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Royal shingles
Een dak met Royal shingles geeft een gebouw of woning een heel eigen 
karakter. U heeft met Royal shingles keuze uit diverse vormen en kleuren.  
Bovendien zijn Royal shingles waterdicht, stevig, rotvrij, licht van gewicht 
en geschikt voor ieder (licht) hellend dak.

Karakteristiek
Het assortiment shingles is heel divers door onder andere de vorm. Deze kan recht-
hoekig, zeshoekig of met afgeronde hoeken zoals een beverstaart zijn. Naast de 
vorm speelt kleur een rol in de uitstraling van het dak. De toplaag wordt afgestrooid 
met granulaat, die in vele kleuren beschikbaar is. Dé manier om op eenvoudige wijze 
uw pand karakteristiek te benadrukken.

Licht gewicht
Shingles zijn een prachtig alternatief voor dakpannen of leien. Om shingles te ver-
werken op het dak, dient de hellingshoek minimaal 15° te zijn. Royal shingles zijn 
licht van gewicht, waardoor een lichte dakconstructie al voldoende is om de shingles 
te dragen. Tegenover een staaldak werken shingles goed als geluidsisolatie zodat 
hevige regen en hagel als minder storend worden ervaren.

Waterdichte kwalitatieve afwerking
De Royal shingles kenmerken zich door een meter lange strook van bitumen met 
een glasvlies inlage. De inlage van glasvlies maakt de dakbedekking stabiel, sterk 
en stevig. Het model wordt gevormd door de inkepingen aan de onderzijde van de 
strook. Een strook kan 3-tabs, 4-tabs of 5-tabs zijn. 
De shingles worden verspringend gelegd, zodat er een waterdichte afwerking ontstaat. 
De bovenzijde van de shingles is voorzien van een beschermlaag van gekleurde leislag. 
De leislag is enerzijds een esthetische afwerking en anderzijds beschermt de leislag 
het bitumen tegen UV-straling. Met Royal shingles heeft u zeker een duurzame water-
dichte dakbedekking van hoge kwaliteit.
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Roof Color Eco (3-tabs)
Roof Color Eco is een traditionele rechthoekige dunne 
shingle. Deze Eco lijn shingles zijn van prima kwa-
liteit. Roof Color Eco shingles zijn zeer geschikt als 
dakbedekking voor tuinhuisjes, schuren, carports en 
dierenverblijven. 
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Sopratuile® Standard (4-tabs)
Sopratuile is de traditionele rechthoekige shingle. 
Deze lijn shingles zijn van goede kwaliteit, flexibel en 
bestand tegen diverse weersomstandigheden. De lijn 
Sopratuile Standard is beschikbaar in maar liefst zes 
verschillende kleuren.
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Sopratuile® Castor (5-tabs) 
De shinglelijn Sopratuile Castor kenmerkt zich door 
de ‘beverstaart’. Deze lijn shingles is verkrijgbaar in 
een breed pallet aan kleuren. Dit biedt een perfecte 
mogelijkheid om het dak op te laten gaan in zijn na-
tuurlijk omgeving.
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Royal producten zijn verkrijgbaar via uw Royal Roofing Materials dak & bouw verkoopvestiging. 
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.

Roof Color Allegro (3-tabs)
De Allegro shingles hebben een zeshoekige vorm. 
Met de bijzondere kleurschakeringen kunt u een bij-
zonder mozaïekpatroon op het dak creëren. Het leggen 
van deze shingles gaat net zo eenvoudig als de andere 
Royal shingles.
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Om een compleet aanbod shingles te bieden, zijn 
er twee ‘specials’ in het assortiment: 
de Roof Color Allegro en de Sopratuile Castor.


