MONTREAL
BARCELONA
STOCKHOLM
OSLO

Prijslijst

eco +

interieur +

comfort ++

comfort +

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

MONTREAL
De Montreal dakkapel is standaard zeer compleet uitgerust. Hoogwaardige
aluminium bekleding en optimaal gebruikmaken van de ruimte, dat doet de
Montreal dakkapel.

v.a.

6250,-

v.a.

6250,-

v.a.

5950,-

v.a.

5750,-

BARCELONA
De Barcelona dakkapel is traditioneel vormgegeven en uitgerust met een gepatenteerd en geïntegreerd gootsysteem.

STOCKHOLM
De traditionele vormgeving maakt de Stockholm dakkapel tot een chique en
complete uitbreiding van je woning.

OSLO
Een strak, robuust design van de dakkapel. Gemaakt van duurzame materialen,
voor jarenlang onderhoudsarm plezier. Bestand tegen alle elementen

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

Heerlijk comfortabel genieten, de naam van het Comfort+ pakket maakt de
verwachtingen waar. Regelbare ventilatieroosters voor op het vaste glas. Keuze
uit prachtige inzet jaloezieën of plissés en een volledig geïntegreerd elektrisch
en draadloos bediend rolluik of sunscreen

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL
Comfort +

Plissé, inzet
Jaloezie, inzet
Rolluik, geïntegreerd, elektrisch, draadloze bediening
Sunscreen, geïntegreerd, elektrisch, draadloze bediening
Radiografische, enkelvoudige afstandsbediening Telis 1
Ventilatierooster op het vaste glas

Comfort ++
Het beste van twee werelden. Met het aantrekkelijke Comfort++ pakket is je
zolder heerlijk koel in de zomer en knus en behaaglijk in de winter. Een dakkapel
vergroot de leefruimte in je huis; vaak is de ruimte onder het dak het warmst in
de zomer en het koudst in de winter. Het klimaatbeheerssysteem in het Comfort++ pakket is volledig estetisch verantwoord. Er is geen grote binnenunit aan
de wand nodig. Het compleet geïntegreerde klimaatbeheerssysteem is uit het
zicht op het dak gemonteerd en ook aan de buitenkant niet zichtbaar.

Plissé, inzet
Jaloezie, inzet
Rolluik, geïntegreerd, elektrisch, draadloze bediening
Sunscreen, geïntegreerd, elektrisch, draadloze bediening
Radiografische, enkelvoudige afstandsbediening Telis 1
Ventilatierooster op het vaste glas
Geïntegreerd klimaatbeheerssysteem - energiezuinig, nieuwe generatie,
koelen, verwarmen, ventileren en/of ontvochtigen.

Interieur +
Compleet! Met het Interieur+ pakket is je zoldermetamorfose helemaal af, niet
alleen van buiten, maar vooral ook van binnen!

Opbergruimte met schuifdeuren
Binnen aftimmeringpakket - verlaagd plafond, vensterbank en plinten
rondom, schilder-/stuc-/behangklaar
LED decolight verlichting - duurzaam, energiebewust en zeer lange
levensduur

Eco +
Duurzaam en milieubewust. Lage energiekosten
3-dubbellaags glas!
Dakconstructie RC 5.0
Zijwangconstructie RC 5.0

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Eenheid

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

-

-

-

-

per vak

20,-

per raam

330,-

KUNSTSTOF KOZIJN VEK A
De kozijnprofielen zijn opgebouwd uit een vijftal ‘kamers’ en inwendig versterkt
met verzinkt staal. Dit zorgt voor een optimale geluids- en warmte-isolatie en een
perfecte stoot- en slagvastheid. Draai-kiep-ramen zijn in diverse breedtes leverbaar. Standaard verdiept, glad, crème-wit RAL 9001. De binnenzijde is altijd glad.

KUNSTSTOF KOZIJNEN EN R AMEN IN KLEUR
De buitenzijde van de kozijnen en ramen is leverbaar in talloze RAL-kleuren in
combinatie met houtnerf-look. Mooi en functioneel gaan hier duidelijk hand in
hand.

GL AS MET ROEDEN
Optioneel zijn roeden tussen het glas leverbaar.

JALOEZIEËN IN HET GL AS
Elegante aluminium jaloezieën tussen het glas.
Garantie 5 jaar (aflopend).

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Eenheid

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

-

-

per m2

195,-

per meter

100,-

-

-

HR++ GL AS - VOOR BETERE ISOL ATIE!
HR++ glas staat voor Hoog-Rendementsglas met een gasvulling. Het is dubbelglas
met een extra warmte-reflecterende laag tussen het glas. Hierdoor laat HR++ glas
minder warmte door dan normaal dubbel glas. Het is ook leverbaar als Satin-glas.
Dit is vrijwel ondoorzichtig glas en wordt bijvoorbeeld in een badkamer gebruikt.

AS

BRA

EREND
DW
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Indien het bouwbesluit voorschrijft dat er in de dakkapel brandwerend glas moet
worden gebruikt, dan wordt Pyroguard® gebruikt. Dit is leverbaar als HR-glas.
Door de speciale samenstelling houdt Pyroguard tot 30 minuten de vlammen tegen
en weert het tevens de warmte die bij een brand vrijkomt.

N

BR ANDWEREND GL AS - PYROGUARD®

Pyroguard®

VENTIL ATIEROOSTER - VOOR FRISSE LUCHT!
De ventilatieroosters worden op het vastglas-gedeelte geplaatst. In diverse RALkleuren leverbaar. Met ventilatieroosters wordt de lucht voortdurend ververst en
verliest u de minste energie. Goed ventileren is gezond en bespaart energie! Niet
mogelijk in combinatie met Pyroguard glas.

VERHOLEN GOOT
In plaats van loodstroken aan de zijkant van de dakkapel, kan ook een verholen
goot worden aangebracht. Deze goot ligt onder de dakpannen langs de zijwangen
en geeft een luxere uitstraling aan uw dakkapel.

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

HORREN
Een aluminium inzet-raamhor is leverbaar voor het kunststof kozijn met een draaikiepraam, in diverse RAL-kleuren leverbaar. De raamhor is gelijktijdig met de
dakkapel te bestellen. Deze hor is eenvoudig van binnenuit te plaatsen en uit
te nemen.

per stuk

97,-

per stuk

235,-

per stuk

195,-

per stuk

275,-

PLISSÉS, INZET
Met de prachtige plissés verfraait u uw kunststof ramen op uiterst decoratieve en
elegante wijze. Deze binnenzonwering is verkrijgbaar in vele kleuren en is zeer
gemakkelijk te plaatsen en minstens zo makkelijk uitneembaar tijdens het reinigen van uw ruiten. De plissé is een raambekleding van stof in zig-zag vorm
binnen een solide aluminium frame. Garantie 2 jaar.

JALOEZIEËN, INZET
De elegante jaloezieën geven de absolute finishing touch aan uw zolder metamorfose. Deze binnenzonwering is verkrijgbaar in vele kleuren en is zeer gemakkelijk te
plaatsen en minstens zo makkelijk uitneembaar tijdens het reinigen van uw ruiten.
De jaloezieën zijn een raambekleding van horizontale aluminium lamellen binnen een
solide aluminium frame. Garantie 2 jaar.

SUNSCREEN
Het elektrisch bediende screen wordt geïntegreerd in het dak achter het boeideel. De Somfy® motor is voorzien van een aansluitsnoer met geaarde stekker
i.c.m. een radiografische wandschakelaar. De geleiders en het doek zijn
leverbaar in diverse kleuren. Maximale afmeting per deel 3300 mm breed.
Garantie 3 jaar.
Prijsvoorbeeld o.b.v. breedte = 3 meter.

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Eenheid

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

LED
Creëer sfeer in je dakkapel door deze moderne inbouwspotjes in het plafond te
laten plaatsen. Deze led-inbouwspotjes maken je dakkapel mooi af en ze zijn ook
nog eens zeer energiezuinig. Prijsvoorbeeld o.b.v. breedte = 3 meter.

215,-

COLORCOAT HPS® ULTR A
Prachtige kleurenreeks, ontwikkeld in samenspraak met architecten en kleurexperts. 30 jaar onderhouds vrij en zelfreinigend. Ecologisch ontworpen. Biedt u
het beste op het gebied van duurzaamheid en gegarandeerde prestaties voor een
dakkapel om zorgeloos van te genieten.

-

-

per meter

55,-

per stuk

385,-

ALUCOPAL ®
Exclusieve uitstraling en optimale ontwerpvrijheid. Geventileerde gevels met Alucopal® dienen als bescherming tegen
weersinvloeden en bepalen voor een belangrijk deel de esthetica van een gebouw. De enorme kleur- en vormmogelijkheden van Alucopal® maken het mogelijk om aan bijzondere wensen in het ontwerp te voldoen.
Duurzaam plaatmateriaal, aluminium toplaag UV- en weersbestendig, glans en mat decoren

BOUW- EN/OF HIJSVERGUNNING A ANVR A AG
Soms is voor het plaatsen van een dakkapel een vergunning nodig. Een speciale
afdeling binnen ons bedrijf kan deze voor u aanvragen, tegen een geringe meerprijs.

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

AFTIMMEREN
Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met een plafond van gipsplaat,
waarmee tevens de aansluiting op het bestaande dak wordt afgewerkt. Indien gewenst,
worden plinten en afwerklatten gemonteerd. Aan de onderzijde wordt een strook
multiplex bevestigd, waarop een vensterbank van kunststof geplaatst wordt.

per meter

150,-

per meter

75,-

per wand

250,-

per
dakraam

v.a. 250,-

OPBERG VAKKEN MET SCHUIFDEUREN
Aan de onderzijde van de dakkapel wordt het knieschot afgewerkt met schuifdeuren van mdf-knieschotpanelen, stanaard voorzien van een afwerklaag, schuivend in
geprofileerde houten ribben.

SCHEIDINGSWAND A ANHELEN
Het optrekken van de scheidingswand door middel van gipsblokken, gasbeton of
een regelwerk met gipsplaat, kunnen we ook voor u verzorgen. Dit doen we echter
alleen ter plaatse van de dakkapeluitbreiding en er volgt geen verdere afwerking.

VELUX DAKR A AM (VER)PL A ATSEN
Desgewenst kan tegelijk met het plaatsen van de dakkapel een bestaand dakraam
verplaatst danwel een nieuw dakraam geplaatst worden. Dit nieuwe dakraam dient
dan gelijk met de dakkapel te worden geplaatst. De aftimmering van het dakraam
is uiteraard ook mogelijk.

= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

OSLO

STOCKHOLM

BARCELONA

MONTREAL

Eenheid

Netto prijs
incl.
19% BTW (€)

per meter

275,-

Telis 1
per stuk

65,-

Telis 4
per stuk

95,-

per stuk

1995,-

per
dakkapel

140,-

ROLLUIKEN
Het elektrisch bediende rolluik wordt geïntegreerd in het dak achter het boeideel
en bestaat uit gemoffelde, geïsoleerde aluminium lamellen. De Somfy® motor
is voorzien van een aansluitsnoer met geaarde stekker i.c.m. een radiografische
wandschakelaar. De geleiders en lamellen zijn leverbaar in diverse kleuren. Voor
de extra verduisterende werking wordt het kozijn voorzien van een RAL-gekleurde
aluminium sluitlijst. Maximale afmeting per deel 3300 mm breed. Garantie 3 jaar.
Prijsvoorbeeld o.b.v. breedte = 3 meter.

AFSTANDSBEDIENING
In plaats van de radiografische wandschakelaar kan het rolluik of screen met
een Telis afstandsbediening geleverd worden. Met de Telis 1 afstandsbediening is
een rolluik of screen op afstand te bedienen. Met één zender kunnen meer delen
gelijktijdig bediend worden. Met de Telis 4 afstandsbediening zijn maximaal 4 rolluiken of screens te bedienen.

CLIMATE CONTROL
Creëer nu met het volautomatisch klimaatbeheerssysteem het juiste klimaat in uw
dakkapel. Voor heerlijk koelen, verwarmen en ventileren. Geen binnenunit en de
buitenunit uit het zicht, eenvoudig te bedienen, onderhoudsvriendelijk, fluisterstil,
energiezuinig. Garantie 2 jaar.

ONDERHOUDSCONTR ACT

Naam:
Adres:
Postcode:

Het onderhoudscontract zorgt ervoor dat u zelf geen actie hoeft te ondernemen.
Wij zullen automatisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak
om de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan uw dakkapel uit te voeren. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor een periode van één jaar.
Prijsvoorbeeld o.b.v. breedte = 3 meter.
Plaats

Ja, ik wil een onderhoudscontract van
Ruiter Dakkapellen bv

Ruiter Dakkapellen bv
Antwoordnummer 1751
1620 WK Ursem

Handtekening:

#

Onderhoudscontract

Langere levensduur, onbezorgd genieten

U bent onlangs een trotse eigenaar van een prachtige dakkapel geworden of u wordt dat
wellicht binnenkort. Om u te ondersteunen bij een plezierig gebruik van uw dakkapel
bieden wij u de mogelijkheid van een onderhoudscontract aan.

Voordelen
Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat u zelf geen actie hoeft te ondernemen. Wij zullen
automatisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan uw dakkapel uit te voeren. U bent dan zeker van tijdig en juist onderhoud.
Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor een periode van één jaar.

Ruiter Dakkapellen b.v. Telefoon 088 4321 000 | info@ruiterdakkapellen.nl | www.ruiterdakkapellen.nl
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= Standaard

= Optioneel

= niet leverbaar

www.loftadakkapel.nl
088 - 4321 000

SHOWROOMS
A ALTEN ALMERE DR ACHTEN HEERHUGOWA ARD HETEREN NIEUW-VENNEP SCHIJNDEL WANSSUM WOERDEN

