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DAKKAPELLEN 
nieuw 

 

Algemeen  

U wilt meer bruikbare ruimte op een slaapkamer of 

zolder creëren?  

U wilt u bestaande dakkapel renoveren of vergroten? 

Steeds meer mensen kiezen voor een kunststof 

dakkapel van Ydema. Er is een zeer uitgebreide keuze 

in uitvoeringen en vooral specifieke wensen worden 

uiteraard naadloos in het eindproduct verwerkt. 

Met een dakkapel van Ydema combineert u hoge 

kwaliteit met aantrekkelijke uitstraling. 

 

Nieuwe kapel 

Een nieuwe dakkapel wordt standaard opgebouwd uit 

een houten draagconstructie welke aan de buitenzijde 

wordt afgewerkt met kunststof en aan de voorzijde 

wordt voorzien van een kunststofkozijn. Het dak wordt 

geïsoleerd en voorzien van dakbedekking, luxe zinken 

kraalranden en 2 uitlopen door de onderzijde van de 

boeirand. De afwerking aan de buitenzijde kan met 

heel veel verschillende materialen en kleuren worden 

uitgevoerd, vraag naar de mogelijkheden. 

 

Pannendak 
Ook is het uiteraard mogelijk om -i.p.v. een plat dak- 

een schuin aflopend pannendak op uw kapel te 

plaatsen. Op deze manier wordt de kapel meer in het 

bestaande dak geïntegreerd en krijgt het geheel een 

eigen uitstraling en identiteit. Deze kapeluitvoering 

wordt aan de voorzijde voorzien van een dakgoot 

welke ook weer in vele vormen verkrijgbaar is. 

Uw kapel wordt een sierraad op uw woning en geeft 

een enorme meerwaarde. 
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Accessoires 

Onze kapellen worden standaard al voorzien van 

enkele accessoires, zoals: verholen goten aan de 

zijkanten, onderuitlopen in de boeiranden, zinken 

kraalranden i.p.v. een standaard aluminium trim, 

ventilatieroosters en insectenhorren. Maar u kunt uw 

kapel ook nog opwaarderen met bijvoorbeeld een 

buitenzonwering zoals een screen of rolluik. Deze 

kunnen vaak in de boeirand worden ingebouwd en zijn 

dan mooi weggewerkt. Ook kunt u bijvoorbeeld 

jaloezieën-in-het-glas toepassen als zonwering. 
 

Montage 

Na eventuele bouwvergunning (welke wij voor u 

kunnen aanvragen) wordt de kapel prefab in Dronrijp 

gemaakt. Op de montagedag wordt eerst een 

daksparing gemaakt en wordt de dakconstructie 

aangepast om een stevige “fundering”te maken. 

Vervolgens wordt de kapel met een hijskraan op het 

dak geplaatst en door onze monteurs zorgvuldig 

vastgezet en aan de binnen- en buitenzijde netjes 

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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