Vogelvide

De vogelvriendelijke
broedplaats onder
uw dak
It’s never just a roof.

Vogelvide G1

Vogelvide V2

Vogelvide
Er is BMI Monier veel aan gelegen mee te werken aan de instandhouding van de huismus. Hiertoe is de
Vogelvide ontwikkeld. Dit innovatieve product is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Vogelbescherming Nederland. De Vogelvide biedt de huismus een veilige nestgelegenheid onder de eerste rij
dakpannen, ter hoogte van de dakvoet. De Vogelvide kan over de gehele dakbreedte worden aangebracht.
De op maat gemaakte invliegopeningen bieden de mussen toegang tot hun onderkomen. De vogels,
die in kolonie leven, kunnen met meerdere vogels tegelijk nestelen in de Vogelvide. Om een optimale
nestgelegenheid te bieden aan de huismus verdient het aanbeveling om de Vogelvide aan beide zijden van
het dak toe te passen.

 oor geprofileerde dakpannen,
V
voorzien van 2 Vogelschroten
Vogelvide G2	Voor geprofileerde dakpannen,
voorzien van 2 Vogelschroten,
zonder het dakvoetprofiel
Vogelvide G1

Vogelvide V1	Voor vlakke dakpannen voorzien
van 1 Vogelschroot aan de achterzijde
Vogelvide V2	Voor vlakke dakpannen voorzien
van 1 Vogelschroot aan de achterzijde, zonder het dakvoetprofiel
Afmetingen
(werkend)
1.000 mm		
Verbruik
1 stuk per meter
Materiaal
Hoogwaardig kunststof
Kleur		
Antraciet
Kijk voor de verwerkingsinstructies op
bmigroup.com/nl
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BOUWBESLUIT
Bij de ontwikkeling van de Vogelvide is rekening gehouden met de voorschriften zoals opgenomen
in het Bouwbesluit. De Vogelvide is getoetst aan het
Bouwbesluit. Als uitkomst van deze toetsing is er
door het Expertisecentrum Regelgeving Bouw
(ERB) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld,
zodatde Vogelvide zonder conflict met het Bouwbesluit kan worden toegepast. Een onderdeel van
deze gelijkwaardigheidsverklaring is de bevestiging
van de dakbedekking aan het onderdak, dit kan
betekenen dat de tweede dakpannenrij van onderen gerekend volledig dient te worden verankerd met
(Euro-)panhaken.

TECHNISCHE GEGEVENS
De Vogelvide is in verschillende types leverbaar.
Zowel voor geprofileerde als vlakke dakpannen.

AN

TOEPASSING
De Vogelvide kan over het algemeen zonder bouwkundige aanpassingen onder de eerste, onderste rij
dakpannen worden gemonteerd. Eventueel dient de
detaillering van de dakvoet aangepast te worden.
Het ontwerp van de Vogelvide voorkomt dat andere
vogels, muizen etc. verder dan de Vogelvide onder
het pannendak kunnen komen. Met de meegeleverde
eindstukken is de Vogelvide eenvoudig aan de
uiteinden af te sluiten. De Vogelvide kent een aantal
geïntegreerde functies, zoals onder andere:
• Past onder vrijwel alle soorten dakpannen en op
vrijwel alle soorten pannendaken
• Extra ventilatie van de dakspouw
• Bescherming van het onderdak
• Vervangt onderste, dubbele, panlat
• Snel en eenvoudig te verwerken

