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Voorbereiding showroomafspraak



In dit document vindt u in volgorde de te ondernemen stappen in aanloop naar uw showroomafspraak.

Stap 1: Bereken de hellingshoek van uw dak

De hellingshoek bepaalt een deel van de dakkapel kosten. Hoe vlakker een dak, hoe dieper de dakkapel
moet worden en hoe meer materiaal er dus nodig is. 
Om u tijdens de showroom afspraak een passende offerte te kunnen geven, is het daarom van belang 
om vooraf te weten wat de hellingshoek van uw dak (ongeveer) is. 

De technologie van nu maakt het mogelijk om eenvoudig de hellingshoek van uw dak op te kunnen meten.
Hiervoor hoeft u alleen een gradenmeter app te downloaden. 

Wij raden hiervoor de app 'Gradenboog Smart Protractor' aan.

Open de Gradenboog Smart Protractor en
plaats uw telefoon vervolgens tegen uw
dakbeschot. Meet uw dakbeschot op twee
verschillende plaatsen (onderaan en wat
verder bovenaan het dak)

Is er een draagbalk zichtbaar? Meet dan uw
draagbalk op twee verschillende plaatsen op.

Stap 2: De afmetingen van uw gewenste dakkapel

> Hoe breed wordt uw dakkapel?
Voor optimale ruimtewinst is een dakkapel in de volledige breedte vaak zeer gewenst. Wij leveren
maatwerk dakkapellen tot maximaal 14 meter breed. De regel is dat je aan beide kanten van de
dakkapel 0,5 meter afstand moet houden van de muur.

Als voorbeeld:
Bij een woning van 8 meter breed mag de dakkapel een maximale breedte van 7 meter hebben 
(8 meter - 2 x 0,5 meter aan beide kanten).

> Bereken uw nokhoogte
De hoogte van de vloer tot het hoogste punt van het dak

Download voor Android gebruikers 
Download voor iOS gebruikers

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/gradenboog-smart/id1076530001?l=nl


Stap 3: Welk type dakkapel past bij uw woning?

Ook goed om in de voorbereiding te bepalen is welk type dakkapel uw voorkeur heeft. 
Bekijk onze dakkapellen om een beeld te krijgen van onze mogelijkheden.

Welk type zijwang spreekt u het meest aan?

Natuurlijke structuur Modern glad Sfeervolle schroten

Boeidelen
Boeidelen zijn de dakranden die uw dakkapel beschermen tegen neerslag. 
Hierbij heeft u de keuze uit de volgende type afwerkingen: modern, traditioneel of klassiek. 

Welk type boeideel spreekt u het meest aan?

Modern Traditioneel Klassiek

https://www.polyworkxdakkapel.nl/polyworkx-dakkapel/onze-dakkapellen/


Combineren is mogelijk!
Ook kunt u ervoor kiezen om de zijwangen een andere kleur te geven dan de boeidelen. Hiervoor kunt u
bijvoorbeeld gaan voor antraciete zijwangen en witte boeidelen. Alle RAL-kleuren en kleurencombinaties
zijn mogelijk. Zo weet u zeker dat de uitstraling van uw dakkapel aansluit op uw wensen.

Tekeningen & Foto's
Heeft u foto's en bouwtekeningen van uw woning? Wilt u deze dan meenemen naar de showroom? 
Ook foto's van de zolderindeling en het aanzicht van waar de dakkapel moet komen zijn nuttig om u
nog beter te kunnen adviseren.

Kleur
De standaardkleuren die wij aanbieden voor de zijwangen van de dakkapel zijn wit (RAL 9010), crème wit
(RAL 9001) en antraciet (RAL 7016). Polyworkx Dakkapellen zijn voor een meerprijs leverbaar in iedere
gewenste RAL kleur. 

Antraciet Crème



Wij ontvangen u graag in onze showroom!

Het bezoeken van onze showroom kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch of
via de e-mail contact met ons opnemen.

           0497 - 820 220 

           dakkapel@polyworkx.nl

Onze openingstijden
Wij zijn te bezoeken op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur.

Onze showroom is te vinden op industrieterrein de Haagdoorn in Eersel. 
Langs de snelweg A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens.

Adres:
Lange Voren 16B
5521 DD Eersel


