DAKKAPELLEN LEVERBAAR
voor bijna elke portemonnee

Om een passende offerte te maken
komen wij graag bij u langs!

Wilt u meer woonruimte op uw bovenverdieping?

Pronk Dakkapellen helpt u graag
met een onafhankelijk advies!
Het aanschaffen van een dakkapel betekent
altijd een goede investering voor uw woning.
In de praktijk blijkt heel vaak dat uw huis meer
waard wordt met een dakkapel.
Wij leveren dakkapellen in diverse materialen
en uitvoeringen. Door te werken met diverse
dakkapelfabrikanten kunnen wij een onafhankelijk
advies aan onze klanten geven. Elke dakkapel
fabrikant heeft zijn eigen identiteit. Door goed
te luisteren naar de ideeën van onze klanten,
kan Pronk Dakkapellen u de juiste oplossing
aanbieden. Dit betekent een product dat
naadloos aansluit bij uw woonwensen.

Op dit moment zijn wij de enige dakkapellen
leverancier die op deze manier werkt. Het
onafhankelijk adviseren betekent een groot
voordeel voor de klant. Elke fabriek heeft immers
zijn eigen sterke eigenschappen.
Alle materialen zijn leverbaar; of het nu een
smalle, brede, hoge of speciale dakkapel is;
Pronk Dakkapellen komt altijd met een passende
oplossing voor u.
Natuurlijk bewaken wij de prijs/kwaliteit
verhouding en houden wij rekening met
duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.

Onze klanten vertellen over ons:

Pronk Dakkapellen biedt u:

‘Fijn bedrijf om mee samen te werken.
Beleefd, vriendelijk en vakkundig.’









‘Goede service en vragen werden beantwoord.
Tevens werd er gebeld of alles naar
tevredenheid was.’
‘Scherpe offerte, goede service, goede uitleg.
Dag van montage, alles perfect geregeld.
In een ochtend stond het dakkapel erop!
Fantastisch!’
‘Professioneel op maat gemaakt advies.
Ook na plaatsing van het dakkappel interesse
in onze ervaring tijdens plaatsing en over het
eindresultaat.’
‘We zijn erg blij met onze Baskapel. We zijn
goed geïnformeerd en alles is perfect verlopen.’








Meer wooncomfort
Invulling van uw specifieke wensen
Deskundig en inspirerend advies
Topkwaliteit en vakmanschap
Totaalpakket met alle garanties
Scherpe prijzen, heldere offerte
Op al onze dakkapellen heeft u 15 jaar
garantie bij normaal onderhoud
Jarenlange ervaring in dakkapellen
Het aanvragen van uw eventuele
bouwvergunning
Onze dakkapellen worden standaard
gemonteerd d.m.v. een hijskraan
Montage in 1 dag
Uw nieuwe zolder wordt netjes
opgeruimd achter gelaten bij oplevering
(bezem schoon)
Ook Velux dakramen en aftimmeren
behoren tot de mogelijkheden

www.pronkdakkapellen.nl

Levering van uw dakkapel in heel Nederland

Vergunningsvrij
bouwen
Dakkapellen kunnen in alle maatvoeringen
worden gefabriceerd.
Voor het bouwen van dakkapellen zijn wij in
Nederland gebonden aan een aantal richtlijnen.
De regelgeving betreffende landelijke richtlijnen
zijn te vinden op onze eigen website.
www.pronkdakkapellen.nl
Elke gemeente heeft daarentegen ook zijn eigen
richtlijnen inzake het bouwen van een dakkapel.
U kunt dit navragen in uw gemeente (Vraag naar
de afdeling bouw en woningtoezicht). Indien
gewenst verzorgt Pronk Dakkapellen de aanvraag
van uw bouwvergunning.

Economy Line

Luxury Line

Overzicht leveringsgebieden
van Pronk Dakkapellen

Special Line

BASkapel

www.pronkdakkapellen.nl

Dakkapellen en de mogelijkheden

Dakkapel in staalblauw

Dakkapel met zinken zijwangen

Dakkapel met schuin pannendak

Dakkapel
met onderpaneel
Luxury Line

Dakkapel met rolluiken open

Dakkapel met zwart loodvervanger

Dakkapel met boeideel in Rabat en zijwangen

Dakkapel van zink met hardhouten kozijnen

www.pronkdakkapellen.nl

Dakkapellen en de mogelijkheden

Dakkapel met verlegde nok

Dakkapel met verlegde nok

Dakkapel met verlegde nok

Dakkapel met verlegde nok

Dakkapel in lijn met de buren

Dakkapel in kleur van de woning

Dakkapel in donkerbruin

Dakkapel Luxury line

www.pronkdakkapellen.nl

Dakkapellen en BASkapel

Dakkapel Ral 7001 en 9001

Dakkapel Ral 9010

Dakkapel Ral 9001

BASkapel

BASkapel in combinatie met dakkapel

BASkapel

BASkapel in combinatie met dakkapel

Velux dakraam

www.pronkdakkapellen.nl

Details en opties dakkapellen en dakramen

Dakkapel casco opgeleverd

Dakkapel zelf afgewerkt door klant

Dakkapel casco opgeleverd

Dakkapel zelf afgewerkt door klant

Aftimmering met vensterbank

Schuivende knieschotten

Inzet raamhor

Stolpstel beslag

Dakkapel montage op de dakgoot

Dakkapel met rolluiken dicht

Dakkapel met 15 ponds lood

Koppelaar Economyline buitenzijde

Zinken kraal met front vlak

Keralit sierlijst met zinken kraal

Rolluik geintegreerd in overstek

Roedes in het glas

www.pronkdakkapellen.nl

Aandacht voor onze klanten en voor
onze maatschappelijke omgeving
Wij ontzorgen door een persoonlijk advies op maat
Om uw goed van dienst te kunnen zijn is
het verstandig een meting te laten doen om
vervolgens met u aan de keukentafel tot een
passende offerte te komen. Onze adviseur
komt hiervoor graag vrijblijvend bij u langs.
U krijgt:
 Een deskundig en inspirerend advies
 Top kwaliteit en vakmanschap
 Scherpe prijzen
 Een heldere offerte
Uw TIP is geld waard!
Om gebruik te kunnen maken van ons
TIPGELD voorstel, kunt u via onze website
het bijbehorende formulier invullen.
Wanneer er door uw TIP een opdracht aan
Pronk Dakkapellen wordt gegund,
dan keren wij € 75,- aan u uit.
Er wordt eenmalig TIPGELD uitgekeerd per
opgegeven adres. Het is ook mogelijk om als
NIET-klant een TIP aan te reiken.

Team Pronk Dakkapellen

Sponsor G-team
Pronk Dakkapellen sponsort diverse
voetbalteams in de regio. Dit doen wij
omdat wij ook onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid willen nemen.
Één team willen wij graag toelichten.
Dat is het G2 team van HOSV uit Spanbroek.
Het is prachtig om te zien hoe deze jongeren
met voetbal bezig zijn. Op de training zijn ze
allemaal aanwezig en een wedstrijd is gewoon
een feestje om te aanschouwen.

Het G2 team van HOSV

De Veken 207 C01, 1716 KJ Opmeer
(bezoek kantoor op afspraak)
T 0226 426421/ M 06 43477821
E info@pronkdakkapellen.nl
I www.pronkdakkapellen.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Volg ons ook op

