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Dit product is gemaakt van



Prefab Keralit dakrand

Keralit is al meer dan 20 jaar toon-
aangevend marktleider in onderhoudsarme 
kunststof gevel- en dakrandbekleding. 
Keralit is een compleet en bewezen 
systeem met zeer innovatieve afwerkings- 
en bevestigingsmaterialen.

Montageklaar geleverd
De kant-en-klare dakrand bestaat uit een dakrandpaneel van maximaal 350 mm dat 
gemonteerd is aan een overstekpaneel van maximaal 335 mm. Eventuele verbindings- en 
eindprofi elen worden los meegeleverd en zijn op locatie eenvoudig aan de dakrand te 
bevestigen. 

Om de dakrand te kunnen bevestigen, heeft u alleen een houten regelwerk nodig dat bestaat 
uit twee latten; één aan de muur en één aan de dakplaat. Montage is mogelijk op een plat dak, 
een hellend dak én een puntgevel. De Prefab Keralit dakrand is geschikt voor zowel nieuwbouw 
als renovatie.

Onderhoudsarm
De Prefab Keralit dakrand heeft geen nabewerking zoals schilderen, plamuren of stucen nodig. 
De dakrand is afgewerkt met een licht glanzend oppervlak met subtiele houtstructuur en 
verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren.

De Prefab Keralit dakrand is een onderhoudsarme oplossing die we voor elk project 
montageklaar op maat leveren. De dakrand is niet alleen onderhoudsarm en bestand tegen alle 
weersinvloeden, Keralit garandeert bovendien een blijvend mooie afwerking. 

De Prefab Keralit dakrand bespaart u tijd en kosten en is tot 4 keer goedkoper dan een 
traditioneel getimmerde dakrand. De voordelen van het Polytech prefab concept zijn:

 binnen 5-7 werkdagen geleverd

 snelle montage

 geen timmer- en schilderkosten



Alle prijzen zijn exclusief BTW

Assortiment

*  Deze weergave kan afwijken van de werkelijke kleuren. Wij adviseren  
 gebruik te maken van de kleurenwaaier met echte kleurstalen.

wit crème lichtivoor

donkerbruin grijs

kwartsgrijs

donkegroen monumenten-
groen

antraciet vergrijsd 
ceder

wijnrood

golden oak

staalblauw monumenten-
blauw

mahonie

art.nr. 61.0000                           zie tabel hiernaast

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Op basis van afnamelengte 6 m1

Overstekpaneel
Dakrand- 
paneel

Prefab dakrand Prijzen per m1

> 50 mm
≤ 350 mm

> 50 mm
≤ 335 mm

20 mm

10 mm

art.nr. 61.6000               meerprijs per kant € 3,75
Schuin aanzagen prefab dakrand

> 50 mm
≤ 350 mm

> 50 mm
≤ 335 mm

20 mm

10 mm

art.nr. 61.2890                                € 32,00 p/100

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Verpakking  
100 st.

Dakrandschroef Kleuren *

32 mm

art.nr. 61.28470   /   61.28471       € 7,39 p/st

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Eindkap links / rechts

20 mm

350 mm

35 mm20 mm35 mm

350 mm

art.nr. 61.2847                                     € 7,39 p/st

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Uitwendige hoek

35 mm35 mm

350 mm

art.nr. 61.2848                       € 7,12 p/st

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Verbindingsstuk

35 mm

350 mm

art.nr. 61.0420                                           € 7,77 p/m1

Kleur  
prefab dakrand kleuren

Verbindingsprofiel

20 mm

2600 mm

10 mm28 mm

 185 235 285 335 

200 52,73 55,68 58,34 60,73

250 55,68 58,63 64,43 69,31

300 58,34 64,43 70,22 75,10

350 60,73 69,31 75,10 79,99
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