Specificaties Klok Dakkapel Type B

De dakkapel type B is verkrijgbaar in kunststof
en hout. Deze dakkapel wordt geleverd met
twee draaikiepramen en één vast raam. Het
type B is geschikt voor een enkele kamer en
heeft een standaard isolatiewaarde van RC 5.0.

Bekleding buitenzijde dakkapel
De buitenzijde van de dakkapel kan worden bekleed met
verschillende materialen.
 Trespa: een gladde kunststof.
 Keralit: Kunststof met een houtnerflook. Bij het
gebruik van Keralit worden de zijwanden van de
dakkapel bekleed met rabatdelen.
 Multiplex platen, eventueel met houten rabatdelen
aan de zijwanden (alles één keer in de grondverf).

Type B dakkapel bekleed met keralit *

Type B dakkapel bekleed met trespa **

Lood
15 ponds lood van 25
centimeter breed, geklopt in
de vorm van de dakpannen.
Loodvervanger is ook
verkrijgbaar.

Slapers
De slapers waarmee de
constructie van het dak wordt
opgevangen zijn van
geschaafd vurenhout. Hoe
deze worden geplaatst is
afhankelijk van de kap van
het huis.

Dakbeschot
Het dakbeschot is een
warmdakconstructie met een
houten balklaag en isolatie.
De binnenzijde is afgewerkt
met 10 millimeter groene
plaat.

Daktrim
Bij onze dakkapellen is standaard
een rechte aluminium daktrim (*)
meegeleverd. Een ronde
aluminium kraal (**) of zinken
daktrim is ook verkrijgbaar.

Dakbedekking
De dakbedekking is EPDM
rubber membraam uit één
stuk. EPDM is UV licht
bestendig en ozon bestendig
EPDM wordt naadloos
verlijmd en heeft een
levensduur van 50 jaar.
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Kozijnen
Kunststof kozijnen
Onze kunststof kozijnen zijn UV bestendig, slag- en
stootvast, in verschillende kleuren verkrijgbaar. De
bewegende delen zijn standaard draaikiepramen in een
verdiept profiel, voorzien van ventilatiestanden.
De draaikiepramen zijn voorzien van een
meerpuntssluiting met standaard een aluminium kruk. De
tochtstrippen zitten in de sponningszijde.
Houten kozijnen
Meranti houten kozijnen met een FSC keurmerk. De
bewegende delen zijn hier standaard naar buiten
draaiende ramen. (Draaikiepramen mogelijk.)

Beglazing
Thermopane beglazing met een 10 jaar
KOMO-keurmerk garantie. Droogsysteem
beglazing met een U-waarde van 1.1. Dit is
HR++ glas met gasvulling. Triple glas (Uwaarde 0,6) mogelijk.

Vensterbank
De standaard vensterbank van 18 mm
multiplex en 200 mm breed. Deze
vensterbank is verwerkt in de constructie. En
zit (tenzij anders aangegeven) op ongeveer 90
centimeter hoogte. Kunststof
overzetvensterbanken zijn verkrijgbaar.

Plaatsing
Onze dakkapellen worden met een
ladderlift geplaatst. Zo werken we ook
voornamelijk aan de buitenkant van het
huis. Ook besparen we kosten aan een
hijskraan en vergunningen en
legeskosten hiervoor.

Garantie specificatie
Totale constructie
15 jaar
Toegepaste materialen
10 jaar
Kleurechtheid
10 jaar
Hang- en sluitwerk
10 jaar
Beglazing
10 jaar
Buitenzonwering
3 jaar
Elektrische componenten
3 jaar
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Standaard oplevering binnenzijde
A
B
C
D

10 mm lijstwerken rondom kozijn
10 mm plaat binnenzijde plafond
10 mm plaat over zijwanden
Standaard multiplex vensterbank

Optioneel bij oplevering binnenzijde
D Kunststof vensterbak optioneel
E MDF hoeklijst
F Knieschot dichtmaken

Afwerking
Het plafond en de zijwanden van de dakkapel zijn afgewerkt met 10 millimeter groene plaat, dit zijn
constructieplaten die niet mogen worden verwijderd.
Advies voor de afwerking op de groene platen
Plamuren en afkitten, hierna kunt u schilderen (let op sporadisch dikteverschil in de platen), of
behangen met glasvezelbehang, hierna kunt u schilderen.
U heeft de mogelijkheid een verlaagd plafond aan te brengen omdat wij rekening houden met 10
centimeter. extra ruimte boven het kozijn.

Optionele accessoires bij deze dakkapel
Ventilatieroosters
Duco roosters, standaard geleverd in aluminium
kleur, tegen meerprijs in andere kleuren.
Horren
Aluminium inzethorren, geplaatst aan de
buitenzijde in de sponning, in verschillende
kleuren verkrijgbaar
Rolluiken
Aluminium rolluiken, bediening met band of
elektrisch. Rolluiken zijn verduisterend
aangebracht met geïsoleerde lamellen en in
meerdere kleuren verkrijgbaar.
Screens
Screens van aluminium met het doek in kleur.
Bediening met band of elektrisch.

