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Windak dakkapellen.
 Voor altijd.



Familie Voss, Geldrop “Met vier kinderen zijn we rijkelijk 
bedeeld. Maar als de twee oudste meiden willen studeren, 
is het geen optie meer om ze een kamer te laten delen. 
Met een extra brede dakkapel hebben we zelfs twee grote 
kamers op zolder kunnen maken. Nu mogen we nog een 
paar jaar in huis van Stacey en Linda genieten.” 

Een dakkapel koopt u misschien maar eenmaal in uw leven. Dan kan het maar beter 

meteen de beste zijn. Een kunststof of beter gezegd een composiet dakkapel van 

Windak is namelijk een keuze voor altijd. 

Daarmee doelen we niet alleen op kwaliteit van de 

materialen en de constructie. Die voldoen aan de 

strengste eisen en garanderen we tot wel 15 jaar. 

Voor altijd drukt ook de belofte uit dat we u dezelfde 

service leveren die wij in uw plaats zouden wensen: 

attent, correct en oplossingsgericht.

Op onze website vindt u tal van inspirerende 

toepassingen. 

Een dakkapel 
voor altijd



Michel
Productiemedewerker

Kunststof of composiet?
Er zijn veel soorten kunststof met evenzoveel 

verschillen in eigenschappen. In Windak dakkapellen 

worden topkwaliteit composieten gebruikt: hoog-

waardige, met glasvezelversterkte polyesterharsen. 

Net als de vliegtuigindustrie en defensie kiest ook 

Windak voor deze materialen om hun sterkte, hun 

weersbestendigheid, hun lichte gewicht en hun 

naadloze verwerkbaarheid. 

Inspiratie



Een dakkapel koopt u misschien maar eenmaal in uw leven. Dan kan het maar 

beter meteen de beste zijn. Een kunststof dakkapel van Windak is namelijk 

een keuze voor altijd. 

Daarmee doelen we niet alleen op kwaliteit van de 

materialen en de constructie. Die voldoen aan de 

strengste eisen en garanderen we tot wel 15 jaar. 

Voor altijd drukt ook de belofte uit dat we u dezelfde 

service leveren die wij in uw plaats zouden wensen: 

attent, correct en oplossingsgericht. 

Marlies Westra, Oudenaarde “Als salesmanager werk ik geregeld 
buiten kantoor. Dus ook vaak - @home - tijdens � lespits en 
’s avonds. Ik bel ook veel, dus werken zonder ‘familiegeluid’ 
is belangrijk. Met mijn nieuwe royale dakkapel is de zolder 
een sfeervolle en ruime werkkamer geworden. Een heerlijke 
werkplek met rustgevend uitzicht op het groen.” 



Peter
Verkoopadviseur

Alle wensen 
in vervulling
De composiet dakkapellen van Windak zijn onderhoudsvrij, zodat u er na plaatsing vrijwel 

geen omkijken naar heeft. Ze zijn onder ideale omstandigheden volledig geproduceerd en 

samengesteld in onze fabriek. Daardoor wordt de plaatsingstijd tot een minimum beperkt. 

Garanties
- Tot 15 jaar garantie 

- Hoogwaardige kunststof kozijnen met KOMO-keurmerk

- 100% maatwerk

- Korte levertijd

- Geheel geproduceerd en samengesteld in onze fabriek

- Montage in één werkdag

- Aangesloten bij brancheorganisaties VKCN en NRK

De buitenzijde en de kozijnen kunnen worden uitgevoerd met levensechte 

houtnerfstructuur en in diverse RAL-kleuren. Voor een werkelijk bijzonder effect 

hebben we ook een composiet waarin metaaldeeltjes verwerkt zijn, voor een uiterlijk 

dat niet van koper, zink of ijzer te onderscheiden is. 

Door gebruik van hoogwaardige materialen en toepassing van slimme 

productiemethoden is een Windak dakkapel ook na decennia nog net zo mooi als 

direct na plaatsing. Slimme engineering garandeert een optimale isolatie van de 

dakkapellen, zonder koudebruggen die warmte verloren laten gaan. Het gebruik van 

topkwaliteit kozijnen en ramen houden die winst vast en zorgen ervoor dat vocht 

geen kans krijgt. 

Windak is een juweel op uw dak. Maar het draait in eerste instantie om de 

kwaliteitsbeleving van de ruimte aan de binnenzijde. We leveren ons werk keurig 

afgewerkt op, zodat u desgewenst direct kunt beginnen met het inrichten van uw 

nieuwe slaap-, speel-, werk- of badkamer. 



Er valt heel wat te kiezen in het productenaanbod van Windak. Genoeg om van uw 

dakkapel een hoogstpersoonlijke versie te maken die zowel aan de binnen- als de 

buitenzijde exact voldoet aan uw smaak en uw wensen. Er is een luxe, volledig 

naadloze versie die maximale binnenruimte combineert met een hoge isolatiewaarde. 

Daarnaast is er ook nog een basislijn, die met evenveel zorg wordt gemaakt en ruim 

boven de normen van het Bouwbesluit isoleert. 

Maak uw keuze

De boeidelen zijn leverbaar in drie vormen. Samen met het uitgebreide palet van 

kleuren en verschillende structuren van de boeidelen en de buitenzijden is het aantal 

mogelijke variaties enorm groot.

Opties

- Lood, verholen goot of loodvervanger

- Kunststof vensterbank in diverse designs en kleuren

- Rolluik of screen (handmatig of elektrisch bediend)

- Rolluikkast of screenkast geïntegreerd in het dak

- Zijlichten en lichtkoepels

- Inbouwspots en lichtpunten

- Hang- en sluitwerk met politiekeurmerk

- Insectenhorren

- Ventilatieroosters

Alle wensen zijn bespreekbaar, ook als ze niet voorkomen in het overzicht hierboven.

Sinds 1996 hebben we al duizenden Windak dakkapellen geplaatst en ook dit jaar 

komen er weer honderden bij. Er zijn er vast enkele bij u in de buurt. Kijk op onze 

website voor een interactief overzicht van plaatsingen in Nederland en België.

Joep van Vondel,  Arcen “Tot voor kort had ik mijn atelier 20 kilometer van huis. 
Ik ben er altijd van uitgegaan dat mijn zolder niet groot genoeg was voor 
mijn activiteiten. Met mijn nieuwe Windak dakkapel kan ik aan de slag als 
ik inspiratie heb, op elk moment van de dag. ” 



Traditioneel: Tijdloos karakter 

Boeidelen

Klassiek: Sierlijke welvingenModern: Strakke lijnen

Klanten



Een dakkapel koopt u misschien maar eenmaal in uw leven. Dan kan het maar 

beter meteen de beste zijn. Een kunststof dakkapel van Windak is namelijk 

een keuze voor altijd. 

Daarmee doelen we niet alleen op kwaliteit van de 

materialen en de constructie. Die voldoen aan de 

strengste eisen en garanderen we tot wel 15 jaar. 

Voor altijd drukt ook de belofte uit dat we u dezelfde 

service leveren die wij in uw plaats zouden wensen: 

attent, correct en oplossingsgericht. 

Eugène Rochus, Utrecht “In de binnenstad heb ik enkele 
panden die ik per etage verhuur. Ik heb gemerkt 
dat zolders een stuk populairder worden, met een 
goed geventileerde badkamer achter de dakkapel. 
Die investering verdien ik zo terug.”



Albert
Werkvoorbereiding

Service in elke fase

Kenmerken
- Isolatiewaarde RC tot 3.5 m2 K/W

- Naadloze, glasvezelversterkte polyester buitenzijde

- Volledig weersbestendige en schildervrije toplaag

- Ramen voorzien van HR++ glas

- Warmtewerende materialen

- Onder vacuüm gesloten sandwich-constructie 

   zonder koudebruggen

Een Windak dakkapel is een topklasse product. Daarbij laten we het niet. 

We nemen ook alle mogelijke moeite om u een optimale service te bieden. 

Bij Windak voelen we ons dan ook evenzeer een dienstverlener als een fabrikant. 

Met gepaste aandacht helpen we u in alle fasen van besluitvorming en daarna.

Dat begint natuurlijk met de plannen voor uw zolderverdieping. Voor een 

goed gesprek daarover bent u van harte welkom in de showroom van onze 

hoofdvestiging in Bladel. Windak heeft bovendien tientallen dealers die u ook 

thuis kunnen adviseren. 

We bespreken graag op welke manier we aan uw wensen kunnen voldoen. 

Elke vraag over de eigenschappen van materialen, constructies en afwerking 

zullen we zo helder mogelijk beantwoorden. Hoewel het voor een dakkapel 

lang niet altijd nodig is, maken we u ook graag wegwijs bij het aanvragen van 

een vergunning.

Dealers



Een dakkapel koopt u misschien maar eenmaal in uw leven. Dan kan het maar 

beter meteen de beste zijn. Een kunststof dakkapel van Windak is namelijk 

een keuze voor altijd. 

Daarmee doelen we niet alleen op kwaliteit van de 

materialen en de constructie. Die voldoen aan de 

strengste eisen en garanderen we tot wel 15 jaar. 

Voor altijd drukt ook de belofte uit dat we u dezelfde 

service leveren die wij in uw plaats zouden wensen: 

attent, correct en oplossingsgericht. 

Montage in één dag
08.00 uur

Sparing in het dak

12.30 uur

Telescoopkraan plaatst dakkapel

14.00 uur

Tocht- en waterdicht 

17.00 uur

Opgeleverd 

Het afwerken en inrichten kan beginnen

Cyriel
Montage



Kom kijken
De klasse van Windak is een belevenis. In onze fabrieksshowroom in Bladel en bij 

een van onze dealers kunnen we u van dichtbij laten kennismaken met de kwaliteit 

van de constructie, de materialen en de perfectie in de afwerking. 

Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen en adviseren 

u over de dakkapel die helemaal aansluit op uw wensen. 

Belt u vooraf voor een afspraak, dan weet u zeker dat u 

alle aandacht krijgt die u verdient. Als het beter uitkomt, 

kunnen we u ook buiten kantoortijden van dienst zijn.

Montage in één dag
08.00 uur

Sparing in het dak

12.30 uur

Telescoopkraan plaatst dakkapel

14.00 uur

Tocht- en waterdicht 

17.00 uur

Opgeleverd 

Het afwerken en inrichten kan beginnen

Jacques Bern, Prinsenbeek “Het enige nadeel aan mijn twee-onder-
één-kapper is het dak dat al op de eerste verdieping begint. 
Het ruimteverlies heb ik gecompenseerd door een dubbele 
dakkapel. In de straat zien ze ook het voordeel wel: ook 
mijn buurman heeft inmiddels een afspraak met een 
adviseur van Windak.”
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De vierkante afbeeldingen in deze brochure zijn zogeheten 

QR-codes. Met uw smartphone kunt u deze beeldjes inlezen.

Ze leiden u dan zonder omwegen naar onze website.

www.windak.nl

Windak Benelux

Nijverheidsstraat 16a

5531 AA Bladel 

T. 0497 - 38 80 62

F. 0497 - 38 79 17

E. info@windak.nl

Openingstijden fabrieksshowroom in Bladel

Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur 

Zaterdag van 09:00 uur tot 13:00 uur

Buiten kantoortijden op afspraak

Bij Windak snappen we dat het bij een dakkapel draait om ruimte. Úw idee van ruimte. 

En daarvoor doen onze mensen hun uiterste best. Uw tevredenheid zit deels in de dakkapel 

zelf en deels in alle dienstverlening daaromheen. Daarom kiezen veel mensen voor die 

unieke combinatie bij Windak. Voor altijd. 

kantoor adres: 
Dekkershoek 52 2552 DE Den Haag
Tel: 06-41617011 / 070-7113859
info@dekozijnmakelaars.nl
www.dekozijnmakelaars.nl


