
Een dakkapel zorgt voor ruimtewinst, licht en warmte.
Duurzaam en toepasbaar in vele mogelijke stijlen en

kleuren en te plaatsen op vrijwel elk dak.

Een dakkapel geeft uw zolder stahoogfe en ruimte,
ruimte voor die extra hobbykamer die u al jaren wilde,

of ruimte voor een extra slaapkamer
voor een van de kinderen!



It

Ë

Dakbeschot verwijderen 3
Het dakbeschot wordt op maat aÍgezaagd

en verwijderd. Ook dit materiaal wordt

voorlopig ter plekke opgeslagen.

Zodoende hoeft het afual niet door uw

woning, wat veel beschadigingen voorkomt.

Dakconstructie aanpassen 4
Uw dakconstructie moet vakkundig worden

aangepast aan de grootte van de dakkapel.

Balken moeten worden venv'rjderd en overgebleven

balken moeten opnieuw worden ondersteund.

De ondersteuning voor de zijwangen wordt

eveneens zorgvuldig geplaatst.

Zijwangen monteÍen 5
De op maat gemaakte zijwangen worden gemonteerd

op het dakbeschot en goed vastgezet aan de nieuwe

steunbal ken.

Verhoolde goten plaatsen 6
De zijwangen zijn gemonteerd en de verhoolde goten,

die het water van de zijwangen afvoeren,
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Meten I
Alvorens te starten met het verwijderen van het

dakbeschot wordt de positie en maat van de daksparing

van de dakkapel in het dakvlak bepaald.

Dakpannen verwijdercn 2
Van binnenuit wordt een gat in het dakvlak

gemaakt om de pannen te kunnen verwijderen.

De verwijderde dakpannen worden voorlopig ter plekke

opgeslagen, en indien gewenst later afgevoerd

(zie stap 7).
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worden 9p het dakbeschot, onder tengels en dakpannen
gemonteerd. Deze goten worden aangesloten op de

dakgoot van de woning.

7 Afvoer puin
Door middel van een hijskraan wordt het gedemonteerde

dakbeschot, verwijderde dakpannen en ander restmateriaal
in een container eenvoudig, snel en schoon afgevoerd.

I Dak plaatsen
Het polyester dak, vaak een groot oppervlak,

wordt vakkundig en zonder schade met behulp
' van de hijskraan op de 2 zijwangen gemon-

, teerd. Het dak wordt goed vastgezet en

I gemonteerd op de zijwangen.

i In het dak zijn speciale voorzieningen

,, aangebracht welke zorgdragen voor een
,: constructief sterke constructie. Ook wordt

een afdichtingsband tussen dak en zijwangen

aangebracht.

I oafneschot aanhelen
Alvorens het kozijn wordt gemonteerd wordt aan de

onderzijde een stelregel en loodslab aangebracht.
Ook wordt het pannendak rondom de dakkapel weer

aangeheeld.

10 Kozijn plaatsen
Als laatste wordt het kozijn en het glas gemonteerd en

is uw dakkapel volledig wind en waterdicht. Aan de

bovenzijde kan naar wens een extra regel worden

aangebracht waardoor u voldoende ruimte heeft voor
zonwering, luxaflex engordijnen. Uw dakkapel is klaar.

Indien gewenst kunnen de aansluitingen op de balken aan

de binnenzijde nog worden afgewerkt.
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De Comprifalt dakkapel is ontwikkeld en wordt
geproduceerd aan de hand van jarenlange ervaring.

Een kwalitatief hoogwaardige dakkapel verfraait uw

woning, waardoor u vrijwel zeker bent van een waar-

destijging. De deskundige montage en afwerking

zorgen voor jarenlang comfort en woonplezier.

Maak dus van uw zolder een ideale, betaalbare

extra leefruimte.

Uw dakkapel heeft de volgende eigenschappen:

r ledere dakkapel wordt op maat gemaakt en is in bijna alle
maten leverbaar.

r Leverbaar in alle RAL-kleuren.

r Hoge isolatiewaarde d.m.v. minimaal 60 mm PS isolatie-

materiaal in zijwangen en dakconstructie.

r Bijzonder sterk en stabiel door constructie van onderhouds-

arm glasvezel versterkt Polyester.

r Compacte, glad en fraai afgewerkte dakrand van

190 mm hoog.

u Dakoverstekken van 7O tot 300 mm en dakranden in strak,

klassiek en modern.
n Verhoolde goten onder de dakpannen bij zijwangen zorgen

voor aívoer regenwater. Een loodslab is niet nodig.

u Regenwater van het dak van de dakkapel wordt afgevoerd

door l- of 2 afuoeren.

r Binnenzijde standaard afgewerkt met sierpleister.
r Kozijnen uit te voeren in kunststof, hout of aluminium.

r Ook leverbaar met lichtpuntvoorzieningen in plafond.

Informeer ook eens naar de overige opties en mogelijkheden.


