Uw dakkapellenspecialist:
Hollandia Dakkapellen!
Wij zijn een echte dakkapellenspecialist die al meer dan 25 jaar
ervaring heeft in het plaatsen van dakkapellen.
Hollandia Dakkapellen garandeert u het volgende:
1. Eigen fabriek! Rechtstreekse levering voor de laagste mogelijke prijs!
2. Eigen personeel! Vakkundige en controleerbare montage
is het belangrijkste.
3. Plaatsing in 1 dag! Uw nieuwe ruimte is snel weer bewoonbaar.
4. Laagste prijs garantie! Vergelijkbare offerte goedkoper?
Wij gaan er onderdoor.
Objectief meetbare waarborgen en garanties:
1. 15 tot 25 jaar garantie op onze dakkapellen en de montage.
2. KOMO attest met productcertificaat op constructiematerialen, kozijnen en dakbedekking.
3. Rc 3,2 tot 4,5 aan isolatiewaarde. Koel in de zomer, snel
warm in de winter.
4. Tevreden klanten. Zie onze lange lijst met referenties.
Wij kunnen u de volgende dakkapellen aanbieden:
1. Prefab kunststof dakkapellen met kunststof draai-kiep
ramen. In Rc 2,5 en Rc 3,2.
2. Prefab houten dakkapellen, met of zonder houten ramen
(Duitse kwaliteit!).
3. Prefab polyester dakkapellen, 25 jaar garantie.
Het is zeer verstandig u eerst goed te oriënteren omdat er veel
aanbieders zijn. Hollandia Dakkapellen wil u graag voorzien van duidelijke en juiste informatie. Wij kunnen bij u thuis inmeten en uitleg
geven over onze producten. Of u komt langs bij onze showroom en
fabriek te Haarlem.
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Een goed begin is het halve werk!
Een dakkapel is een flinke investering. Doe het daarom direct goed en geef in ieder geval aandacht aan de volgende zaken:
Met wat voor soort bedrijf doet u zaken? Een specialist of
een meer algemeen bouwbedrijf? Gebruikt men onderaannemers of eigen mensen?
Welke materialen worden gebruikt? Weet u nu eigenlijk wat
u koopt? Welk merk levert men, wat zijn de specificaties van de
materialen? Vraag naar objectieve waarborgen zoals KOMO attest
met productcertificaat.
Wat is de isolatiewaarde van de dakkapel? Hoe wordt dit
aangetoond? Is het een blijvende isolatiewaarde? Bedenk dat een
hoge isolatiewaarde de verkoopbaarheid van uw huis positief
beïnvloed en ook in de zomer de warmte beter buiten houdt.
Let op details! Hoe wordt de dakkapel precies afgeleverd? Wat
moet u doen en wat doet het bedrijf precies? Kunt u wel een (rol)
gordijn ophangen na montage? Wat is wel en niet afgewerkt?
Let op de prijs! Er is enorm veel vraag en aanbod en dat trekt
ook ‘foute figuren’ aan. Een verloren aanbetaling, slechte materialen en montage of geen service bij gebreken komen helaas
regelmatig voor. Een te lage prijs betalen kost u later veel meer.
Vergelijk offertes van serieuze en goede bedrijven.
Mogelijke problemen bij een matige (doch vaak
onzichtbare) constructie zijn:
Lekkage door condensatievocht of een lekkend dak wat rot en
gele vlekken veroorzaakt.
Doorzakken van het dakvlak door het ontbreken van een goede
raveling (aangepaste draagconstructie).
Klemmende ramen door gebrek aan stijfheid. Loszittende buitenbeplating en vervuiling door algengroei.
Veel zaken die voor u onzichtbaar zijn en waar u waarschijnlijk nog
nooit aan gedacht heeft zijn vooral op de wat langere termijn wel van
groot belang.
Juist om deze problemen te voorkomen heeft Hollandiadakkapellen heel recentelijk het initiatief
genomen om een dakkapelkeurmerk op te
richten: www.dakkapelkeurmerk.nl. Op
deze manier hopen wij nog meer waarborgen voor de toekomst aan onze klanten te
kunnen geven.
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De Runner dakkapel, de beste keuze!
Onze Runner dakkapel is de meest verkochte dakkapel. Niet voor niets want deze dakkapel is ontwikkeld uit de beste
dakkapellen die er te koop zijn maar veel betaalbaarder is gemaakt door een uitgekiend productieproces, inkoopbeleid en
omzetsnelheid.
Kenmerken Runner dakkapel:
-

Sandwich constructie door gebruik van Unilin platen met
KOMO attest. Isolatie Rc 3,2. Dus geen houten stijlen regelwerk met steenwol en folie als isolatie!

-

EPDM dak met KOMO attest. Het dak ligt op afschot. Dus geen
bitumen of mastiek!

-

Kunststof kozijnen met draaikiep ramen en KOMO attest.
Vekaplast Topline met HR++ glas.

-

Trespa afwerking is standaard. Gelijmde (dus niet geschroefde) volkernplaat van hoge kwaliteit. Keralith en vele andere
materialen leverbaar.

-

15 jaar garantie op de gehele dakkapel, 25 jaar garantie op
het EPDM dak.

Onze dakkapellen onderscheiden zich verder door:
-

Fabricage in een optimaal industrieel proces. Daardoor
voorkoming van vocht- en constructieproblemen. Gebruik van
goede materialen tot in detail.

-

Het dak is volledig van kunststof maar ook uit 1 stuk, dus
zonder naden en het ligt op afschot.

-

3 x KOMO attest met productcertificaat betekent controleerbare eigenschappen en kwaliteitsnormeringen die hoger
liggen dan vrijwel elke andere aanbieder.

-

Het gebruik van KOMO gekeurde prefab platen voor dak en
zijwang voorkomt isolatielekken, vochtproblemen en een
dalende Rc waarde in de loop van de jaren.

-

Elektrische rolluiken of screens met een goede kwaliteit
motor worden in een overstek van 19 cm gemonteerd en zijn
demontabel voor service doeleinden.

-

Een nog hogere Rc waarde (4,0) voor de Runner is mogelijk.
Een volledig polyester dakkapel met 25 jaar garantie en een Rc
van 4,5 is tenslotte ook leverbaar.
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Onze Laagste Prijs Garantie
Hollandiadakkapellen heeft een echte, eerlijke en duidelijke laagste prijs garantie. Deze garantie kunnen wij om de volgende redenen bieden:
1. Wij zijn 100% gespecialiseerd in dakkapellen.
2. Overheadkosten, inkoop, productieproces en benodigde
mankracht zijn steeds verder gereduceerd en geoptimaliseerd.
3. Wij kiezen voor een lage winstmarge en snelle omzet.
U kunt heel eenvoudig gebruik maken van onze laagste prijs
garantie.
1. Laat ons de offerte zien waarvan u meent dat die vergelijkbaar is maar toch goedkoper.
2. De offerte moet genoeg specificaties bevatten voor een
objectief vergelijk.
3. Wij geven een eerlijke en controleerbare uitleg over wat er
geleverd wordt en indien van toepassing passen wij onze
prijs aan.
Wij realiseren ons heel goed dat het voor de consument erg moeilijk
is de verschillende offertes goed te beoordelen. Vaak is helemaal
niet duidelijk wat men nu precies krijgt aangeboden. Maak daarom
gebruik van onze laagste prijs garantie, wat hebt u tenslotte te
verliezen?

Wilt u een offerte op maat?
Neem dan nu contact met ons op en wij komen bij u langs. U
ontvangt dan heel snel de juiste offerte zodat u precies weet
waar u aan toe bent.

Dat kan uiteraard ook. Omdat wij niet altijd iemand beschikbaar
hebben in de showroom die u deskundig verder kan helpen is
het noodzakelijk hiervoor even een afspraak te maken. Dan weet
u ook zeker dat er ruim de tijd is om u goed te helpen.
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Fabriek en Showroom:
Cruquiuszoom 41
2142 EW Cruquius
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Graag tot ziens!
Postadres:
Postbus 4116
2003 EC Haarlem
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