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Serie Klassiek

Traditioneel
Innovatief
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Het familiebedrijf
Meer dan 150 jaar dakpannenfabricage Meyer-Holsen,
uitgegroeid tot een groot bedrijf, dat was en is alleen mogelijk door daadkrachtige commerciële persoonlijkheden
en de vlijt en inzet van alle medewerkers.

Productie in het oosten van Westfalen
Met twee hypermoderne dakpanfabrieken in de regio MindenLübbecke, volgens de nieuwste stand van techniek, staan wij
garant voor een betrouwbare levering van kwalitatief hoogwaardige dakpannen en voldoende werkgelegenheid in diezelfde
regio.

Duurzaamheid

Traditioneel
innovatief

Er was eens een dakpan van Meyer-Holsen.... En sindsdien heeft
het bedrijf meer dan 150 jaar geschiedenis geschreven. Maar ook
tegenwoordig is er niets veranderd aan de traditionele waarden waar
men bij de firma Meyer-Holsen sinds vele generaties waarde aan
hecht: het gebruik van natuurlijke grondstoffen, solide vakmanschap
en de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking.
Aangepast aan de groeiende technische eisen en voortdurend
toenemende verwachtingen van de klant, kon het productieproces
steeds verder geoptimaliseerd worden.
Tegenwoordig worden de keramische dakpannen vervaardigd met
de meest moderne productieinstallaties en volgens de nieuwste
stand van techniek. Zo zijn bij Meyer-Holsen traditie en moderniteit
met elkaar in overeenstemming en combineren zij het traditionele
beeld van een hoogwaardige dakpan met de tijdgeest van tegenwoordig.

Duurzaam ondernemen is de basis van ons zakelijke succes.
Wij ontwikkelen daardoor nieuwe kansen, minimaliseren de
risico‘s en stellen maatschappelijke en commerciële eisen aan
onszelf. Wij maken behoedzaam en efficiënt gebruik van de
grondstoffen en gaan verantwoord om met onze medewerkers
en de maatschappij.

Kwaliteit
Beginnend bij het natuurproduct uit onze eigen kleigroeven, via
de zorgvuldige productie en oppervlakteveredeling met engobe
(gekleurd kleislib) of glazuur tot aan de persoonlijke visuele
en klankcontrole – wij hechten veel waarde aan kwaliteit, voor
klanten die hoge eisen stellen.

Werk Rahden

Twintig jaar naleveringsgarantie
Wij garanderen voor een periode van 20 jaar, gerekend vanaf
de dag van levering, dat wij het door u gekozen
model kunnen naleveren (met uitzondering van
bepaalde wijzigingen als gevolg van andere
grondstoffen).

Een stevige basis schept vertrouwen. Opgericht in 1860 door
Heinrich Meyer. Gevestigd in Hüllhorst, in het oosten van Westfalen, waar het familiebedrijf zich tegenwoordig nog steeds bevindt,
alleen nu geleid door Rüdiger Bethke, Phillip Bethke en Jan Peter
Jörn. Topproducten voor veeleisende en individuele, exemplarische
oplossingen – dat onderscheidt Meyer-Holsen.
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Werk Holsen

Veertig jaar volledige garantie

Phillip Bethke | Technisch directeur

Jan Peter Jörn | Commercieel directeur

Wij garanderen voor de duur van 40 jaar
vanaf de leverdatum dat wij de voor het
uitvoerende bedrijf ontstane kosten (CAOlonen, sociale lasten en hulpstoffen) plus
de levering van de dakpannen voor onze
rekening nemen. Wij zijn in Duitsland de enige
dakpannenfirma die dat doet.
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Vario® holle golvende dakpan
De originele Vario® holle golvende dakpan is een van de
populairste dakpannen op de Duitse markt en zorgt met
zijn klassieke elegantie voor een harmonieuze uitstraling
van het dak.
Door zijn kleurassortiment geeft de Vario® elk object een
persoonlijke look.
Normale dakhelling: 22°
Aantal: ca. 14 stuks per m2
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Vario® holle golvende dakpan,
recht afgesneden ‚Altstadt Vario‘
Doordat de ‚Altstadt Vario‘ recht afgesneden is, krijgt
deze dakpan de duidelijke uitstraling van een holle pan,
zonder dat dit ten koste gaat van de voordelen van de
kop- en zijsluiting. Dit type dakpan wordt toegepast bij
monumenten waarvan het historische karakter behouden
dient te worden, maar ook bij nieuwe daken die vragen
om een klassieke uitstraling.
Normale dakhelling: 22°
Aantal: ca. 14 stuks per m2
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Vario Junior Zwilling® / Vario Junior®
De unieke vorm van de Vario Junior Zwilling® is de perfecte combinatie van uitstraling en economisch voordeel.
Vooral in combinatie met de Vario Junior® als ‚halve‘ pan
kunnen uitzonderlijke en moeilijke dakvormen snel en
zeker worden gedekt.
Vario Junior Zwilling®
Normale dakhelling 22° | Aantal: ca. 10 stuks per m2
Vario Junior®
Normale dakhelling 22° | Aantal: ca. 20 stuks per m2
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Tandem®/ Tandem Junior®
Het fraaie uiterlijk en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding onderstrepen het unieke karakter van de Tandem®. Het feit dat deze pan snel en handig te verwerken
is en perfecte aansluitmogelijkheden bij hoek- en kilkeper
heeft, zijn belangrijke redenen voor de dakdekker om voor
deze dakpan te kiezen.
De ideale combinatie voor moeilijke dakdekkingen:
de Tandem® en de Tandem Junior®.
Tandem®
Normale dakhelling 20° | Aantal: ca. 8,5 stuks per m2
Tandem Junior®
Normale dakhelling 20° | Aantal: ca. 17 stuks per m2

10

11

Piano
Dakpan Piano is door zijn strakke vorm uitermate
geschikt voor de moderne architectuur. Zowel te gebruiken
voor de architectonisch minimalistische eengezinswoning
als voor de stadsvilla in de klassieke Bauhausstijl.
Normale dakhelling: 28°
Aantal: ca. 15 stuks per m2
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Ravensberger
De unieke voordelen van de Ravensberger pan in zowel
optisch als economisch opzicht spreken voor zich – De
volmaakte synthese van elegantie en een licht gewicht.
Normale dakhelling: 22°
Aantal: ca. 13 stuks per m2
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Dacapo Universeel
De Dacapo van Meyer-Holsen is een klassiek succesmodel met een meer dan honderd jaar oude traditie.
Qua vormgeving en kwaliteit aangepast aan deze tijd,
waardoor de Dacapo zowel bij een historisch als een
modern gebouw past.
Normale dakhelling: 30°
Aantal: ca. 14 – 19 stuks per m2*
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*Al naar gelang de latafstand.

Muldenpan
De klassieke Muldenpan met uitstekende producteigenschappen en een opvallend profiel, dat hem ook geschikt
maakt voor monumenten.
Normale dakhelling: 30°
Aantal: ca. 15 stuks per m2
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Oude Holle
De oude holle van Meyer-Holsen met zijn bijzonder diepe
wel is zowel met korte als lange snede leverbaar.
Dakhelling 35° korte snede / 40° lange snede
Aantal: ca. 15 à 16 stuks per m2
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Beverstaartpan
Zeer geschikt voor het zeker en individueel dekken
van een dak. Met de beverstaartpannen zijn de meest
uiteenlopende dakontwerpen mogelijk: torens, koepels,
dakkapellen, villadaken en schoorstenen.
Aantal: afhankelijk van het model van de dakpan ca. 34
tot 56 stuks per m2

Modellen:

Rond
22

Recht

Gesegmenteerd
met 5 ribbels

Segmentsnede
geprofileerd
speciale productie

Punt
speciale productie

Rond gesplitst
(dubbele beverstaart)
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Keramisch boeiboord

Gevormde dakpannen

Het keramische boeiboord van Meyer-Holsen,
voor de perfecte dakafwerking.
• Leverbaar voor het totale Meyer-Holsen-programma
• Bijzonder economisch, duurzaam en onderhoudsvrij
in vergelijking met klassieke materialen
• Toepasbaar op gevels, goten en uitbouwen
• 100% keramisch en blijvend mooi
• Zorgt voor een prachtig harmonieus totaalbeeld
• Afmeting: 17,5 x 26 cm – andere afmetingen op aanvraag
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Broekstuk
Beginkap Hoekkeper
Standaardvorst
Klaverbladvorst
Pianovorst
Pianovorst
voor standaardvorst,
				groot

Antennepan –
Doorvoerpan
dakhelling opgeven
met manchet
		

Sanitair-/Doorvoerpan
incl. Kap, Ø 125
incl. flexibele buis Ø 100

Begin-/eindvorstplaat Piano

Dit is slechts een kleine
selectie van het uitgebreide
programma gevormde dakpannen van Meyer-Holsen.
Beginvorst plus			

Beginvorst plus NL

Doorvoerpan incl. kap, Ø 150
incl. flexibele buis Ø 150
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Natuurrood

Serie Klassiek

Beverstaartpan

Oude Holle

Muldenpan

Dacapo Universeel

Ravensberger

Piano

Tandem®
Tandem Junior®

Vario Junior Zwilling®
Vario Junior®

natuurbont

lavarood

Steenrood als klassieke dakpannenkleur en acht verschillende
engobe-uitvoeringen vormen het spectrum van de natuurlijke
kleuren variërend van antiekrood tot leizwart.

oudrood
rustiek

Of u nu kiest voor de kristal-geëngobeerde keramische dakpan
met ingetogen, chique glans of een dakpan met opvallend,
glanzend trendy glazuur. Buitengewone architectuur en aparte
gebouwen kunnen met het programma van de serie Actueel op
vele manieren worden vormgegeven.

Engobe

LinieAktuell

Serie Actueel

leizwart
gitzwart

keniarood

Deze buitengewone oppervlakken zijn een onmiskenbaar kenmerk van de hoogste kwaliteit. Marcato®-glazuren zijn verkrijgbaar in 9 aantrekkelijke kleuren.

Kristalengobe

LinieEleganz

De aantrekkelijke Marcato®-glazuren en de reductiebrand van
de serie Elegant zijn een combinatie van de architectonische
eisen die worden gesteld door uitstraling en individualiteit.

friesblauw

koolzaadgeel

oxfordgroen

rietgroen

marineblauw rustiek

mahonirood		

diamantzwart

Piano
parelwit

grijs-zwart							 mahonirood

Trendglazuur

kiezelgrijs

Ravensberger
kiezelgrijs

friesblauw

koolzaadgeel

oxfordgroen

rietgroen

marineblauw natuurrood

mahonirood

Dacapo
								natuurrood		

bongossibruin

		grijs-zwart			oxfordgroen

rietgroen				

braziliaans bruin

bongossibruin diamantzwart

notenbruin
titaniumzwart

marineblauw
diamantzwart

		grijs-zwart						natuurrood

oudrood

braziliaans bruin leizwart

Holle dakpan
									 bruin-bont		titaniumzwart

Beverstaartpan
parelwit

kiezelgrijs

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

friesblauw

koolzaadgeel

oxfordgroen

rietgroen

Reductiebrand

Garant
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indiarood

bongossibruin

Dubbele golvende dakpan
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grafiet

braziliaans bruin

Marcato®glazuur

parelwit

wijnrood

nachtzwart

Speciale kleuren op aanjvraag:
parelwit

braziliaans bruin
platinagrijs

Serie Elegant

Vario® holle golvende
dakpan

terrabruin

Serie Klassiek

www.bh-keramiek.com
info@bh-keramiek.com

Met name bij de serie Klassiek kunt u kiezen uit natuurlijke
tinten.

Serie Actueel

Logistiek en Administratie
Cor Hartman

natuurrood

Serie Elegant

Tel. 024-6 639 639
Fax. 024-3 880 888

Wij verwerken onze beste klei voor klanten die de hoogste eisen stellen.

Advies en Verkoop
Kees Jan Haartman

LinieKlassik

BH KERAMIEK BV
Kerkenbos 13-07
NL-6549 BG NIJMEGEN

Vario®
met rechte snit

Vario® holle
golvende dakpan

Contact

bruin-bont
grijs-zwart

Glansgraad: mat: Natuurrood, engobe, reductiebrand | middenglans: kristalengobe | hoogglans: trendglazuur, Marcato®-glazuur
Een dakpan is een natuurproduct. Kleuren, afmetingen etc. zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken.
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