
The sky is the limit. 
Wij zitten er juist onder. TWINTILE





THE SKY IS THE LIMIT. 
NIET ALLEEN VAN SEIZOENEN 
EN WEER, MAAR OOK VAN HOE 
WE ONS VOELEN.
De vernieuwers bij TwinTile worden gedreven door een passie en ambitie, 
die je meestal alleen bij pionierende start-ups vindt. Toen ze besloten 
om de lat in de sector van de dakbedekking en de gevelbekleding wat 
hoger te leggen, hadden ze producten in gedachten die het hoogste 
comfortniveau konden bieden. Ze moesten van superieure kwaliteit zijn 
en hun design moest de tijdsgeest en de stijl van het droomhuis van 
vandaag precies vatten. Het resultaat van deze innovatieve mindset 
zijn vederlichte, maar sterke en stijlvolle producten. Het volledige 
productassortiment van TwinTile levert techniek zonder grenzen en biedt 
klanten unieke oplossingen. 

De kracht van de corrosiebestendige ZM250 stalen basis, afgewerkt met 
de elegantie van een gladde poedercoating, garandeert een veilige thuis, 
die de verfijnde smaak van de eigenaars tientallen jaren lang zal uitstralen. 
Dit wordt gecombineerd met sterkte en duurzaamheid door innovatieve 
productie. Zo creëert TwinTile nieuwe mogelijkheden voor hedendaagse 
dak- en gevelprojecten.

TwinTile is een merk van de wereldwijde Roof Tile Group, de eigenaar van 
gerenommeerde pioniersmerken, waaronder Metrotile, Gerard, Ikotile, 
Varitile and Decra.

Meer dan zestig jaar ervaring en duizenden gebouwen bekleed met 
onze producten in landen op drie continenten zijn een garantie van onze 
kwaliteit. Kom meer te weten over onze producten op onze website via  
www.twintile.com.
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Coating

Ultra uv-bestendige superduurzame  
poedercoating (> 80 μm)

UV

1.  Superdurable poedercoating (> 80 μm)
2.  Polyurethaan grondlaag 

3.  Zink-aluminium-magnesium alliage
4.  Staal 0,50 mm

5.  Zink-aluminium-magnesium alliage
2.  Polyester grondlaag 

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Geluidsabsorberende patch

Lengte

1305 mm

Nuttige 
lengte

1260 mm

Breedte

350 mm

Nuttige 
breedte

321 mm

Nuttige  
dekking

2,47 st/m2

Gewicht

6,42 kg/m2
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QUBE ACOUSTIC. EEN STIJLVOLLE TREND 
GECOMBINEERD MET DE STERKTE VAN STAAL. 

QUBE ACOUSTIC – Een 
rechthoekige vorm in harmonie 
met het hedendaagse verlangen 
naar eenvoud en schoonheid. 
Dit kenmerkende, duidelijk 
afgetekende profiel zal een 
aanzienlijk karakter toevoegen aan 
de meest hedendaagse projecten. 
De juiste keuze voor echte sterkte 
en duurzaamheid.

Haar combinatie van een modern 
design en 0,5 mm dik ZM250 
kwaliteitsstaal garandeert 
dat deze bijzonder elegante 
dakbedekking zelfs bestand 
is tegen de meest extreme 
elementen. Aan de onderkant van 
de QUBE ACOUSTIC-dakpan zijn 
geluidspatches bevestigd voor een 
perfecte geluidsisolatie.

 Een gestroomlijnd en modern 
design met een oerdegelijke 
kwaliteit. De horizontale sluiting en 
de driedubbele zijdelingse sluiting 
verzekeren dat dit uiterst stijlvolle 
dakpanelement bestand is tegen de 
extreemste weersomstandigheden. 
Door de unieke opbouw van de 
elementen kunnen ze zowel in 
kruisverband als in recht verband 
gelegd worden.  

Ook verkrijgbaar in een lichtere, 
niet-geluiddempende versie, 
QUBE.

• Duurzaam en betrouwbaar
• Stormvast en onbreekbaar
• Geschikt voor gebruik op daken met een hellingsgraad 

vanaf 15° 
• Super duurzame poedercoating
• Ultra uv-bestendige poedercoating
• Lichtgewicht
• Aantrekkelijk en stijlvol design
• Vereist slechts een lichte draagstructuur
• Inbraakwerend
• Dertig jaar garantie*

* zie algemene garantievoorwaarden
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Coating

Ultra uv-bestendige superduurzame  
poedercoating (> 80 μm)

UV

1.  Superdurable poedercoating (> 80 μm)
2.  Polyurethaan grondlaag 
3.  Zink-aluminium-magnesium alliage
4.  Staal 0,30 mm

5.  Zink-aluminium-magnesium alliage
6.  Polyester grondlaag
7.  Polymere folie
8.  Polyurethaan grondlaag

9.  Zink-aluminium-magnesium alliage
10.  Staal 0,30 mm
11.  Zink-aluminium-magnesium alliage
12.  Polyester grondlaag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

Lengte

1470 mm

Nuttige 
lengte

1400 mm

Breedte

410 mm

Nuttige 
breedte

367 mm

Nuttige  
dekking

1,95 st/m2

Gewicht

6,40 kg/m2
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TWIN ACOUSTIC. TIJDLOOS DESIGN MET 
GEPATENTEERDE, MODERNE AKOESTISCHE 
ISOLATIE 

TWIN ACOUSTIC is een 
samensmelting van de golvende 
vorm en een vooruitstrevende 
dakpan. Het algemene beeld van 
lawaaierige stalen daken bestaat 
niet met TWIN ACOUSTIC. Het 
uitzicht is een van de voornaamste 
bezorgdheden bij de keuze van 
een dak. De strakke vormgeving 
van TWIN ACOUSTIC past 
goed bij elk huis en elke locatie. 
Terwijl gebouwen complexer zijn 
geworden, maakt het lichte en toch 
sterke profiel het creëren van een 
klassiek design mogelijk. Dit zorgt 
voor stevigere daken met talrijke 
veiligheidsvoordelen.

Twee ZM250 stalen platen van 
0,3 mm dik worden verlijmd 
door een polymere folie. Het 
geluidsabsorberende polymeer 
verzekert een robuuste, maar 
vederlichte structuur en elimineert 
het geluid van de neerslag. De 
dakpan is afgewerkt met een super 
duurzame poedercoating om te 
zorgen voor een stijlvol en ultra-uv-
bestendig bovenoppervlak.

Dit gepatenteerde en 
dubbelwandig product is 
overduidelijk een van de allerbeste 
dakpansystemen.  Zelfs met al 
deze eigenschappen in één enkele 
dakpan weegt TWIN ACOUSTIC 
niet meer dan 6,40 kg/m², 
terwijl daksystemen van andere, 
traditionele merken die beton en 
klei gebruiken, tot zelfs zeven keer 
meer gewicht op je huis leggen.

• Geluidsabsorberende dubbele samenstelling
• Geschikt voor gebruik op daken met hellingsgraad/afloop vanaf 15° 
• Duurzaam en betrouwbaar
• Stormvast en onbreekbaar
• Super duurzame poedercoating
• Ultra uv-bestendige poedercoating
• Lichtgewicht
• Vereist slechts een lichte draagstructuur
• Inbraakwerend
• Dertig jaar garantie*

* zie algemene garantievoorwaarden
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Coating

Ultra uv-bestendige, superduurzame  
poedercoating (> 80 μm)

UV

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.  Superdurable poedercoating (> 80 μm)
2.  Polyurethaan grondlaag

3.  Zink-aluminium-magnesium alliage
4.  Staal 0,50 mm

5.  Zink-aluminium-magnesium alliage
6.  Polyester grondlaag

Lengte

1500 mm

Nuttige 
lengte

1450 mm

Breedte

230 mm

Nuttige 
breedte

190 mm

Nuttige  
dekking

3,63 st/m2

Gewicht

5,34 kg/m2
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PLANO. EEN MODERNE, STRAKKE GEVEL.

Eenvoud siert. De oude spreuk 
krijgt een nieuwe betekenis met 
PLANO. PLANO is niet alleen 
eenvoudig en mooi van uitzicht, 
maar ook in gebruik. De eerste 
keuze bij het ontwerp van de 
buitenkant van je nieuwe huis of de 
renovatie van bestaande gebouwen 
met een frisse en hedendaagse 
look moet PLANO zijn. PLANO is 
een nieuw metalen gevelsysteem, 
gemaakt van 0,5 mm dik ZM250 
staal.

Met zijn strakke vormgeving en 
duurzaamheid is PLANO de keuze 
bij uitstek om de buitenkant van 
uw gebouw een moderne, nieuwe 
look te geven. Het product is 
afgewerkt met een super duurzame 
en stijlvolle ultra-uv-bestendige 
poedercaoting.

Met de combinatie van dak- en 
gevelsystemen zorgt TwinTile 
ervoor dat u een unieke oplossing 
voor uw gebouw kan ontwerpen. 
Met diverse designopties die 
aangepast kunnen worden aan uw 
noden, is enkel uw verbeelding nog 
de grens van wat mogelijk is.

PLANO. Slimme gevelbekleding.

• Duurzaam en betrouwbaar
• Hedendaags design
• Stormvast en onbreekbaar
• Super duurzame poedercoating
• Ultra uv-bestendige poedercoating
• Lichtgewicht
• Dertig jaar garantie*

* zie algemene garantievoorwaarden
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Coating

Ultra uv-bestendige, superduurzame  
poedercoating (> 80 μm)

UV

Dikte (mm) Gewicht (kg/m2) Lengte zijde Aantal (m2)

20 0,50 7,42 225 mm (200 mm nuttig) 25

30 0,50 6,13 325 mm (300 mm nuttig) 11,11

40 0,50 5,64 400 mm (375 mm nuttig) 7,11
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.  Superdurable poedercoating (> 80 μm) 
2.  Polyurethaan grondlaag 

3.  Zink-aluminium-magnesium alliage
4.  Staal 0,50 mm

5.  Zink-aluminium-magnesium alliage
6.  Polyester grondlaag
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ROMBO 20 – 30 – 40. DE NIEUWE INTERPRETATIE 
VAN EEN TRADITIONELE OPLOSSING.

Innovatie is niet altijd een revolutie, 
maar soms veeleer een evolutie. 
ROMBO bewaart het onsterfelijke 
klassieke design voor de 21ste 
eeuw. Zoals alle Twintile producten 
is ROMBO gemaakt van ZM250 
beschermde staalplaten. Het 
systeem is afgewerkt met een 
superduurzame poedercoating, die 
zorgt voor een stijlvol en ultra-uv-
resistent bovenoppervlak. Door het 
unieke blindebevestigingssysteem 
en de strakke bekleding hebben de 
modulaire TwinTile-systemen een 
optimaal en visueel aantrekkelijk 
design. De dak- en gevelsystemen 
sluiten stijlvol en structureel 
naadloos op elkaar aan. Een 
omvattend dakontwerp, in 
harmonie met de gevel – dat vind 
je alleen maar bij TwinTile.

ROMBO vindt het klassieke 
ontwerp van weleer opnieuw 
uit en maakt daarbij gebruik van 
hedendaagse technologie. Zo blijft 
dit klassieke ontwerp behouden 
voor de toekomst. 

• Tijdloos design
• Duurzaam en betrouwbaar
• Ultra uv-bestendige super duurzame poedercoating
• Lichte en eenvoudige oplossing 
• Dertig jaar garantie*

* zie algemene garantievoorwaarden
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WAAROM KIEZEN VOOR TWINTILE?

GELUIDSISOLATIE
TWIN ACOUSTIC- en QUBE ACOUSTIC-dakpannen 
zijn opvallend stiller dan standaard dakpannen 
van staal en aluminium. Dankzij hun innovatieve 
opbouw, inclusief een geluidsisolerende laag, wordt 
lawaai van buitenaf veroorzaakt door regen of hagel 
doeltreffender onderdrukt. Moderne technologie 
geïntegreerd in een hedendaagse dakpan.

BESTENDIGHEID
TwinTile producten worden afgewerkt met een 
poedercoatingtechnologie nadat de dakpan is 
gevormd. Dit voorkomt microscheuren die kunnen 
optreden wanneer stalen dakpannen die voor de 
vorming gecoat zijn, geplooid worden.  Een polyester 
poedercoating van 80 micrometer, verhit tot een hoge 
temperatuur, geeft de dakpannen van TwinTile een 
kritiek voordeel op standaardpanelen die voorgecoat 
worden met een beduidend dunnere coatinglaag 
van 20-30 micrometer. De coating van dakpannen 
en gevelelementen van TwinTile bestaat uit een 
reeks superdurable poedercoatings. Ze werden 
samengesteld om te voldoen aan de hoogste eisen 
van de meest gebruikte normen, nl. AMMA 2604 (de 
American Architectural Manufacturer's Association) 
en Qualicoat (klasse 2 - categorie 3 goedgekeurd). De 
poeders van TwinTile zijn uitermate bestand tegen 
alle weersomstandigheden. Onze elementen bieden 
een uitmuntende bescherming tegen corrosie en uv-
bestendigheid.

LICHTGEWICHT
TwinTile is beduidend lichter dan standaard dakpannen 
van beton of klei. Bijgevolg wordt de dakconstructie 
minder belast.  Met de lichtere dakpannen van TwinTile 
wordt elke dakconstructie of elk renovatieproces 
mogelijk gemaakt. De renovatie van bestaande 
onderconstructies is ook gemakkelijker door het lagere 
gewicht, aangezien de onderconstructie niet moet 
worden aangepast of versterkt. TWINTILE producten 
hebben een zeer handig formaat en zijn daardoor 
gemakkelijker, sneller en dus ook goedkoper te 
installeren.

KWALITEIT
Met zijn allernieuwste technologie en verfijnd design 
biedt TwinTile uitmuntende dak- en geveloplossingen 
voor uw woning. Sterk ZM250 staal tot 0,5 mm 
dik maakt de pannen bestand tegen elke materiële 
schade en biedt een uitstekende bescherming tegen 
de meest extreme weersomstandigheden. Strenge 
kwaliteitscontrole in het productieproces en meer dan 
zestig jaar wereldwijde ervaring zijn een garantie voor 
onze kwaliteit. TwinTile is de enige juiste keuze als een 
duurzame en elegante bekleding nodig is.

DESIGN EN 
VERSCHEIDENHEID
Dak- en gevelelementen van TwinTile bieden 
architecten veel creatieve opties bij het ontwerp 
van de bekleding. Zo kunnen ze de wildste dromen 
van hun klanten werkelijkheid laten worden. Het 
unieke plaatsingsproces zorgt voor een waterdichte 
dakbedekking, zelfs op daken met een lage 
hellingsgraad (tot 15°). Dit is een beduidend lagere 
helling dan die voor standaard dakpannen nodig is. 
Samen met de gevelelementen creëren de dakpannen 
een omvattend systeem, dat uiteenlopende en 
esthetische combinaties toelaat.
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TOEBEHOREN

Ronde nok
Nuttige lengte: 380 mm
• TWIN ACOUSTIC

Lange V-nok
Nuttige lengte: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Lessenaarsnok 
Nuttige lengte: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Korte zijkant (links of rechts) 
Nuttige lengte: 367 mm
• TWIN ACOUSTIC

Mini-ondernok
Nuttige lengte: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
• PLANO • ROMBO

Kleine ondernok
Nuttige lengte: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
• PLANO • ROMBO

Grote ondernok
Nuttige lengte: 1300 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Korte V-nok
Nuttige lengte: 380 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE

Verdoken zijkant (links of rechts)
Nuttige lengte: 1250 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE
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Muurslab (links of rechts)
Nuttige lengte: 1101 mm
• TWIN ACOUSTIC

Hellingsvoetstuk
Nuttige lengte: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Kilgoot
Nuttige lengte: 1300 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Hoge dakdoorvoer
Doorsnede pijp: 225 cm2

• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Lange zijkant (links of rechts)
Nuttige lengte: 1284 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE

Transparant paneel
Bedekking: 0,35 m2

• TWIN ACOUSTIC

Nagels op een rol
325 st/pak (2,8 x 50 mm)
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Nagels op een rol
325 st/pak (2,1 x 27 mm)
• PLANO • ROMBO

Lakstift
12 ml
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
• PLANO • ROMBO

Sneeuwstopper
Staal, met poederlak
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Lange zijkant (links of rechts)
Nuttige lengte: 1101 mm
• TWIN ACOUSTIC

Verluchtingspan

• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
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STANDAARDKLEUREN
Ultra-uv-bestendige superdurable poedercoating (> 80μm)

DAKPANNEN: TWIN ACOUSTIC / QUBE ACOUSTIC / QUBE

Ultra-uv-bestendige superdurable poedercoating (> 80μm)

Gevelelementen: PLANO / ROMBO

Terracotta Bruin (brons) Antraciet

Mat zwart Hoogglans zwartHoogglans bordeaux rood

Terracotta Bruin (brons) Antraciet

Mat zwart Hoogglans zwartHoogglans bordeaux rood



TWINTILE17

VEELGESTELDE VRAGEN

Alle producten in de catalogus zijn licht. Worden ze 
niet gewoon weggeblazen?
Aangezien alle producten samen stevig op hun 
plaats worden verankerd en ze ook mechanisch met 
nagels worden vastgemaakt aan de draagstructuur, 
zal het systeem absoluut niet wegwaaien. De 
systemen zijn speciaal ontwikkeld om de extreemste 
weersomstandigheden te doorstaan. Het bewijs 
daarvan wordt al vele jaren wereldwijd geleverd. 

Bestaat er een risico dat de materialen zullen 
beginnen te roesten? 
Neen. Alle TwinTile-producten zijn gemaakt van 
ZM250 corrosiebestendig staal. Dit is een staal dat 
bekleed is met een legering van aluminium, zink en 
magnesium. ZM250’s uitstekende bestendigheid tegen 
corrosie is toe te schrijven aan de eigenschappen 
van deze drie componenten. Aan het oppervlak van 
de coating functioneert aluminium als een barrière 
tegen corrosieve substanties en zink en magnesium 
beschermen het staal door ‘zich op te offeren’. Het 
oppervlak van de metaalcoating wordt beschermd 
door een fijne laag van aluminiumoxides, die zorgen 
voor een permanente glans. Het vertoont niet 
alleen een goede bestendigheid tegen corrosie, 
maar heeft dankzij het harde oppervlak ook een 
hoge schuurvastheid. Bovendien beschikt het over 
uitstekende reflecterende eigenschappen voor 
warmte en licht. Door ervoor te kiezen om enkel met 
kwaliteitsvolle basismaterialen te werken, kunnen we 
dertig jaar garantie aanbieden.

Worden TwinTile-producten onderworpen aan 
kwaliteitscontroles? 
Ja. De producten ondergaan strikte kwaliteitscontroles. 
De vervaardiging van kwaliteitsproducten is steeds 
onze voornaamste bekommernis. De volgende 
kwaliteitstesten worden dagelijks uitgevoerd op onze 
producten:
• Metingen van de dikte van de coating 
• Uv-bestendigheidstesten 
• Flexibiliteitstesten 

Naast de interne testen worden ook doorlopend 
externe testen uitgevoerd bij TwinTile door officiële 
kwaliteitspartners (ATG-goedkeuring). 
Onze daken zijn blootgesteld aan zogenaamde 
'versnelde veroudering' in laboratoria. Na 5 000 uur, 
het equivalent van tien jaar werkelijke blootstelling 
aan natuurlijke elementen, was er slechts een licht 
waarneembaar verschil in pankleur.
Welke geluidsisolatieniveaus leveren TwinTile-
producten?
Geluidsdempingsmetingen aan het CSTB (het Franse 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) hebben 

aangetoond dat de akoestisch isolerende TWIN 
ACCOUSTIC-dakpannen evenwaardig zijn aan betonnen 
dakpannen en significant beter presteren dan standaard 
metalen dakpannen. De resultaten worden getoond in 
de grafiek hieronder.

G
el

ui
d 

(d
B)

0

10

20

30

40

50

60

70

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

Frequentie (Hz)

TWIN ACOUSTIC
Standaard metalen pan
Betonnen pan

Zijn TwinTile-producten milieuvriendelijk?
Door hun lange levensduur zult u TwinTile-producten 
minstens enkele decennia lang niet hoeven te 
vervangen. Dit zorgt voor een lagere belasting van het 
milieu, aangezien geen nieuwe dakwerkzaamheden 
nodig zijn. De producten worden ook gemaakt van 
staal dat op dezelfde manier gerecycleerd kan worden 
als stalen blikjes of onderdelen van voertuigen. De 
poedercoating op onze dakpannen is duurzamer op 
milieugebied dan vloeibare coating, omdat ze geen 
solventen bevat die het milieu verontreinigen. Door het 
lichtgewicht, de compacte maatvoering en de veilige 
verpakking kost het transport van Twintile-producten tot 
acht maal minder dan klei- of betonpannen. Het milieu 
maar ook uw budget heeft hieraan een zeer goede zaak.

Wat is het verschil tussen dakpannen die gecoat 
worden voordat ze gevormd worden en dakpannen die 
erna gecoat worden?
In ons productieproces worden de pannen eerst in hun 
vorm geperst en daarna gecoat met een minimum van 
80 micrometer dikke polyester poedercoating die zeer 
resistent is tegen water. De coating heeft geen solvent 
nodig, omdat ze bij hoge temperatuur wordt uitgehard. 
Tijdens het uithardingsproces smelt de poedercoating 
en bakt ze lange chemische ketens als ze samenvloeit. 
Dit geeft een hoge cross-link dichtheid als resultaat. 
Dit draagt significant bij aan de duurzaamheid van de 
pan. Er wordt een oppervlaktecoating gecreëerd met 
uitstekende mechanische eigenschappen, die zelfs 
bestand is tegen verbleking van de kleur. Dit coatings- 
en verwarmingsproces volgt na de vorming van de pan. 
Dit zorgt voor een naadloze en uniforme coatinglaag. 
Microscheuren worden voorkomen. Dergelijke scheuren 
kunnen optreden wanneer stalen dakpannen die voor de 
persing of het rolvormen gecoat zijn of geplooid worden.
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ROOF TILE GROUP
Michielenweg 3

B-3700 Tongeren, Belgium

+32(0)12 24 18 01
office@twintile.com
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www.twintile.be


