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Combi dakkappen
Alle mogelijke doorvoeren verenigd in één dakkap !

De perfecte oplossing 
voor zowel nieuwbouw als 

renovatieprojecten.

Eenvoudig te installeren
Bestand tegen corrosie
Duurzaam: uitgevoerd in aluminium
Brandveilig
Esthetische oplossing
Verschillende RAL-kleuren (zonder meerprijs)
Flexibele en snelle maatwerkoplossingen















DAK

CLV

Combinatiemogelijkheden

Rioolontluchting met kapje
standaard ø110
(ø80 en ø90 ook mogelijk)

Rookgasafvoer: 
voor de CLV wordt 
een uitsparing voorzien 
door de dakkap

Luchttoevoer gastoestellen

Rookgassen concentrisch:
afgewerkt met HR-RGA kapje:
- ø60/100
- ø80/125
- ø100/150

Rookgassen enkel:
afgewerkt met HR-RGA kapje:
- ø60
- ø80

Extractie van ventilatie
(ø80 - ø300)
≥ø315 extra niveau*

Extractie dampkap/droogkast
(ø80 - ø300)
≥ø315 extra niveau noodzakelijk*
*het extra niveau wordt gebruikt omdat 
  het debiet van ≥ø315 of dampkap groter is

Kabeldoorvoer
voor kabels van 
bv. zonnepanelen
of warmtepomp

Luchttoevoer voor
ventilatiesystemen
met bocht
(ø80 - ø300)

Inspectienieveau met
kokerontluchting
- m.b.t. 4 schroeven kan dit 
 deel geopend worden
- eenvoudige aansluiting
 van de rookkanalen

*Extra niveau grotere diameters
*Extra niveau dampkap



Standaard dakkappen

Dakkap op maat

Dakkap voor warmtepomp of AC

Hiervoor hebben we dakkappen met standaard afmetingen 
die snel leverbaar zĳ n aan scherpe prĳ s.

Voor al uw maatwerk zoeken we samen de gepaste oplos-
sing om over te gaan tot een fl exibele productie en snelle 
levering. Zelfs een trapeziumvormige kap kan voorzien 
worden!

Is er een opgemetste schacht? Dan 
kan er gebruik gemaakt worden van 
een kofferdeksel. Deze schuift zoal 
een schoenendoos over de schacht.

Buitenunits voor warmtepomp of airconditioning  kunnen 
netjes en onopvallend mee ingewerkt worden in een aan-
gepaste dakkap zodat deze toestellen geen extra plaats 
innemen (bv. op zolder).

Kofferdeksel

V O O R D E L E N 

• Geluidsisolerend
• Esthetische oplossing
• Geen plaatsverlies (staat op het dak)
• Warmtepomp van binnenuit bereikbaar
 b.v. voor onderhoud
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• Isolatiewaarde kan je kiezen

• Voor alle types luchtwarmtepompen
• Kan volledig voorgemonteerd worden,
 inclusief de warmtepomp (op aanvraag)
• Serviceluik langs onder te openen en 
  kantelbare bovenkap, zorgt ervoor dat 
 warmtepomp/AC unit steeds van binnenuit 
 bereikbaar is (men hoeft het dak niet op)

Een project voor een eengezinswoning met een vlak of een 
schuin dak? 

Dakkap met kofferdeksel
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Verschillende types dakkappen

Diverse kleurenopties

Dakkap op hellend dak Dakkap op vlak dak Dakkap op nok

De dakkappen zijn adaptief aan uw project en 
verkrijgbaar in diverse kleuren.
Standaard kleur : Ral 7021 (zwart-grijs)

Ral 7021

Toch liever een andere kleur?
Dit zijn de verschillende opties zonder meerprijs*
Ral 7016 (antracietgrijs), Ral 9010 (zuiver wit) en Ral 9005 (gitzwart)

*andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag met meerprijs

Ral 7016 Ral 9010 Ral 9005

Voor offerte of documentatie:
 E-mail : technieken@egeda.be

 Tel. : +32 (0)14 282 359




