Kozijnen
WBB produceert in eigen fabriek ook insectenhorren,

op maat

rolluiken voor de perfecte afwerking van uw dakkapel

Insectenhorren
Voor een draai/kiepraam tot en met een schuifpui, onze
insectenhorren worden op maat geproduceerd en desgewenst geplaatst.
• In standaard RAL kleuren leverbaar
• Gemakkelijk uitneembaar
• Weersbestendig
• Snelle levertijd door eigen productie

Rolluiken

Kunststof kozijnen

Rolluiken waarborgen uw privacy en hebben een inbraak-

De kozijnen van WBB hebben een aantrekkelijk ontwerp

vertragende werking.

maar zijn ook uitstekend geïsoleerde systemen, bestaan-

• Op maat geleverd en desgewenst geplaatst.

de uit meerdere compartimenten. Ze reduceren stookkos-

• In standaard RAL kleuren leverbaar

ten en verhogen stabiliteit en veiligheid van het raam. Het

• Isolerend en energiebesparend

onderhoudsvrije, weer- en verouderingsbestendige mate-

• Geluids- en inbraakwerend

riaal waarborgt langdurig mooie ramen.

• Verduisterend / Geen inkijk
• Beschermend tegen weersinvloeden

• In diverse kleuren en binnenzijden te verkrijgen

Kijk ook op
onze website

• Houtnerf folie buitenzijde mogelijk
• Voorzien van HR ++ argon gasgevulde beglazing
• Afsluitbare grepen
• Zonwerend glas mogelijk

WBB Dakkapellen
Galgendaal 24, 6691 MD Gendt
T: 0481 - 42 22 04
info@wbb-dakkapellen.nl

wbb-dakkapellen.nl

Horren & Rolluiken
op maat voor uw dakkapel

Like ons
op Facebook

VANDAAG HEBBEN WIJ BIJ U IN DE STRAAT OP
ONDERSTAAND ADRES EEN DAKKAPEL GEPLAATST:

Dakkapellen

Platdak
dakkapel

Nokverhoging
Dakkapellen met een schuin aﬂopend dak met dakpannen
worden een sleepdak dakkapel genoemd. Niet elke willekeurige woning leent zich voor een sleepdakkapel. Een
voorwaarde is de hellingshoek, het dak mag niet te ﬂauw
aﬂopen. De minimale hellingshoek moet 35 graden bedragen, anders bestaat de kans op lekkage, omdat het regenwater op het dak van de dakkapel blijft liggen.
De verwijderde pannen van het dak worden weer gebruikt
om het dak van het dakkapel te bedekken. Het voordeel
hiervan is, is dat een dakkapel een uitstraling heeft alsof
het altijd bij het huis heeft gehoord.
Sleepdakkapellen zijn nooit vergunningsvrij te plaatsen.
WBB Dakkapellen kan eventueel deze vergunning voor u
verzorgen.

Bij WBB dakkapellen worden de dakkapellen geheel in ei-

Biedt een dakkapel niet voldoende extra ruimte op uw

gen beheer, in onze moderne werkplaats vervaardigd. Het

[lage] zolder, dan kunt u ook aan een nokverhoging denken.

grote voordeel daarvan is, is dat onder beschermende om-

Een nokverhoging is een uitbouw op het dak waarbij de

standigheden de dakkapel waterdicht kan worden gemaakt

nok plaatselijk verhoogd wordt. Het doel van een nokver-

en goed wordt geïsoleerd. Daarna wordt uw dakkapel ver-

hoging is de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar

volgens, in slechts één werkdag (wind en waterdicht), door

woonoppervlak te vergroten. Een nokverhoging verhoogt

onze eigen vakmensen geplaatst.

de totale waarde van uw huis. Nokverhogingen zijn niet
vergunningsvrij te plaatsen.

Platdak dakkapellen zijn de eenvoudigste en goedkoopste
dakkapellen. Platdak dakkapellen kenmerken zich door

De adviseurs van WBB Dakkapellen kunnen, uiteraard ge-

een plat dak en rechte contouren, dit type dakkapellen

heel vrijblijvend, bij u thuis of op onze locatie in Gendt des-

hebben meestal een hoogte van 1,50 of 1,75 meter. Een

kundig advies en een passende offerte uitbrengen.

platdak dakkapel heeft een groot voordeel ten opzichte
van andere dakkapellen, zij kunnen namelijk, aan de ach-

Ook eventuele aanvragen voor vergunningen en tekenin-

terzijde en soms ook aan de voorzijde, vergunningsvrij

gen voor uw dakkapel, kunnen wij voor u verzorgen.

worden geplaatst, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan.
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