
natuurlijke structuur modern glad sfeervolle schroten

Exclusief, meerwaarde
Poly - line

Pronk Kozijnen



Fijn dat u belangstelling toont voor onze           

dakkapellen.       D e Poly  -  line is een inves -

tering met waarde. Uitmuntend van op -

bouw, gebruikte materialen, uitstraling en 

isolatiewaarde. Deze dakkapel is uniek door 

zijn naadloze polyester buitenzijde, de ma -

nier van opbouw (waardoor er wezenlijk 

meer ruimte en licht overblijft) en door de  

doorlopende isolatie zonder koudebruggen .  

 

Poly  -  line

De poly  - line dakkapel kan op iedere  

gewenste maat geproduceerd worden, waarbij 

u zelf uw eigen sfeer, kleur en stijl bepaalt met 

alle denkbare sfeervolle en praktische opties. 

De  dakkapellen worden in één dag ge -

plaatst. Het type Poly - line dakkapel wordt ge -

leverd met maar liefst 15 jaar garantie.

Uitvoeringen

De Poly  - line is in 3 verschillende uit-  

voeringen te verkrijgen namelijk: 

Modern glad, Natuurlijke structuur  of  

Sfeervolle schroten.  Verder heeft u de  

mogelijkheid uit verschillende typen boeidelen 

van een modern tot een klassiek uiterlijk. Stan -

daard wordt dit type geleverd met functionele 

overstek van 150 mm rondom. De dakkapellen 

kunnen in vele ralkleuren en kleurencombinaties 

geleverd worden. De kozijnen zijn verkrijgbaar in 

uiteenlopende uitvoeringen, kleuren en opties. 

De binnenzijde van de dakkapel wordt standaard 

al afgewerkt met een witte (overschilderbare) 

structuurlaag en behoeft dus geen verdere af -

werking meer.

Opbouw product

De Poly - line wordt prefab opgebouwd vol -

gens een sandwichprincipe welke door ons in 

samenwerking met een ingenieursbureau is 

ontwikkeld. Door deze op een speciale manier 

geproduceerde sandwichconstructie ontstaat 

er een oersterke dakkapel waar geen onder -

steunende balken nodig zijn. Samen met de 

naadloze polyester buitenzijde inclusief poly-

ester dakbedekking ontstaat er een gesloten 

systeem waar vocht en water geen kans heb -

ben om binnen te dringen. De doorlopende 

isolatie zorgt voor een hoge isolatiewaarde van  

ca.6.0 m2.K/W zonder koudebruggen.
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- op maat gemaakt 

- breedtes tot wel 8 meter mogelijk 

- naadloze polyester buitenafwerking   

  (glad, structuur of schroten) 

  (overschilderbare) structuurverf 

  mogelijk 

- Dakoverstek rondom 150 mm 

  ca. 6.0 m2.k/W. 

- Voorzijde lood 330 mm/  

   zijkant 250 mm of verholen goot 

- Keuze uit 3 typen boeidelen                                                  

 

- Loodslabbe 15 ponds lood 

- Hemelwaterafvoer van het dak  

  geschiedt  via de achterzijde van het    

  dak (geen pijpjes) 

 

   

       Poly - line

Eigenschappen van de 
Perfect line dakkapel:


