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Extra opties voor uw dakkapel

Onze dakkapellen zijn in nagenoeg elke 
stijl en maat leverbaar. Ook zijn er vele 
opties zoals ventilatieroosters, horren, 
binnenzonwering, rolluiken en screens.

Overige producten

Naast IsoPlus dakkapellen levert Jansma 
Burdaard ook kunststof kozijnen, deuren,
schuifpuien, gevelbekleding, boeidelen, 
windveren, dakgoten, binnen- en buiten-
zonwering en garagedeuren. Dit maakt 
ons bijzonder.

■ Maatwerk door eigen fabricage
■ Een begrip sinds 1987
■ Zekerheid met 10 jaar garantie
■ Fries familiebedrijf
■ Vakkundige eigen monteurs
■ Specialist in woningrenovatie

Jansma Burdaard BV 
Jislumerdijk 15-2, 

9111 HC Burdaard (FRL) 

E-mail: info@jansmaburdaard.nl  

Infolijn: 0519 - 332 553

EIGEN FABRICAGE,
SERVICE EN MONTAGE

Fabricage en levering

Dakkapellen van Jansma Burdaard worden 
volledig in eigen fabriek geproduceerd en 
voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
U doet rechtstreeks zaken met de maker. 
Profi teer zonder tussenpersonen van 
maximale fl exibiliteit, rechtstreekse levering 
en de beste service en garantie.

In één dag geplaatst

Een prefab dakkapel plaatsen we meestal 
in één dag. Ons eigen team van vakbe-
kwame monteurs staat garant voor een 
probleemloze montage en afwerking. 
Ze zijn goed op de hoogte van de nieuwste
bouwontwikkelingen en werken netjes. 
Zo wordt al het bouwafval door ons 
afgevoerd.

Aanvragen bouwvergunning

In veel gevallen is geen bouwvergunning 
nodig om een dakkapel te plaatsen. Mocht 
deze toch nodig zijn, dan kunnen wij u 

daarbij adviseren. Ook kunnen we de 
aanvraag regelen bij uw gemeente, van de 
bouwtekeningen tot de uiteindelijke ver-
gunning. U heeft er geen omkijken naar.

Ook renovatie en reparatie

Uiteraard kunt u ook voor de renovatie 
of reparatie van uw bestaande dakkapel 
bij Jansma Burdaard terecht. Deze maken 
wij op vakkundige wijze weer geheel als 
nieuw. Informeer vrijblijvend naar de vele 
mogelijkheden of vraag direct een offerte.

Volop keuze in kozĳnkleuren 
en hoekverbindingen

Onze kozijnen zijn leverbaar in bijna elke 
gewenste kleur, met of zonder houtnerf-
motief. U kunt kiezen voor de standaard 
schuine hoekverbinding. Optioneel leveren 
we het fraaie Frisian kozijn met rechte 
hoekverbindingen of het Frisian blokprofi el.
Zo is de stijl heel mooi aan te passen aan 
uw wensen en uw type woning. Bekijk de 
vele voorbeelden op onze website.

Informatie en showroom

U bent van harte welkom in de ruime 
showroom van Jansma Burdaard. Hier kunt
u onze producten uitgebreid bezichtigen 
en kennismaken met het bedrijf en de 
materialen die wij gebruiken. 
We zijn op werkdagen geopend van 
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 15.30 uur. Maak een afspraak, 
dan is er alle tijd voor een kop koffi e en 
het beantwoorden van uw vragen.

Vrĳ blĳ vend advies aan huis

Om het u gemakkelijk te maken komen 
onze vertegenwoordigers graag bij u aan 
huis. Ze kunnen uw wensen ter plekke 
beoordelen, vragen beantwoorden en 
direct een offerte op maat geven. 
Maak eenvoudig een afspraak via de 
website of bel ons.



Door te werken met meerdere lagen, met 
daartussenin de isolatie, is het dak zo sterk 
dat er geen aparte plafondbalken meer 
nodig zijn. De dakbedekking is van EPDM; 
een rubberlaag uit één stuk die rechtstreeks
op de sandwichconstructie wordt verlijmd. 
Het resultaat is een onderhoudsarme en 
uitzonderlijk duurzame dakkapel voor vele 
jaren woonplezier! 

Het ruime dakoverstek geeft deze kunststof 
dakkapel een fraai uiterlijk. De dakisolatie 
boven de plafondplaat zorgt ervoor dat u 
geen last krijgt van condens. 
De dakkapel is volledig geïsoleerd volgens 
de laatste normen voor een maximale 
besparing op het energieverbruik. De ge-
bruikte materialen zijn ook nog eens uiterst 
duurzaam, nagenoeg vrij van onderhoud, 
makkelijk te reinigen en inbraakwerend.

DE ISOPLUS DAKKAPEL: 
COMPACTER, STERKER EN 

ENERGIEZUINIGER.

De door Jansma Burdaard ontwikkelde IsoPlus dakkapel is uniek in de 

markt en maakt gebruik van een zeer solide houtskelet bouwwijze. 

De buitenkant wordt omkleed met onderhoudsarm kunststof. Wat deze 

dakkapel bijzonder maakt is de innovatieve sandwich dakconstructie.

Het daarin verwerkte schuim is super isolerend en door de hoge dichtheid 

veel sterker en compacter. Hierdoor wordt ook het boeideel minder hoog,

met als resultaat een verfi jndere afwerking en een mooier aanzicht.

Robuust, duurzaam en goed doordacht

Een extra slaapkamer, hobby- of werkruimte? 

Extra lichtinval op die donkere zolder? Kies 

dan voor een dakkapel van Jansma Burdaard. 

Dankzij voortdurende innovatie, vakmanschap

en het gebruik van de beste grondstoffen 

voldoen we namelijk aan de allerhoogste 

kwaliteitseisen. Door eigen fabricage en een 

modern machinepark kan er rekening worden 

gehouden met uw persoonlijke wensen. 

Op alle door ons gefabriceerde producten 

geldt een volledige garantie van maar liefst 

10 jaar, maximale zekerheid dus!

MEER LICHT, MEER RUIMTE EN VOLOP LEEFCOMFORT.

✔ Oersterke sandwich dakconstructie

✔ Buitenkant volledig kunststof
 en dus onderhoudsarm

✔ Plaatsing in één dag door eigen  
 vakkundige monteurs

✔  Alle dakkapellen op maat 
 gemaakt in eigen fabriek

✔ Duurzame dakkapel met 
 standaard hoge isolatiewaarde 
 volgens geldend bouwbesluit

✔ Advies rondom vergunningsplicht,
 verzorgen van vergunningstraject

✔  Goedkope, gemakkelijke manier  
 om extra ruimte te creëren

✔  Advies op maat aan huis

✔ Strak afgewerkt interieur 
 zonder balkenplafond

✔ Buitenzonwering d.m.v. rolluiken  
 of screens

jaren woonplezier! duurzaam, nagenoeg vrij van onderhoud, 
makkelijk te reinigen en inbraakwerend.

HR++T of Triple glas

Robuuste overstek

HWA/uitloop achter

Klos onder boei  mogelijk

Trim of kraal

Dakbedekking EPDM rubber

Hoge isolatiewaarde zijwang (PIR)

Kunstlood grijs of zwart
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Onze dakkapellen zijn in nagenoeg elke 
stijl en maat leverbaar. Ook zijn er vele 
opties zoals ventilatieroosters, horren, 
binnenzonwering, rolluiken en screens.

Overige producten

Naast IsoPlus dakkapellen levert Jansma 
Burdaard ook kunststof kozijnen, deuren,
schuifpuien, gevelbekleding, boeidelen, 
windveren, dakgoten, binnen- en buiten-
zonwering en garagedeuren. Dit maakt 
ons bijzonder.

■ Maatwerk door eigen fabricage
■ Een begrip sinds 1987
■ Zekerheid met 10 jaar garantie
■ Fries familiebedrijf
■ Vakkundige eigen monteurs
■ Specialist in woningrenovatie

Jansma Burdaard BV 
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9111 HC Burdaard (FRL) 

E-mail: info@jansmaburdaard.nl  

Infolijn: 0519 - 332 553

EIGEN FABRICAGE,
SERVICE EN MONTAGE

Fabricage en levering

Dakkapellen van Jansma Burdaard worden 
volledig in eigen fabriek geproduceerd en 
voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
U doet rechtstreeks zaken met de maker. 
Profi teer zonder tussenpersonen van 
maximale fl exibiliteit, rechtstreekse levering 
en de beste service en garantie.

In één dag geplaatst

Een prefab dakkapel plaatsen we meestal 
in één dag. Ons eigen team van vakbe-
kwame monteurs staat garant voor een 
probleemloze montage en afwerking. 
Ze zijn goed op de hoogte van de nieuwste
bouwontwikkelingen en werken netjes. 
Zo wordt al het bouwafval door ons 
afgevoerd.

Aanvragen bouwvergunning

In veel gevallen is geen bouwvergunning 
nodig om een dakkapel te plaatsen. Mocht 
deze toch nodig zijn, dan kunnen wij u 

daarbij adviseren. Ook kunnen we de 
aanvraag regelen bij uw gemeente, van de 
bouwtekeningen tot de uiteindelijke ver-
gunning. U heeft er geen omkijken naar.

Ook renovatie en reparatie

Uiteraard kunt u ook voor de renovatie 
of reparatie van uw bestaande dakkapel 
bij Jansma Burdaard terecht. Deze maken 
wij op vakkundige wijze weer geheel als 
nieuw. Informeer vrijblijvend naar de vele 
mogelijkheden of vraag direct een offerte.

Volop keuze in kozĳnkleuren 
en hoekverbindingen

Onze kozijnen zijn leverbaar in bijna elke 
gewenste kleur, met of zonder houtnerf-
motief. U kunt kiezen voor de standaard 
schuine hoekverbinding. Optioneel leveren 
we het fraaie Frisian kozijn met rechte 
hoekverbindingen of het Frisian blokprofi el.
Zo is de stijl heel mooi aan te passen aan 
uw wensen en uw type woning. Bekijk de 
vele voorbeelden op onze website.

Informatie en showroom

U bent van harte welkom in de ruime 
showroom van Jansma Burdaard. Hier kunt
u onze producten uitgebreid bezichtigen 
en kennismaken met het bedrijf en de 
materialen die wij gebruiken. 
We zijn op werkdagen geopend van 
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 15.30 uur. Maak een afspraak, 
dan is er alle tijd voor een kop koffi e en 
het beantwoorden van uw vragen.

Vrĳ blĳ vend advies aan huis

Om het u gemakkelijk te maken komen 
onze vertegenwoordigers graag bij u aan 
huis. Ze kunnen uw wensen ter plekke 
beoordelen, vragen beantwoorden en 
direct een offerte op maat geven. 
Maak eenvoudig een afspraak via de 
website of bel ons.
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