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Service en
kwaliteit
Schiffmacher Dakkapellen is gespecialiseerd in het plaatsen van
dakkapellen, dakramen en nokverhogingen en plaatsen deze door
heel Nederland heen. U zult verrast zijn hoeveel licht en/of ruimte
er ontstaat bij het plaatsen van een dakkapel, dakraam of een
nokverhoging.
Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige en duurzame materialen.
Schiffmacher Dakkapellen is een jong en dynamisch bedrijf met
jarenlang ervaring. Wij staan graag voor u klaar met deskundig
advies en vakmanschap.

Binnen

Dakkapellen

1 datgst!

geplaa

Met een dakkapel maakt u van uw zolder een

specifieke wensen. Onze dakkapellen zijn te

Dakkapellen op maat gemaakt

ruime slaap-, hobby- of kantoorkamer. Hierdoor

verkrijgen in praktisch iedere gewenste vorm en

Als u ons vertelt wat uw wensen zijn dan kunnen wij u

verandert een ruimte met een schuine daklijn

afmeting. U heeft de keuze uit tal van soorten,

adviseren over de mogelijkheden als het gaat om een

in een heerlijk ruime kamer met veel licht.

uitvoeringen, kleurencombinaties en types

dakkapel of meerdere dakkapellen. Kiest u liever voor

Wanneer u ventilatieroosters in uw dakkapel

boeidelen. Ook leveren wij houten dakkapellen

dakramen? Ook hier kunnen wij u in adviseren. Wij kunnen

plaatst, is de betreffende ruimte tevens

met een Meranti houten kozijn. Met onze

een dakkapel plaatsen in bijna iedere dakhelling. De

voorzien van een permanente aanvoer van frisse

dakkapellen creëert u de dakkapel die precies

afmeting en indeling van uw dakkapel maken wij op maat.

lucht.

past bij uw sfeer en stijl.
Onze totaaldiensten

Een dakkapel laten plaatsen is een grote stap,

Naast het plaatsen van een dakkapel of dakraam

waarbij u over verschillende aspecten van te

verzorgen wij ook de complete aftimmering van uw zolder.

voren goed moet nadenken: isolatiewaarden

Wij leveren al jaren vakmanschap op het gebied van het

van de dakkapel, vergunningsnormen, HR++

aftimmeren en afwerken van wanden, plafonds, vloeren en

beglazing etc. Daarnaast moet uw dakkapel

kasten. Verderop in de brochure vindt u meer informatie.

aan de strengste kwaliteitseisen voldoen.
Onze dakkapellen worden op

De specialist in Nederland

traditionele manier met de hand

Schiffmacher Dakkapellen plaatst een dakkapel,

opgebouwd en afgestemd op uw

nokverhoging of dakraam in bijna geheel Nederland.

Dakramen

Rolluiken

Een dakraam is de goedkoopste, snelste en

Schiffmacher Dakkapellen plaatst en levert niet alleen dakkapellen,

makkelijkste oplossing als u op zolder of in een
andere ruimte meer licht en ruimte wilt hebben.
Een dakraam is eenvoudig te plaatsen en de
prijzen van dakramen zijn relatief laag.
Natuurlijk daglicht met VELUX tuimelvensters
Natuurlijk daglicht in huis is erg belangrijk.
Het heeft directe invloed op de gezondheid en
leefomgeving. Velux tuimelvensters bieden
al jarenlang de ideale oplossing voor het
binnenhalen van natuurlijk daglicht. Tevens
bieden deze daglichtsystemen goede
ventilatiemogelijkheden en zijn ze zeer
ruimbesparend. Voor zowel schuine als
platte daken vindt u bij ons het juiste
product.

dakramen en nokverhogingen maar ook Heroal rolluiken met Somfy
motor, bediening standaard met wandschakelaar. Dit doen wij niet
alleen op dakkapellen maar ook op andere ramen rondom uw huis.
Rolluiken vergroten uw veiligheid omdat ze ongewenste
bezoekers op afdoende wijze afschrikken. Rolluiken zijn de
beste zonwering. De rolluiken van Schiffmacher Dakkapellen zijn
altijd voorzien van aluminium, dubbelwandige lamellen met
hardschuim isolatie. De rolluiken zijn hierdoor extra stabiel en
bieden uitstekende isolatie, zowel tegen warmte of kou,
maar ook tegen hinderlijke geluiden.
Met een rolluik voor het slaapkamerraam slaapt u gegarandeerd
beter en langer. Denk ook aan het middagdutje van uw baby of
peuter, die veel minder gestoord wordt door omgevingsgeluiden
dankzij de rolluiken. Onze rolluiken zijn van het kwaliteitsmerk
Heroal!

Nokverhogingen
Met het plaatsen van een nokverhoging

Schiffmacher Dakkapellen is specialist op het

Indien u akkoord gaat met onze offerte dragen wij er zorg

veranderd u uw lage zolder in een volwaardige

gebied van nokverhogingen. Wilt u graag een

voor dat de nokverhoging binnen de afgesproken termijn

ruimte.

(vrijblijvende) offerte ontvangen? Neemt u dan

gerealiseerd wordt. Eventueel meerwerk zoals bijv. het

contact met ons op via de email of telefoon.

verplaatsen van de CV of het aanhelen van een tussenmuur

Indien uw nok lager dan 200cm is, is het

Één van onze specialisten komt bij u thuis om

kunt u aan ons overlaten. Schiffmacher Dakkapellen is een

verstandig om de mogelijkheden voor een enkele

de maatvoering te bepalen, uw wensen te

traditioneel bedrijf waarbij service en kwaliteit voor een

of dubbele nokverhoging nader te onderzoeken.

bespreken en vervolgens ontvangt u van ons een

betaalbare prijs voorop staat.

Een nokverhoging zorgt voor meer stahoogte in

offerte.

vergelijking met een traditionele dakkapel. Met
het plaatsen van een nokverhoging zorgt u ervoor
dat u de zolder goed kan betreden en er genoeg
ruimt ontstaat voor een ruime slaapkamer of
studeer- of werkruimte.
Ook voor het verzorgen van uw tekeningen
en vergunningaanvraag bent u bij ons aan
het juiste adres.

Service van
Schiffmacher
Dakkapellen
Bij Schiffmacher Dakkapellen hechten we veel waarde aan service.
Daarom vindt u niet alleen het ruimste assortiment bij ons,
maar kunt u bovendien rekenen op uitstekende service.

Advies

Kwaliteitsgarantie

Gratis en vrijblijvend deskundig advies. Wij

Ieder product is tot in detail gekeurd.

kunnen u helpen met het kiezen van kleuren en

Schiffmacher Dakkapellen geeft dan ook met

profielen die het best passen bij uw huis.

een gerust hart volledige kwaliteitsgarantie.

Landelijk werkgebied

Geen aanbetaling

Schiffmacher Dakkapellen levert en

Als u samen met onze adviseur tot een keuze

monteert door heel Nederland.

komt, is aanbetalen niet nodig.

Montageservice

Binnen 1 dag geplaatst!

Schiffmacher Dakkapellen heeft een team

De dakkapel of dakraam wordt geheel

ervaren montage- en servicemedewerkers in

compleet in 1 dag op uw woning geplaatst.

dienst. Op een van te voren bepaalde tijd zullen
de montage medewerkers van
Schiffmacher Dakkapellen de bestelde
producten bij u komen plaatsten.
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