
Een investering die aandacht verdient.. 

Een dakkapel is een aanwinst voor uw woning en vaak een grote investering, dat beseffen wij ons 
heel goed. Uw dakkapel moet goed zijn en natuurlijk scherp geprijsd. Hoe vindt u nu een bedrijf die 
deze combinatie heeft ? Klok Dakkapellen is een goede keuze, dat hebben we niet zelf beslist maar 
een van de grootste ontwikkelaars van Nederland namelijk Bouwfonds. Wij zijn bijzonder trots dat 
onze dakkapellen zijn opgenomen in het assortiment van Bouwfonds. Een mooie reclame voor ons 
en een vertrouwd gevoel voor u... 

Over Klok Dakkapellen :

De dakkapellen plaatsen wij binnen 1 dag. Het plaatsen van de dakkapel gebeurd in onderdelen, de 
reden hiervoor is dat het resultaat altijd perfect is. Een ander bijkomend voordeel is dat er geen 
kraan in uw straat hoeft te staan en dit voorkomt een hoop ongemak. 

Klok dakkapellen is van origine een bouwbedrijf en die expertise ziet u terug in de werkwijze, wij 
zullen nooit concessies doen in kwaliteit. Een dakkapel van Klok Dakkapellen gaat een leven lang 
mee.

Wij hopen dat u een paar minuten de tijd neemt om onderstaand goed door te nemen, heeft u na het 
lezen nog vragen dan horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Team Klok Dakkapellen.



Hieronder een impressie van Klok Dakkapellen als bedrijf.

Het pand van Klok Dakkapellen gevestigd aan de Rollecate 69 te Nieuwleusen.

De werkplaats waar de dakkapellen worden vervaardigd.



Uitgebreide showroom:

Wij begrijpen als geen ander dat u de dakkapel eerst wil zien voordat u overgaat tot aankoop, dat 
kan in onze showroom waar wij u 12 verschillende dakkapellen kunnen laten zien !



Dakkapel in Onderdelen:

Een dakkapel bestaat uit veel verschillende onderdelen en vaak ziet de consument alleen de 
buitenzijde van de plaatjes die door leveranciers getoond worden via de website of brochure. Veelal 
lijken alle dakkapellen op elkaar, wij vinden dan ook dat u meer moet zien omdat dit nu juist het 
onderscheid maakt in kwaliteit en of een dakkapel 5 jaar meegaat of uw hele leven.

Dak:

Warmdak constructie: De dakkapel wordt van buitenaf geïsoleerd,  dit houdt in dat er van binnen uit 
geen isolatie aangebracht hoeft te worden, deze zit namelijk aan de buitenkant. Het voordeel is dat u 
nooit te maken krijgt met condensvorming. Het scheelt tevens een hoop werk, isoleren is namelijk 
een tijdrovende klus.

EPDM dakbedekking:

Al onze dakkapellen met plat dak worden voorzien van EPDM dit is een rubbersoort. Kwalitatief is 
dit de beste oplossing, de dakbedekking hoeft namelijk nooit meer vervangen te worden en wordt 
naadloos en uit 1 stuk gelegd. 

Hieronder een foto van EPDM met een zoals boven omschreven  “warm dak”



Kozijn en glas:

Leverancier: Neerken & Buter uit Nordhorn. Innoutec, profiel Thyssen TUV gekeurd.

Een kozijn ziet u vaak alleen aan de buitenkant terwijl de binnenkant nu juist het verschil maakt. 
Een kozijn die aan de hoogste eisen van kwaliteit voldoen is geheel voorzien van staal aan de 
binnenkant. Het glas wat wij standaard plaatsen is Thermopane HR ++.

Het standaard kunststof kozijn van Klok Dakkapellen heeft  een verdiept profiel (lijkt op hout) , De 
standaard draaikiepstanden zijn tevens voorzien van maar liefst 5 ventilatiestanden.

Hieronder: Kunststof kozijn met verdiept profiel en de binnenkant Geheel van staal voorzien. 



De Zijwanden:

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de dakkapel goed geïsoleerd is,  niet alleen om uw 
energielasten te drukken maar ook om geluid van buitenaf zo goed mogelijk te weren.

Wij maken  onze zijwanden niet uit 1 isolatieplaat zoals de meeste leveranciers, maar isoleren wij 
de zijwanden met de hand, de isolatie absorbeert het geluid van buitenaf door de verschillende 
“kamers”

Voordeel : Weinig tot geen geluid doorslag van buitenaf en zeer hoge isolatiewaarde.

Aanbrengen van de constructie het belangrijkste van de Dakkapel!

Wij plaatsen het dakkapel niet op de bestaande constructie maar brengen zelf een geheel nieuwe 
constructie aan. Wij geven naast de dakkapel ook 10 jaar garantie op de constructie. 

Als het gat gemaakt wordt brengen wij als enige leverancier een gelamineerde ligger aan, deze balk 
bestaat uit meerder lagen verlijmd hout en is ongeveer 30 cm dik. Dit is de basis van de constructie. 
Dan worden er slapers aangebracht van de onderbalk (gelamineerde ligger) naar de bovenbalk die 
dan inmiddels is aangebracht. Het geheel wordt afgesteund op de vloer  of naar de muren wat later 
wordt weggewerkt. Het geheel vormt een zeer solide basis.



De foto hieronder laat zien hoe de constructie eruit ziet, uiteraard moet de dakkapel nog verder 
worden afgewerkt. 

1: Gelamineerde ligger voorzien van meerdere lagen verlijmd hout.

2: Gehele constructie is opnieuw aangebracht, Klok Dakkapellen geeft naast de 
dakkapel ook 10 jaar garantie op de constructie. 

Tot slot:

Wij hebben u met deze omschrijving zoveel mogelijk proberen te voorzien van belangrijke 
informatie. Indien u vragen heeft of u wil een bezoek brengen aan onze showroom om de 
dakkapellen te bekijken horen wij dit graag. Voor een goede impressie hoe de dakkapellen eruit zien 
kunt u surfen naar www.klokdakkapellen.nl onder het kopje “ nieuws ” en “ voorbeelden 
dakkapellen” 

Uiteraard kunt u uw vraag ook insturen via webinfo@klokdakkapellen of gewoon even bellen op 
het nummer 0523-656881.
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