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DAKKAPELLEN 
renovatie 

 

Algemeen  

Uw bestaande dakkapel begint de effecten van de 

tand des tijds te tonen? Dit is een veel voorkomende 

conclusie van woningbezitters. Vaak blijkt een 

dakkapel een ondergeschoven kindje te zijn geweest 

als het gaat om onderhoud en schilderwerk.  

Hierdoor komt het regelmatig voor dat regulier 

onderhoud niet meer afdoende is en dat er een 

ingrijpende renovatie moet plaatsvinden om erger te 

voorkomen. U bent bij Ydema op de juiste plek. 

 

Plan van aanpak 

Als u renovatie van uw dakkapel overweegt, zijn de 

nadelen van hout vaak al overduidelijk, dat is toch juist 

de reden van de huidige renovatieplannen.  

Onze vertegenwoordiger komt daarom graag bij u thuis 

om de situatie op te nemen en u de voordelen en 

mogelijkheden van kunststof uit te leggen.   

Vervolgens worden uw wensen op papier gezet en 

krijgt u gratis een vrijblijvende offerte thuisgestuurd.  . 

 

Kunststof 
Er is een breed scala aan kunststof producten welke 

ingezet kunnen worden in het renoveren van o.a. 

dakkapellen. Elk product heeft zijn eigen voordelen 

en mogelijkheden. Wij werken daarom o.a. met 

gerenommeerde kunststofmerken zoals K-Vision, 

Keralit, Trespa, Polyplus en Deeplas. De toe te passen 

materialen worden per project opnieuw vergeleken 

en in combinatie met uw wensen wordt hier een 

passend product aangeboden.   
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Gemak 

In de voorzijde van de kapel wordt doorgaans een 

kunststofkozijn geplaatst waarbij de bekende 

draaikiepramen een perfecte mogelijkheid bieden om 

uw ramen vanuit de kapel te reinigen. Ook kunnen 

deze ramen worden voorzien van insectenhorren. 

Ventilatieroosters zijn daarnaast weer ideaal als het 

gaat om verse lucht aan te voeren.  

Een buitenzonwering zoals een screen of rolluik kan u 

optimale verkoeling bieden tegen de warmte van de 

zon. Vraag gerust naar de mogelijkheden. 
 

Montage 

Na het bouwen van een steiger voor de gevel waar de 

kapel zich bevindt, wordt het kozijn uit de kapel 

gehaald en worden bestaande bekledingsmaterialen 

zoals rabat en boeirandhout verwijderd. Met andere 

woorden; de kapel wordt gestript. Vervolgens wordt 

een nieuw kozijn geplaatst en loodslabben 

aangebracht waarna de kapel opnieuw wordt bekleed 

met kunststof en aan de binnenzijde netjes wordt 

afgewerkt. Alle afval wordt netjes opgeruimd en door 

onze monteurs meegenomen . 
 

Onderhoud 

Onze kunststofproducten behoeven bijna geen 
onderhoud. Het is uiteraard aan te raden e.e.a. 
regelmatig met een niet agressief schoonmaakmiddel 
te reinigen. 

Controleer ook regelmatig uw afvoeren op 
verstoppingen door takken, bladeren of andere 
vervuiling. Dit garandeert u een zorgeloos gebruik van 
uw dakkapel. 

Bij klachten graag direct contact met ons opnemen.  

 

 

Ydema Kozijnen BV 
De Alde Mar 10 
9035 VP   Dronrijp 
T.   0517-23 22 66 
F.   0517-23 22 19 
E.   info@ydema.nl 
I.    www.ydema.nl 
Openingstijden showroom: 
- maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00. 
- ’s avonds en in het weekend op afspraak. 

   W i e  k w a l i t e i t  w i l ,  k i e s t  Y d e m a  w w w . y d e m a . n l  
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