




Duitse kwaliteit en technologie 

Eurovent producten zijn vervaardigd met het 

gebruik van de nieuwste technologie en de

betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. 

Zij hebben samen meer dan 20 jaar ervaring 

in ontwerp, productie en distributie van dak 

melmranen en dak accessoires, en dit alles 

voor het  produceren en u te voorzien van 

de beste producten.  

Daarom brengt Eurovent u de meest recente 

successen en innovatieve oplossingen op 

het dak en de isolatie van gebouwen. In het 

productieproces van Eurovent producten worden 

de beste grondstoffen die op de markt zijn 

gebruikt. Strenge inspectie maakt het mogelijk 

om kwalitatieve, veilige, effectieve en duurzame 

producten te vervaardigen. 

Dakdekkers en investeerders waarderen 

Eurovent om zijn hoge kwaliteit. Door de 

aankoop van de Eurovent producten kiest u voor 

een gezonde sfeer in huis en vrede voor u en uw 

gezin.



ROLL STANDARD

Rolafmeting:

RAL-kleur:  

Karton:

Pallet: 

240 mm; 310 mm x 5 lm 

150 mm - 400 mm* x 5 lm        

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

4 rollen

144 rollen / 720 lm

ROLL GEO

Rolafmeting:

RAL-kleur:  

Karton: 

Pallet:

240 mm; 310 mm x 5 lm

150 mm - 400 mm* x 5 lm        

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

4 rollen

144 rollen / 720 lm

ROLL SUPER

240 mm; 310 mm x 5 lm

180 mm - 400 mm* x 5 lm        

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

4 rollen

144 rollen / 720 lm

Ridge tape gemaakt van geprofileerde aluminum plaat, 

twee-laags geweven en zelfklevende tape. 

Toegepast als afdichting en ventilatie element. 

Beschermt de dakbedekking tegen vocht en stof, 

terwijl het een goede ventilatie geeft.

Ridge Tape gemaakt van geprofileerde aluminum 

plaat, technisch doek en zelfklevende tape. Toegepast 

als afdichting en ventilatie element. Beschermt de 

dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een  

goede ventilatie geeft.

Ridge Tape gemaakt van geprofileerde aluminum 

plaat, Geo textiel en zelfklevende tape. Toegepast 

als afdichting en ventilatie element. Beschermt 

de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het 

een  goede ventilatie geeft.

Rolafmeting:

RAL-kleur:  

Karton: 

Pallet:

* op bestelling
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ROLL METAL 

Rolafmeting: 

RAL-kleur: 

Karton:           

Pallet:

300 mm x 5 lm 

180 mm - 450 mm* x 5 lm        

wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

4 rollen

144 rollen / 720 lm

ROLL METAL NEW

Rolafmeting: 

RAL-kleur: 

Karton:           

Pallet:

300 mm x 5 lm 

180 mm - 450 mm* x 5 lm        

wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

4 rollen

144 rollen / 720 lm

Ridge tape gemaakt van gedeeltelijk geperforeerde 

geprofileerde aluminum plaat en zelfklevende  tape. 

Toegepast als afdichting en ventilatie element. 

Beschermt de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl 

het een goede ventilatie geeft.

Ridge tape gemaakt van gedeeltelijk geperforeerde 

geprofileerde aluminum plaat en zelfklevende tape. 

Toegepast als afdichting en ventilatie element. 

Beschermt de dakbedekking tegen vocht en stof, 

terwijl het een goede ventilatie geeft.

EAVES GRATES

Afmetin-

gen: 

RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm x 5 lm

BOX - 80 mm, 100 mm x 60 lm

wallred 8004, brown 8019, black 9005, white 9003*

50 mm – 48 rollen, andere – 24 rollen, BOX – 1 rol

50 mm: 30 dozen / 1440 rollen

80, 100 mm: 30 dozen / 720 rollen

150 mm: 16 dozen / 384 rollen; BOX - 54 dozen

Dakrand rooster vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. 

Toegepast op de dakrand te beschermen tegen het 

banderendringen van vogels, knaagdieren, insecten en 

bladeren. Het product is ook geschikt als beschermende 

element voor ventilatie inname in gevels.



FLEX STANDARD

Rolafmeting:  

RAL-kleur:  

Karton:

Pallet:

300 mm x 5 lm;   

50 mm - 450 mm* x 5 lm        

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3013, copper Cu*

1 rol

144 rollen / 720 lm

FLEX 3D

Rolafmeting:

RAL-kleur:

Karton:

Pallet:

300 mm x 5 lm;   

50 mm - 450 mm* x 5 lm        

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 

7021, chestnut 8015, cherry 3013, copper Cu – Cu*

1 rol

144 rollen / 720 lm

FLEX STANDARD PB
Kruiselings geprofileerd lood tape en bitumen lijm. 

Toegepast in dakwerken, vooral in de gebieden rond 

schoorstenen, erkers en dakramen. Ook geschikt voor 

het verbinden van oppervlakken van dak en wand

Rolafmeting: 

RAL-kleur:

Karton:

Pallet:

300 mm x 5 lm 

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, 

chestnut 8015

1 rol

72 rollen / 360 lm

Aluminumplaat geprofileerd in een driedimensionaal 

patroon en bitumen lijm. Toegepast in dakwerken, 

vooral in de gebieden rond schoorstenen, erkers en 

dakramen. Ook geschikt voor het verbinden van 

oppervlakken van dak en muur.

Kruiselings geprofileerde aluminum plaat en 

bitumen lijm. Toegepast in dakwerken , vooral in 

de gebieden rond schoorstenen, erkers en dakramen. 

Ook geschikt voor het verbinden van oppervlakken 

van dak en muur.

* op bestelling
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FLEX FLAT PB

Rolafmeting:

RAL-kleur:

Karton:

Pallet: 

300 mm x 5 lm 

wallred 8004, brown 8019, black 9005, 

anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011

1 rol

60 rollen / 300 lm

FLEXBIT

Rolafmeting:

RAL-kleur:

Karton:            

Pallet:

100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 lm

wallred 8004 , brown 8019, graphite 9007, 

cherry 3004, aluminum 9006

3 rollen; 2 rollen; 1 rol

96 dozen 

FLEX LINE

80 mm x 2 lm 

wallred 8004 , brown 8019, black 9005, 

anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*

20 Stuks

100 dozen / 2 000 Stuks

Aluminum schoorsteen strip. Vindt toepassing als 

afwerking element in de gebieden waar de schoorsteen 

wordt geknipperd. Het product maakt een goede 

afdichting van de kritische plekken rond schoorsteen en 

zorgt voor esthetische afwerking van het dak werken.

Plat lood tape en bitumen lijm. Toegepast in 

dakwerken, vooral in de gebieden rond schoorstenen, 

erkers en dakramen. Ook geschikt voor het verbinden 

van oppervlakken van dak en muur.

Dakbedekkings tape gemaakt van aluminumfolie en 

bitumenlijm. Toegepast voor het verbinden en afdichten 

dak behandelingen op het gebied van schoorstenen, 

valleien, dakramen, firewalls, dakramen en ventilatie-

elementen. Geschikt voor zowel platte en hellende daken.

Afmetingen:

RAL-kleur:

Karton:

Pallet:
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Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

Pallet:

20 mm x 25 lm 

20 mm x 50 lm

> 5°C

12 rollen

90 dozen / 1080 rollen

DUO
Dubbelzijdig plakband van polyester gaas aan beide 

zijden met een speciale acryl dispersie lijm. Het product 

vindt toepassing in deelname vochtschermen, dak 

membranen en folies en andere kunststof producten 

op basis van

TOPBAND

Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

Pallet:

50 mm x 25 lm

> 5°C

12 rollen

60 dozen / 720 rollen

UNO
Enkelzijdige tape gemaakt van PE-folie versterkt met 

polyestervezels en acryl dispersielijm. Het product vindt 

toepassing in deelname aan en het repareren van plastic 

op basis van dak membranen en folies alsmede 

verankering in hout en metaal elementen.

Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

Pallet:

50 mm x 25 lm

> 5°C

12 rollen

60 dozen / 720 rollen

Enkelzijdige tape gemaakt van polypropyleen vliezen 

en acryl dispersielijm. Het product vindt 

toepassing in deelname en repareren dakmembranen, 

windbarrières en andere polypropyleen gebaseerde 

producten.



afdichting tapes 9afdichting tapes

COMPRI

Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

15 mm x 30 mm x 5 lm;

15 mm x 40 mm x 5 lm;

20 mm x 50 mm x 5 lm

> 5°C

20 rollen; 20 rollen; 15 rollen

Enkelzijdige uitbreidbare tape gemaakt van flexibel 

polyurethaanschuim doordrenkt met gemodificeerde acryl. 

Het product vindt toepassing in het afdichten van holle 

ruimten in het dak en bouwconstructies, met name op het 

gebied van de nok, de vallei en dakramen.

ALUFIX

Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

Pallet:

50 mm x 50 lm;

75 mm x 50 lm

> 5°C

36 rollen; 24 rollen

50 mm: 36 dozen / 1296 rollen

75 mm: 36 dozen / 864 rollen

Enkelzijdige gemetalliseerde tape gemaakt van PE-folie 

voorzien van een speciale acryl dispersielijm. Het product 

vindt toepassing in deelname aan en het repareren van 

aluminum-gebaseerde vochtschermen. 

Afmetingen: 

Toepassings tempratuur: 

Karton:

Pallet:

30 mm; 40 mm; 50 mm x 30 lm

> 5°C

4 rollen

66 dozen / 264 rollen 

PUR
Enkelzijdige tape gemaakt van gesloten celstructuur 

polyethyleen schuim en bekleed met acryl dispersielijm. 

Het product vindt toepassing in het afdichten van 

de isolatie van dak-en bouwconstructies.



VALLY Q

Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

500 mm x 2 lm

wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019*

10 stuks

40 dozen / 400 stuks

VALLY L

Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

500 mm x 2 lm

wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 

7021, chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019*

10 stuks

40 dozen / 400 stuks

METAL ALU
Vlakke aluminium plaat bedekt met polyester verf. 

Ontworpen om behandelingen uit te voeren op hellende 

en platte daken. Toegepast op kritische plaatsen op 

het dak en hebben een beschermende en afdichtende 

functie.

Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Dikte:

Pallet:

1000 mm x 2 lm

wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019

ca. 0,55 mm; ca. 0,60 mm

300 platen

In de lengte gegolfde aluminum plaat bedekt met 

polyester verf. Het product vindt toepassing in het 

samenvoegen van het gebied tussen twee dakhellingen 

en zorgt voor een goede waterafvoer in het dak.

Kruiselings geprofileerde aluminum plaat en bedekt 

met polyester verf. Het product vindt toepassing 

in het samenvoegen van het gebied tussen twee 

dakhellingen en zorgt voor een goede waterafvoer 

in het dak.

* op bestelling
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RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, 

chestnut 8012, cherry 3011

50 stuks

200 dozen / 10 000 stuks

Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

60 mm x 1 lm

grey 7046

200 stuks

10 verpakking / 2 000 stuks 

VALLY CLIP

WEDGE

Dakgoot clip gemaakt van aluminum plaat en bedekt met 

polyester verf. Het product vindt toepassing als element 

voor het bevestigen van het dak Vally op de structuur van 

het dak. Maakt een nauwkeurige installatie zonder extra 

boren.

Goot band van polyurethaan schuim met een laag 

kleefstof aan een zijde. Het product wordt gebruikt voor 

het afdichten van de ruimte tussen het dak dal en de 

helling van het dak. Volgt prefect de vorm van de 

bekleding.

Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Karton:

Pallet:

175 mm x 600 mm

black 9005

5 stuks

800 verpakking / 4 000 stuks

GUTTER PROTECT
Beschermend net vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. 

Het product wordt toegepast op de goten, zowel metaal 

als kunststof, om bescherming tegen bladeren en andere 

verontreinigingen te bieden . De haken aan de zijkant zorgen 

voor een snelle en betrouwbare installatie.
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Afmetingen: 

RAL-kleur: 

Bundel:

60 mm x 335 mm x 110 mm

aluminum 9006

15 stuks

ANTIBIRD DUO
Beschermend element gemaakt van polycarbonaat 

basis en flexibele stalen spikes. Het product voorkomt 

dat vogels zich uitzitten en nestelen op daken, gevels, 

kroonlijsten, ruiten en andere delen van de gebouwen.



PLATFORM SET

Lengte:

RAL-kleur:     

Karton: 

0,4 m; 0,8 m

wallred 8004, brown 8017, black 9005, 

green 6020, anthracite 7016, chestnut 3009, 

cherry 3004, graphite 7024 

1 idem

Dak platform ingesteld klaar voor installatie op het dak. 

Set bestaat uit twee SUPPORT adapters, twee GRIP 

adapters en een platform. Vervaardigd van verzinkt staal, 

de elementen zorgen voor een veilige voet op 

dakhellingen variërend tussen de 15 en 60 graden.

gebruikt voor platte daken, 
special voor roofing shingles 

voor grote  dakpannen met bedek-
king minder dan  10 stuks / m² 

voor geprofileerde metalen daken 
type 400

Voor  dakpannen met bedekking 
tot  10 stuks / m² en platte pannen 

voor geprofileerde metalen daken 
type 350

voor staande naad vlakke metalen 
dakbedekkingen 

UNI

DB-DC WEST LONG

METAL 400

DB-DC WEST SHORT

METAL 350

METAL FLAT

dak beveiliging 13



The information herein is provided in good faith and based on our best knowledge, research 

and experience. The information is not a commercial offer in the meaning of law.

colour RAL14

Nok, schouw, dakrand goot

wallred

8004

8017 8019

brown brown

black

9005

aluminum

9006

cherry cherry

3011 3013

7021

anthracite cherry

3004

lead

9007

white

9003

chestnut

8015

Dak ventilatie systeem

wallred

8004

black

9005

graphite

7024

green

6020

cherry

3013

grey

7046

brown

8017

brown anthracite

8019 7021

Dak beveiliging

wallred

8004

3004

cherry

black

9005

graphite red grey

7024 3016 7022

brown 

8017

green

6020

anthracite

7016

chestnut

3009

COLOUR RAL
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www.eurovent.pl


