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dat zit goed.dat zit goed.
Door middel van een kunststof  Door middel van een kunststof  
dakkapel is jouw donkere zolder dakkapel is jouw donkere zolder 
binnen no-time omgetoverd tot een binnen no-time omgetoverd tot een 
volwaardige en lichte woonruimte volwaardige en lichte woonruimte 
voor het hele gezin! Dankzij veel voor het hele gezin! Dankzij veel 
natuurlijk lichtinval kun je dit soort natuurlijk lichtinval kun je dit soort 
truimtes ook optimaal gaan benut-truimtes ook optimaal gaan benut-
ten. Met onze kunststof  kozijnen ten. Met onze kunststof  kozijnen 
van het merk van het merk SchücoSchüco, gevelbekle-, gevelbekle-
ding van het merk ding van het merk KeralitKeralit of   of  Pirisol, Pirisol, 
is de dakkapel onderhoudsarm en is de dakkapel onderhoudsarm en 
duurzaamduurzaam..
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eigen fabricage
Dakconstructie

Kozijnen en ramen

Zijwanden

Een Flexkozijn dakkapel is van binnen uit afgewerkt met 9 mm 
ongegrond MDF (ander materiaal in overleg) en dampdichte 
folie. De balklaag wordt standaard gemaakt van 38 x 170 mm 
geschaafd vurenhout (hart-op-hart 400 mm.)

Het dak is naadsloos uit één stuk verlijmd EPDM en de boeide-
len worden standaard afgewerkt met Colorcoat HPS 200®. 
De zwarte kunststof  uitloop/afvoer aan de onderkant heeft 
een overstek van 160 mm en is daarmee volledig waterdicht.

De zijwanden/wangen zijn van 9 mm ongegrond multiplex en 
na een 120 mm isolatie (met hoogwaardige minerale wol), 
zijn de zijwangen binnenin afgewerkt met dampdichte folie en 
damp-open folie aan de buitenzijde.

Onze kunststof  kozijnen zijn standaard met een verdiept pro-
fiel, vervaardigd uit slag- en stootvast kunststof  en UV besten-
digd om verkleuring te minimaliseren.

Colorcoat HPS 200 ultra® verzonken plaatwerk, zonder zicht-
bare schroeven. Dikte van de zijwang is 160 mm en heeft een 
RC waarde van 3.8. Achteraf  bijbesteld verf  kunnen worden 
gecontroleerd met de kleurenkaart van de leverancier. 

De draaiende delen in de kunststof  kozijnen zijn standaard in 
draaikiep-uitvoering en in meerdere kleuren leverbaar (vaak 
RAL-kleuren). Tevens kan gekozen worden voor een profiel 
met houtnerf. 

Isolatie RC waarde 4.4

40 jaar garantie op plaatwerk

KOMO - keurmerk

HR++ met U-waarde 1,1



extra opties

dat zit goed

Vraag onze adviseurs voor de mogelijkheden, zoals onderanderen:

• Andere binnenafwerking dakconstructie (anders dan MDF) 

• Zijwangen en/of  boeidelen bekleed met Zink 

• Rolluiken (volledig geïntegreerd) of  screens 

• Horren (in diverse RAL kleuren leverbaar) 

• Roedes in of  op het glas 

• Ventilatieroosters 

• Maatwerk buitenafwerking (bijvoorbeeld speciale boei, grotere overstek etc.) 

• Maatwerk afmeting dakkapel in overleg 

Standaard 2,5 tot 8 meter dakkapel
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