Plaatsing binnen één werkdag
Geen aanbetaling, betaling op dag van plaatsing

Vakkundig I Kwaliteit I Duurzaam
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Dakkapellen.nu
Bart Weel is in 2008 gestart met zijn eigen
bouwbedrijf. Hij richt zich op ruimtewinnende
verbouwingen zoals dakkapellen en heeft een
‘bouwachtergrond’. Hij werkte als uitvoerder bij
andere bouwbedrijven maar wilde weer meer met
zijn handen werken. Het plan om voor zichzelf te
beginnen bestond al langer en in 2008 heeft hij
de stap genomen.

Betrokken en ervaren
Door een strakke tijdsgebonden planning bieden wij u de garantie dat de verbouwing is afgerond binnen de
afgesproken tijd. Maar betrokken zijn is meer dan het nakomen van afspraken, wij houden namelijk van ons
vak en met meer dan 25 jaar ervaring staan wij open voor de wensen van onze klanten. Daarom bespreken
wij graag alle opties om zo dicht mogelijk bij uw ideaalbeeld te komen en het beste resultaat neer te zetten.
Dit wordt gerealiseerd door de inzet van onze professionele werknemers met jarenlange ervaring.

Puntsgewijs biedt dakkapellen.nu
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15 jaar garantie op constructie, montage en waterdichtheid
10 jaar garantie op kozijnen, glas en (gevel)bekleding
3 jaar garantie op rolluiken en screens
2 jaar garantie op minirooftop airco’s
Plaatsing binnen één werkdag
Afvoer van het grove bouwafval (optie)
Prijs inclusief BTW en plaatsing
Geen aanbetaling, betaling op dag van plaatsing
Kwaliteit en service

Plaatsing
De plaatsingstijd van uw dakkapel bedraagt maximaal één dag. Dit kan gerealiseerd worden doordat alle
segmenten van uw dakkappel in eigen werkplaats met zorg verwerkt worden tot een kwalitatief
hoogwaardig prefab product. Na de productie wordt de dakkapel naar de locatie gebracht, hier staat de
hijskraan klaar om de plaatsing verder te leiden. Doordat alle aspecten in eigen productie zijn, bent u niet
gebonden aan standaard maten of materialen en wordt uw dakkapel volledig afgestemd op uw wensen.

Service
Belangrijke kernwaardes van dakkapellen.nu zijn kwaliteit en service. Wij komen graag vrijblijvend en
kosteloos bij u thuis om alle mogelijkheden en opties te bespreken. Door onze expertise binnen
dit vakgebied leveren wij een topproduct. Ook na de levering kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Dakrandafwerking rechte aluminium daktrim

Dakrandafwerking ronde kraal i.c.m. neuslijst
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Eigen prefab productie

Timmerfabriek
Om een dakkapel in één dag op uw
huis te kunnen plaatsen worden alle
segmenten van de dakkapel, de
zijwangen, het (stel)kozijn en het
dak vooraf in eigen werkplaats
gefabriceerd en met zorg verwerkt
tot een kwalitatief hoogwaardige
dakkapel.

Voorbereiding
Om een vakkundige en snelle levering van onze diensten te
kunnen waarborgen beschikt dakkapellen.nu over een
magazijn waar alle bouwmaterialen voorradig zijn. Dagelijks
hebben wij meerdere proffesionele teams beschikbaar.
Het ene team is werkzaam in de werkplaats, het andere team is
verantwoordelijk voor de plaatsing op locatie.
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Kunststof bekleding
Kunststof bekleding is een gevel- en dakrandsysteem dat geschikt is voor het bekleden van
dakkapellen. Het is duurzaam, onderhoudsarm
en ongevoelig voor weersinvloeden waardoor
het er jarenlang mooi blijft uitzien.
Schilderen is niet meer nodig! Kunststof
bekleding is te verkrijgen in diverse kleuren
met houtnerf structuur.

Volkern bekleding
Volkern is een massieve, compacte plaat.
Volkern bekleding heeft ook een lange
levensduur, is ongevoelig voor weersinvloeden en onderhoudsarm. Deze bekleding
wordt verlijmd en geeft daardoor een strakke
en stevige uitstraling. Volkern bekleding is te
verkrijgen in diverse kleuren.
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Buitenbekleding dakkapel

Houten bekleding
Houten bekleding is het meest rustiek.
Het geeft namelijk een hele natuurlijke
uitstraling. Het boeideel kan optioneel
worden voorzien van een houten neuslijst
i.c.m. een ronde kraal. Houten bekleding
wordt geproduceerd van duurzame materialen
en wordt geleverd in de grondverf.

Andere soorten bekleding
Voor alle verschillende soorten buitenbekleding kunt u contact met ons opnemen, wij zullen u dan op de
hoogte brengen van alle voordelen en kunnen dan samen bepalen wat het beste bij uw dakkapel past.
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Zijkant: lood of verholen goten
Standaard worden er bij onze dakkapellen stroken lood aangebracht aan zowel de voor- als de zijkant.
Voor een elegantere uitstraling kunt u kiezen voor verholen goten langs de zijkanten.

Dakrand afwerking
De daktrim verzorgt een nette afwerking
van het platte dak en sluit de boeidelen
waterdicht af. Standaard plaatsen wij een
rechte aluminium daktrim langs de dakrand.
Optioneel heeft u de keuze uit een zinkenof aluminium kraal.

Rolluiken of Screens
Een comfortabele toevoeging aan uw dakkapel
zijn rolluiken of screens. Rolluiken zorgen
voor verduistering en screens fungeren meer
als zonwering. De rolluiken en screens worden
netjes weggewerkt in het overstek waardoor
deze niet zichtbaar zijn.
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Opties, kozijnen en glas
Kozijnen
Bepaal zelf een gewenste raamindeling
met opties voor één of meerdere
tussenpanelen. U kunt kiezen tussen
een kunststof- of hardhouten kozijn
van hoogwaardige kwaliteit.
Houten kozijnen worden geleverd in
de grondverf. Kunststof kozijnen zijn
verkrijgbaar in diverse kleuren met
houtnerf structuur.

Draaikiep ramen
Een draai-kiepraam heeft een
doordachte techniek waarbij het
venster zowel kan draaien als kiepen.
De ramen zijn hierdoor zeer eenvoudig
te reinigen.

Glas
Standaard wordt ons glas aangeboden
met een dikte van 28mm. Dit glas
isoleert prima en heeft een goede
geluidsdichtheid. Er zijn ook mogelijkheden voor HR++ glas en zonwerend glas.

Ventilatie roosters
Wij maken gebruik van Duco roosters
welke geplaatst worden op het vaste
glas. Deze roosters behoren tot de
opties van uw dakkapel om de kamer
te ventileren.

Raamhorren
Een raamhor is een zeer effectieve
oplossing om insecten buiten te
houden. In de zomer is deze optie op
uw dakkapel bijna onmisbaar!
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Selectie van enkele voorbeelden

Uiteraard zijn de mogelijkheden in het aantal draaikiepramen, afmeting en indeling
van uw dakkapel grenzeloos. Wij adviseren u graag!
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Indelingen van de dakkapel
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Celsiusstraat 33
1704 RX Heerhugowaard
Tel: 072 - 26 000 90
info@dakkapellen.nu
www.dakkapellen.nu

