Bespaar op uw kosten,
Isoleer goed en duurzaam!
Hollandia dakkapellen werkt uitsluitend met hoogwaardige en duurzame isolatiematerialen.

Hollandia dakkapellen bespaart u kosten:
Een behoorlijk deel van uw woonlasten zijn uw energiekosten. De verwachting is dat deze in de toekomst ook
nog sterk zullen stijgen.
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Uw dak openzagen en er een slechter isolerende kapel opzetten betekent dat u direct geld verliest. En…dat
zal zo blijven zolang u er woont.
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Hollandia bouwt zijn dakkapellen uitsluitend met een
hoge Rc waarde vanaf Rc 3,2 tot Rc 4,0.

Uw dak is uw grootste warmtelek, isoleer dit dus
goed!
Uw dak heeft een groot oppervlak en is dan ook de
grootste ‘warmteverliezer’. Door een dakkapel met
een relatief lage isolatiewaarde te plaatsen wordt er
een warmtelek gecreëerd in uw dak.

Met een goede isolatie kunt u al snel honderden euro’s
per jaar besparen. En sinds 1 januari 2008 bent u als
verkoper of verhuurder verplicht een energielabel te laten
zien.
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1,06-1,30

De verwachting is dat een energiezuinige en duurzame
woning makkelijker verkocht wordt en meer in
waarde zal stijgen dan een minder zuinige woning.
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Hollandia dakkapellen helpt u de energiekwaliteit van
uw woning te verhogen.
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zeer energie onzuinig
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Hollandia dakkapellen gebruikt uitsluitend hoogwaardige en goed isolerende materialen. De Unilin
dakplaten met sandwichstructuur hebben een
Rc waarde van 3,2 tot 4,0.
Uw voordelen:
1. Geen warmteverlies door uw dak.
2. Geen condensvocht problemen
door de dikke sandwichlaag.
3. De ruimte blijft koeler in de zomer.

Helaas wordt over de correcte Rc waarde nogal eens
verkeerde informatie gegeven door de diverse
aanbieders omdat zij weten dat dit een zwakke plek is in
hun aanbieding.
Hollandia dakkapellen kan ook daadwerkelijk
aantonen dat zij werkt met hoog isolerende
sandwichpanelen zoals ook nodig is voor het
energieprestatielabel.
Traditionele materialen (hout, steenwol, folie, vapoplex)
hebben een veel lagere Rc waarde welke bovendien
snel daalt door vochtinwerking in de loop de jaren.

Er zijn enorm veel aanbieders op de markt en het kan
altijd nog goedkoper. Voor u als consument wordt het er
niet gemakkelijker op.
Hollandia dakkapellen maakt het eenvoudig: wij leveren
u de best mogelijke kapel voor de scherpst mogelijke prijs.
U kunt zich immers de kosten en ergernis van een te
goedkope kapel beter besparen.
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