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Stormpan 
Vario 18

mooi gesloten vierpannenpunt, 
ook bij maximale latafstand

nieuwe kleur: Mat zwart

30 jaar garantie op vorstbestandheid 
inclusief vervangingskosten

weerbestendig en waterdicht

slechts 17,1 à 18,9 pannen per m2

Wienerberger blijft continu innoveren. Zo hebben we via een unieke samenwerking 
met ervaren dakdekkers de klassieke Stormpan opnieuw uitgevonden. Het resultaat 
is de Stormpan Vario 18. De herkenbare zachte golving en de 'halve maantjes' werden 
bewaard, terwijl de variabele kop- en zijsluiting ervoor zorgen dat de pan zich qua 
formaat aanpast aan elk dak. Dezelfde traditionele look dus, maar nu gecombineerd 
met een innovatief ontwerp.

Verder in deze brochure laten we enkele dakdekkers aan het woord over de 
Stormpan Vario 18. Ze zijn erg enthousiast, dat kunnen we nu al verklappen.
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4 mm

25 mm 

strakke, variabele zijsluiting 
voor maximaal gebruiksgemak

grote variabele 
kopsluiting
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Makkelijker te plaatsen
Het gebruiksgemak dat de Stormpan Vario 18 biedt, 

is ongezien. Dankzij haar grote variabele kopsluiting biedt deze 

pan een speling van maar liefst 25 mm waardoor zij elk dak 

perfect kan dekken. De Stormpan Vario 18 biedt trouwens 

ook extra speling in de breedte (4 mm in totaal ). Dus zowel 

horizontaal als verticaal aanpasbaar!

Hoger rendement 
De Stormpan Vario 18 laat zich ook veel sneller en voordeliger 

plaatsen. Hoe kan dat? Wel, per vierkante meter zijn er slechts 

17,1 pannen nodig (bij maximale latafstand). Dat is uniek op 

de markt, geen andere Stormpan doet beter! Drie à vier stuks 

minder moeten plaatsen per vierkante meter, voor een 

dakdekker betekent dat een aanzienlijke tijdswinst. 

Optimaal eindresultaat 
Het oog wil uiteraard ook wat. De Stormpan Vario 18 is een 

slanke, elegante pan met de twee typische ‘halve maantjes’ 

van de Stormpan. Ook belangrijk voor een mooi uitzicht en 

een perfecte regendichtheid: het vierpannenpunt blijft altijd 

mooi gesloten, zelfs als de dakpannen op maximale latafstand 

worden geplaatst. Kortom, voor elk dak garandeert deze pan een 

 optimaal eindresultaat!

Op en top Belgisch
De Stormpan Vario 18 is een streekproduct. De Belgische 

productie ervan gebeurt in Pottelberg. Wist u trouwens dat de 

eerste Stormpan door Koramic al werd geproduceerd in 1883? 

Zij is dus al vele jaren een vaste waarde. De Stormpan Vario 18 

zet vandaag de traditie verder met een 100% geoptimaliseerde 

en gemoderniseerde versie.

De klassieker onder de dakpannen heruitgevonden. Zo laat de Stormpan Vario 18 zich omschrijven. 
De Stormpan Vario 18 is een innovatieve Stormpan die een uiterst variabele kop- en zijsluiting heeft, 
waardoor ½ of ¾ pannen in de meeste gevallen niet meer nodig zijn. Zo kunnen dakdekkers vlotter werken 
en veel tijd besparen. Bovendien biedt dit Belgisch topproduct nog meer voordelen: voordelig 
om te plaatsen, elegante look en altijd een optimaal eindresultaat gegarandeerd. 

4 mm

Stormpan Vario 18
De variabele Stormpan voor 
een optimaal eindresultaat

Verticaal aanpasbaar
Grote variabele kopsluiting. 

Geen enkele Stormpan doet beter.

Horizontaal aanpasbaar
Variabele zijsluiting. Voor maximaal gebruiksgemak.

25 mm
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Technische gegevens

Keramische pan met zachte golving, enkele variabele 
zijsluiting, diepe kopsluiting en regelbare latafstand

Nuttige lengte (latafstand)      ± 235-260 mm [EN 1024]
    (25 mm speling)

Nuttige breedte                       van 223 mm tot 227 mm [EN 1024] 
    (4mm speling) 

Aantal stuks / m²                     ± 17,1-18,9

Minimale dakhelling met onderdak

Fleece of Fleece Plus 22°

Fleece Premium  15°, mits inachtname van de 
    aanwijzingen in de specifieke 
    brochure

Gewicht per m²                       ± 38,1 - 42,2 kg

Breuklast                                > 1200 N [EN 538]

Ondoorlatendheid                  ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]

Vorstbestandheid                  vorstbestand [EN 539-2]

Plaatsing                              recht

Stormpan Vario 18

BENOR en KOMO keurmerk
Voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm.

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u 
 eveneens downloaden via onze website: www.wienerberger.be

Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten, 
dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in 
het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:
 - Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
 - De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van  
  panlatten en (tengel)latten.
 - De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte  
  van 15 mm hebben.
 - Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening
  van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door  
  plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
 - Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van ventilerende
  Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen
  (in geval van ingemortelde vorsten), hetzij door een continue uitlaatopening
  van 15 mm (in geval van gevelbekleding).
De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.wienerberger.be

Mat zwart 741
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Onze dakpannen beantwoorden 
probleemloos aan de Europese product-
norm EN 1304, wat hen in België het 
kwaliteitskeurmerk BENOR oplevert. 
Dit Keurmerk garandeert het uitzicht, de 
maat- en vormvastheid, de buigweerstand, 
de ondoorlatendheid en de vorstbestand-
heid. Daarenboven garandeert het 

ISO 9001 certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteitssysteem 
bij de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van onze 
kleidakpannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen 
en hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar. Deze uitzonderlijk 
ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten 
voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.
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Legplannen

Lengtedoorsnede 
dak ter hoogte 
van de vorst

Deze legplannen kunt u 
downloaden via onze website: 
www.wienerberger.be

Dwarsdoorsnede 
dak ter hoogte van 
de gevelpannen

Dwarsdoorsnede 
dak ter hoogte 
van de vorst

195 Nx 223 - 227 170 218 1010

41
6565

41

PVAR7080 PVAR0000 PVAR8030 PVAR7090
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Verankeringsmodule

Raadpleeg onze online tool die voor u berekent 
hoeveel Stormpan Vario 18 pannen en hulpstukken 
u dient te verankeren conform Eurocode 1 via 
www.wienerberger.be/verankeringsmodule
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Vorsten en noordbomen

Gevelpannen

POOO1200 (3 stuks / lm)
Halfronde vorst / Noordboom - 230 mm 

POOO1230
Halfronde beginvorst 
zonder kopplaat - 230 mm

POOO1240
Kopplaat - 230 mm
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POOO3100 (3 stuks / lm)
Halfronde noordboom - 190 mm

POOO3110
Halfronde beginnoordboom - 190 mm

PVAR7080
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PVAR7080 (3,9 stuks / lm)
Linker gevelpan

PVAR7090 (3,9 stuks / lm)
Rechter gevelpan
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POOO1260 
Halfronde beginnoordboom - 230 mm



9

Overige hulpstukken

32
0

198 12

23
5 

- 2
60

170

39

PVAR8030

PVAR8741

32
0

255 12

23
5 

- 2
60

223 - 227

39

60Ā

PVAR8741
Kit kokerpan diameter 100 mm + kapje 
(95 cm2) + aansluitingsmodule + reductorstuk

PVAR8030 (3,9 stuks / lm)
Driekwartpan
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PVAR8610
Ventilatiepan / Haakdoorvoerpan - 12 cm2
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POOO5020
Verbindingsstuk tussen 
3 vorsten 1200 in T-vorm

POOO5120
Verbindingsstuk tussen 2 vorsten 
1200 en 1 noordboom 3100

POOO5250
Verbindingsstuk tussen 1 vorst 1200 
en 2 noordbomen 3100
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POOO5500
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200 
en 2 vorsten 1200 als noordboom
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POOO5630
Verbindingsstuk tussen 4 noord-
bomen 3100 zonder bolaansluiting
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POOO5740
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200 en 
2 noordbomen 3100
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Geïnspireerd 
door dakdekkers

Als fabrikant van keramische bouwmaterialen en oplossingen is 
Wienerberger continu op zoek naar innovaties voor nieuwbouw 
en renovatie.

Hoe ziet de ideale Stormpan eruit? Aan wie konden we dat beter vragen dan 

aan dakdekkers zelf. In samenwerking met ervaren vakmannen ontwikkelde 

Wienerberger een unieke Stormpan die perfect past op om het even welk dak. 

Deze nieuwe Stormpan Vario 18 is een schitterende innovatie die heel wat 

voordelen biedt. Wie kan u dat beter uitleggen dan dakdekkers zelf?

Bart De Rom, Dakwerken Itterplastiek, Dilbeek



“ ’t Is een plezier om 
met deze dakpan 
te werken, geloof me!”

1111

“Mijn eerste werf met de 
Stormpan Vario 18 heeft 
me helemaal overtuigd.”

“Oef, nooit 
meer zagen!”

Wat een gemak! Dankzij de variabele zijsluiting van 

4 mm en de variabele kopsluiting van 25 mm moet 

je deze pannen niet meer verzagen. Ongelooflijk 

hoeveel tijd je daardoor wint! En ik ben ook blij 

met de nieuwe kleur: Mat zwart is hedendaags en 

erg populair vandaag. Goed dat Wienerberger dit 

in zijn gamma heeft!

Didier Prévers, Toiture Lecerf-Wiseur, Leuze

Kristof Verschuere, Dakwerken Verschuere, RillaarBart De Rom, Dakwerken Itterplastiek, Dilbeek

Om te beginnen vind ik dit een hele mooie strakke 

pan. Het grote voordeel is natuurlijk de variabele 

latafstand. Daardoor kun je overal volledige pannen 

leggen, gedaan met pannen op maat te zagen voor 

de laatste rij! De pan is ook mooi recht, waardoor ze 

zeer makkelijk aftekent.

Met deze pan gaat het werk sneller vooruit. 

Per vierkante meter drie à vier stuks minder moeten 

plaatsen, da’s een serieuze tijdswinst. En zoals je ziet, 

is het resultaat bijzonder mooi, ook door de Mat zwarte 

kleur. De pan ligt mooi gesloten, zowel bij een minimale 

als maximale latafstand.



Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1 
2870 Breendonk
T 052 31 10 10 

Bezoek ook onze virtuele showrooms:
www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

08/2019
Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze 
 keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht 
voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie 
enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de  showrooms  meegegeven 
stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op  kleurgebied. Ze hebben 
geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale 
maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be

Uw project
in de kijker?

Bouwt u met onze nieuwe dakpannen en
wilt u hier graag mee uitpakken?

Bezorg ons enkele foto’s van uw afgewerkt 
(ver)bouwproject en kom in aanmerking voor 

een plaats in onze eregalerij.


