
Een Onderhoudsvrije Dakkapel van PlanKozijn

      

Een dakkapel zoals u het wenst volgens traditionele opbouw

Bouwmaterialen voor een woning dienen mooi en duurzaam te zijn. Dat geldt in het bijzonder voor een 
dakkapel, want deze heeft zowel naar binnen als naar buiten toe een belangrijke functie. Een dakkapel 
bepaalt mede het uiterlijk van uw huis. 
Het is dus de moeite waard om op kwaliteit te letten, want de kwaliteit van een dakkapel bepaalt mede de 
kwaliteit van uw gehele woning en zorgt voor waardevermeerdering.

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken uit bouwmaterialen, kozijnen, glas en accessoires, zoals een 
ingebouwd rolluik die geheel is weggewerkt in de dakconstructie van uw dakkapel. Wij laten u zien hoe 
goed de dakkapel worden geïsoleerd en wat de ventilatie mogelijkheden zijn. Kortom, we maken de 
dakkapel precies zo zoals u het wenst. Als u kiest voor een dakkapel van PlanKozijn, dan weet u zeker dat u 
kwaliteit koopt en er vele jaren achtereen zorgeloos plezier van heeft.

Dakkapellen van PlanKozijn worden op maat gemaakt en daar plukt u de vruchten van. Individueel 
maatwerk door vakmensen uitgevoerd. U heeft een ruime keuze uit uitvoeringen en afmetingen tot maar 
liefst 5.50 meter breed! Standaard is een dakkapel uitgevoerd met kunststof kozijnen, waarbij u kunt kiezen 
uit een moderne of een klassieke uitvoering. Daarnaast is er keuze uit meer dan 50 standaard kozijnkleuren 
in houtnerfuitvoeringen. Geeft u echter de voorkeur aan houten- of aluminium kozijnen; dan kan dat ook.

De voordelen van PlanKozijn dakkapellen: 

• Snelle vakkundige plaatsing; (duur afhankelijk van uitvoering en soorten afwerking) 
• Flexibel in uitvoering, van klassieke tot moderne vormgeving 
• Ruime keuze uit accessoires 
• Keuze uit VinyPlus gevel- en dakrandpanelen 
• De raamkozijnen worden gemaakt van topmerken als Schüco en Deceuninck 
• 50 kleurstellingen in houtnerfmotieven 
• Zeer goede isolatie en geluidsdichtheid 
• Weinig tot geen onderhoud nodig 
• Maak uw eigen glaskeuze 
• Uw dakkapel wordt volgens uw wensen gemaakt 

De buitenbekleding is gemaakt van kunststof, hout of van de onderhoudsarme VinyPlus gevelpanelen. Alle 
dakelementen hebben een uitstekende afwatering. Omdat wij de dakkapellen zelf samenstellen zijn speciale 
wensen met betrekking tot de vormgeving en uitvoering bijna altijd te realiseren. Voor welke uitvoering u 
ook kiest, altijd krijgt u een dakkapel van topkwaliteit.

Mag dat zomaar, een dakkapel plaatsen?

Bij het plaatsen van een dakkapel zult u zich aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw 



veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. Maar ook omdat de dakkapel moet passen in de 
omgeving en uw buren er geen last van mogen hebben. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning 
voor nodig, in andere gevallen niet.

Optimaal woongenot

Naast licht en ruimte biedt uw dakkapel van PlanKozijn het voordeel van behaaglijkheid. Zomers is het 
aangenaam koel en in de winter lekker warm. Dat komt doordat uw dakkapel optimaal geïsoleerd is, net als 
de moderne nieuwbouwwoningen. De traploos regelbare ventilatieroosters zorgen voor voldoende frisse 
lucht en een tochtvrij leefklimaat. Mede door het toegepaste hoogrendementsglas neemt uw energierekening 
geen vlucht. Met een geïntegreerd rolluik neemt ook de veiligheid in uw huis toe en heeft u het voordeel van 
bijna gehele verduistering en extra isolatie van geluid en warmte. 

De afwerking

Aan de binnenzijde wordt uw dakkapel (optioneel) afgewerkt met 10 mm 
plaatmateriaal en plinten. Onder het kozijn wordt standaard een 
vensterbank geplaatst. Desgewenst kunt u ons inschakelen voor de 
verdere afwerking van uw ´nieuwe´ zolder.

Onderhoudsarm

Uw dakkapel doorstaat weer en wind en vervuiling is niet te voorkomen. Kiest u echter voor een kunststof 
dakkapel dan is het onderhoud nihil. De draai/kiep-ramen zijn van binnen uit eenvoudig te lappen.


