening hierin aan te brengen 
en een aantal kriteria in groepen in te delen. 
De indeling is als volgt: 

algemeen 
gebruik 
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techniek 
vormgeving 
produktie 
verwerking in het dak 
onderhoud en service 

Algemeen 
prijsklasse 
type en afmetingen 
marktgebied 
levensduur 
certificaat/attest 

Gebruikskriteria 
mogelijkheid van nachtventilatie 
insluipbeveiliging 
mogelijke uitbreiding met accessoires 
schoonmaakmogelijkheid buitenzijde van binnenuit 
toetreding licht 
beweging raamdeel en uitzetstanden 
t.a.v. de gebruiker (bewoner en schoorsteenveger) 
veiligheid in het gebruik 

Technische kdterja 
- isolatie - akoestisch (totale pakket) Rw = dB 

-thermisch (totale pakket) K-waarde = W/m2.K 
beglazingssysteem NEN 3564 
vervanging raamonderdelen bij schade 
de mate van waterdichtheid 
de mate van winddichtheid/stuifsneeuw 
sterkte en stijfheid van het raam 
koppelingsmogelijkheid ramen onderling (boven en naast elkaar) 
afdichting rondom dakraam 
toepasbaarheid op dakkonstrukties 

Vormgeyjngskriterja 
- vorm 
- kleur 
- materiaal 

Produktiekriteria 
- keuze produktietechnieken in relatie tot de toe te passen materialen 
- handling 
- montage 
- verpakking 

Kdteria met betrekking tot het aanbrengen van het dakraam 
- montage in het dak 
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Onderhoud en service 
- garantie 

Algemeen 
prijsklasse: 
geen onderzoek gedaan 

A·fmetiog 
Aangezien de opdrachtgever slechts één of enkele afmetingen in eerste instantie op de 
markt wil brengen, is het van het grootste belang nauwkeurig afwegingen te maken bij 
de keuze van de dakraamafmetingen. 
De Bouwverordening schrijft voor dat de lichtdoorlaat in slaapvertrekken minstens 1/g 

van het vloeroppervlak dient te bedragen. 

afmeting in M2 tuimeldakramen volgens bouwverordening 
voorkeur in % geschikt voor funktieruimte 

.s. 0,4 2 
badkamer 

0,4- 0,6 8 

0,6-1,0 30 

1,0- 1,2 45 
5,4 - 10,8 m2 

(slaap)kamer oppervlak 
2. 1,2 15 

1oterv1ews architecten, wonmgbouwcorporattes, aannemers 

Ie ngte/breedtemaat 

Beperken we ons tot raamoppervlakken ~ 0,6 m2 dan stellen architecten dat zij behoefte 
hebben aan minstens twee hoogtematen en per hoogtemaat drie breedtematen. 
Architecten hebben voorkeur voor vierkante en 'staande' dakramen. 
Opvallend is dat de handel meldt dat één liggende maat veel gevraagd is. 
Onderzoek wijst uit dat de gordingafstand een doorslaggevende rol speelt bij deze 
keuze in combinatie met de gewenste lichtdoorlaat 
Ravelee wordt aldus vermeden. 
Dat is ook het geval bij de keuze van een smal hoog raam bij toepassing in een dak met 
sporenkonstruktie. 
Sporenkappen komen in Nederland weinig voor. 
Onderzoek bij groot- en detailhandel naar de meest gevraagde afmetingen, geeft het 
volgende beeld: 
een hoogtemaat van 100 à 115 cm is favoriet. Gordingsafstand in relatie met de 
ooghoogte ten opzichte van het glasvlak speelt een belangrijke rol. 
Voor Velux geldt dat type 304 met afmeting (bxh) 78 x 98 cm de verkooptopper is. 
Hoe belangrijk het gevonden wordt raveJen te vermijden blijkt uit het feit dat tegen de 
voorkeur van architecten in bij grote ramen gekozen wordt voor een 'liggende' maat. Bij 
Velux is dat type 804 met een (bxh) maat van 134 x 98 cm en in mindere mate type 606 
met een (bxh) maat van 114 x 118. 
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De andere merken tonen dezelfde tendens. Bij Bazon ligt de hoogtegrens bij 115 cm; 
(150 cm wordt weinig gevraagd) de minimum hoogte is 80 cm, bij Velux zijn deze maten 

·respectievelijk 98 cm (in mindere mate 118) voor de grote ramen, terwijl diezelfde maat 
ook geldt als hoogte bij de kleine ramen. 
Vergelijking met de Bouwverordening leert dat de meest gevraagde grote raamtypes 
(Velux 606 en 804) geschikt zijn voor ruimten van ca. 12 m2. Het dakraam is dan het 
enige raam in de ruimte. 

De onderzoekresultaten bij de handel komen overeen met de meningen van architecten 
woningcorporaties en aannemers, waar het de afmetingen betreft in m2. 

Aangezien in Nederland de toepassing van de betonpan die van de gezamenlijke 
keramische pannen (met diverse afmetingen) verre overtreft zal de zogenaamde 
indekmaat van het raam een veelvoud van de betonmaat moeten bedragen. 

Concluderend: het te ontwikkelen dakraam moet in eerste instantie in drie maten op de 
markt gebracht worden. 
De inbouwmaten zijn (afgerond): 

e 80x 100cm 

2. 115 x 115 cm 

~ 3. 135 x 1 oo of 140 x 115 

• Marktgebied 
zie: 
- het profiel van de afnemer/gebruiker blz. 
- de markt blz. 

L,evensduur 
geen onderzoek 

Certjflcaat/attest 
geen onderzoek 

ltàebrujkskriteria 

- Nachtventnatje 
Bedoeld wordt een ventilatiemogelijkheid via een aparte, regelbare en afsluitbare 
luchtdoorlaat Deze mogelijkheid dient als eis aangemerkt te worden in verband met 
inbraakpreventie. 
Een éénvoudige oplossing wordt voorgesteld: . 
standaard kunststof of aluminium rooster in de zij- of bovenkant van het kozijn. 
Ventilatie vindt plaats via de ruimte tussen dakbeschot en pannen. 
De Veluxoplossing is weliswaar superieur, maar niet eenvoudig realiseerbaar. 

- Insluipbeveiliging 
Geen extra voorziening inbouwen. 
Tuimeldakramen zijn geen aantrekkelijke insluipplekken. 
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- Accessoires 
In verband met het te kiezen marktsegment dienen geen kostprijsverhogende 
voorzieningen in het standaardprodukt aangebracht te worden met betrekking tot 
accessoires (rolgordijn, rolhor, zonneluifel). 
Ook voorzieningen met betrekking tot de afwerking van de dagkant dienen de 
kostprijs niet te beïnvloeden. 

- Schoonmaakmogelijkheid 
Uitgangspunt van de opdrachtgever is dat het te ontwikkelen raam een 
tuimelkonstruktie heeft. Het voordeel van een dergelijk raam ligt vooral op het gebied 
van het schoonmaken van de buitenzijde van binnenuit. Op de Nederlandse markt 
wordt dit facet zeer belangrijk geacht. 
De bereikbaarheid is maximaal als het raam 180° kan tuimelen. Dat stelt bijzondere 
eisen aan de scharnierkonstruktie. 
Onderzocht wordt of een 90° draaibaar tuimelraam aanzienlijke prijsreductie oplevert 
met betrekking tot de scharnierkonstruktie. 

- Toetreding licht 
Zie onder Afmeting. Lichtopbrengst in de ruimte neemt toe naarmate het 
glasoppervlak minder buiten het dakvlak steekt. 

- Bewegjng raamdeel en uitzetstanden 
Het raamdeel dient over ca. 45° in diverse staoden - bij voorkeur traploos - zodanig 
gefixeerd te kunoen worden, dat wind het raam niet in beweging brengt. 
De gebruiker 
De gebruiker is in Nederland n1W. de schoorsteenveger. 

- Veiligheid in het gebruik 
Ergonomisch overtuigt het sluitwerk van Roto: eenvoudig en doelmatig. 
Velux is gecompliceerd, de werkingswijze is niet duidelijk. 
Bazon heeft onveilig en kwalitatief onvoldoende sluitwerk. 

Technische krjterja 

Voorschriften 
- Geen eisen ten aanzien van afmetingen in verband met vluchtmogelijkheden. 

Voor verkrijging KOMQ-attest is beproeving nodig, volgens NEN 3660, NEN 3661 en 
de •gemeenschappelijke richtlijnen' voor het attest van kozijnelemeoten. Deze 
oormen zijn opgesteld voor het keuren van ramen. Gebruikelijk is om ook voor 
dakramen deze oormen te hanteren ten aanzien van wind- en waterdichtheid. 
Akoestische isolatie 
De akoestische kwaliteit van het dakraam wordt sterk bepaald door eventuele 
geluidlekken. De aansluitingen dakidakraam en raamdeel/indekdeel spelen een rol. 
Akoestische kwaliteit glas: 

glas 

4 
4 
4 
4 

spouw 
mm 

6 
12 
25 
25 

4 
4 
4 
6 

glas R4 waarde in dB (A) 

27 
29 
30 
31 
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- Thermische isolatie 
lsolerende beglazing K-waarde ca. 3W/m2K 
Koudebruggen vermijden in verband met condensatie. 

: Water- wind- en sneeuwdichting voldoen aan NEN 3661 
- Sterkte/stijfheid voldoen aan NEN 3660 
- Beglazingssysteem 

Droog beglazingssysteem In verband met eenvoudige montage, fabrieksmatig 
mogelijk. Eenvoudige vervanging mogelijk NEN 3564. 

Landgebonden normen 
Nederland : NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen 

NEN 1 087 Ventilatie van gebouwen 

~itsland 

Engeland 

NEN 3660 Ramen. Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en 
sterkte. Beproevingsmethode. 
NEN 3661 Eisen ten aanzien van NEN 3660 
Gemeenschappelijke Richtlijnen voor het attest van kozijnelementen. 
NEN 3564 Beglazen van gebouwen 
NEN 3881 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen 
NEN 3884 Bepaling van de brandwerendheld van bouwdelen 
DIN 18160 "Aussteigöffnungen im Dach" 
(500 x 600 mm of verkleinen tot 420 x 520 wanneer de aard van de 
dakbedekking dat vereist) 
DIN 4102 (brandwerendheid) 
BS. B1 "Mandatory rules for means of escape in care of fire" 
B2/3/4 "Fire spread"; blz. 49 
Qndien vluchtweg dan opening van 850 x 500 bij geopend dakraam) 

Yormgeyjngscdteda 

- Matedaaltoepassing 
Door de opdrachtgever is de toepassing van hout voor het raam en kozijn en 
metaalplaat voor de indekdelen voorgeschreven. · 
Interviews met architecten, aannemers, woningbouwcorporaties èn de handel wijzen 
uit dat nagenoeg 1 00% van de tuimelramen aldus zijn geconcipieerd. 
Echter zij verwachten dat in de nabije toekomst kunststoffen zich zullen gaan bewijzen 
als goed alternatief. Het onlangs uitgebrachte kunststoffen tuimelraam, speciaal voor 

tj,atte ruimten door Velux is daar een eerste exponent van. 
orm. uiterlijk 

Het raam dient zo onopvallend mogelijk te zijn. Een gedekte kleur (antraciet) is 
algemeen. Het raam ligt zo dicht mogelijk in het dakvlak. 
De geldigheid van deze cdteda is niet vanzelfsprekend. Immers: voor ramen in gevels 
worden volstrekt andere cdteda gehanteerd! Vormgeving en kleur spelen daar een 
belangdjke architectonische rol. 

Produktjemjddelen 
- Gebruikelijke houtverwerkingsgereedschappen uit de kozijnenindustrie. 
- Staalplaatvervormingsgereedschappen (kantpersen en zetten); snijgereedschappen 

(knippen en ponsen); 
- Verbinden en bevestigen (lijmen, kitten, popnagelen en staalplaatschroeven). 
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Ootwerpvoorstellen 

Indeksysteem 
Gekozen wordt voor 
- een universeel indeksysteem. Het dakraam is daardoor ongeschikt voor een leiendak, 

golfplaten- en rietendaken. 
- voor verholen goten (plaatstaal) 
- waterkering onderdorpel/pannen in JQwi. 

Aanbevolen wordt de indekdelen (gootstukken) niet als losse delen bij te voegen, maar 
in de fabriek te monteren. 
De voordelen zijn veelvoudig: 
- de fabrieksmatige montage is kwalitatief beter; 
- geen losse onderdelen en bevestigingsmiddelen; 
- eenvoudigere montagehandelingen. 
Nadeel is dat het produkt omvangrijker is en de omranding enigszins kwetsbaar. 
Diagonale doorvoer door de dakopening moet mogelijk zijn. 

Montage 
Montage moet zonder speciaal gereedschap door een 'geoefend' doe-het-zelver 
kunnen geschieden maar ook door een timmerman in dienst van een aannemer: dus 
korte inbouwtijd. 
Montage van binnenuit mogelijk maken is een belangrijk voordeel. Het dakraam wordt 
dan diagonaal door de dakopening naar buiten gebracht. Simpele (de)montage van het 
draaideel is vanwege het gewicht een voorwaarde. 

Ootwerp 
De beschikbare scharnieren 
De gestelde eis: het raam van binnenuit plaatsbaar had als afgeleide: demontabel 
draaideel met glas. De eisen te stellen aan (de)montage van het scharnier zijn zodanig, 
dat geconcludeerd moet worden dat de op de markt beschikbare scharnieren niet 
voldoen. 
Er dient vastgehouden te worden aan de eis 'van binnenuit plaatsbaar'. 
Inclusief het zware draaideel is dat een moeilijk karwei. 

Conclusie: verder onderzoek naar een geschikt scharnier is noodzakelijk. 
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