
 

Ontwerpvoorstellen dakkapel

Citation for published version (APA):
Timmermans, A. W. C. (1991). Ontwerpvoorstellen dakkapel. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1991

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/ad33038f-29bd-45fe-883f-52afe6ebc6d1


R G J 
9 1 

T I M 

UBBINK NEDERLAND BV 
DOESBURG 

ONTWERPVOORSTELLEN DAKKAPEL 

,_ 

FACULTEIT BOUWKUNDE 
VAKGROEP PRODUKTIE EN UITVOERING 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
juni1991 



Inhoud 

inleiding 
uitgangspunten voor het ontwerp 

- afmetingen 
-dakhelling 
- beweging raamdeel 
-componenten: vormstuk uit één deel 

ontwerpvoorstellen 
- bewegingsmechanisme 
- vormgeving 

beproeving 

bijlage 1 bedrijfsbezoek BOVA in Valkenswaard 
bijlage 2 bedrijfsbezoek den Oudsten BV in Woerden 
bijlage 3 architectenbureau van de Kerkhof en de Vries 
bijlage 4 werkbezoek UBBINK 



Inleiding 

Dit rapport is de vervolgontwikkeling van het standaard 'ruimtelijk dakraam'. 
In het voorgaande rapport "Analyse en systeemontwikkeling dakkapel" zijn een 
aantal aanbevelingen en vormkonsepten aangeboden die als uitgangspunten 
dienen voor het vervolgonderzoek. In dit rapport worden ontwerpvoorstellen 
gedaan die als zichtmodel schaal 1:1 zijn uitgevoerd. Inmiddels bevinden deze 
modellen zich bij Ubbink. De afdeling Marketing en Produktontwikkeling zal op 
basis van deze modellen een marktanalyse uitvoeren en een kostenkalkulatie 
maken om de haalbaarheid te toetsen. Daarna zal besloten worden het onderzoek 
al of niet voort te zetten. 

juni 1991 ir.AWC Timmermans 



UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONTWERP 

Afmetingen 

De breedtemaat van de dakkapel wordt bepaald door de pannenmaat Gezien het 
grote marktaandeel van de betonpan zal de afmeting ervan dienen als basismaat 
voor de verdere maatvoering. 
Afmeting betonpan is: 420x332 

Lengte-overlap is variabel maar minimaal 75 mm, afhankelijk van de dakhelling, 
waardoor de werkende hoogte wordt ca 345mm 
Breedte-overlap is 32 mm, waardoor werkende breedte is 300mm 

De afmetingen van een sparing in het dak wordt dan: 
breedte n x 300 - 32 = 
hoogte n x 345 - 75 = 

waarbij n is het aantal pannen. 

Er is uitgegaan van 4 pannen voor de kleinste breedtemaat van de dakkapel: 
Stel sparing: 4 pannen breed: 4 x 300- 32 = 1168mm 

Mogelijke andere breedtematen zijn: 
7 pannen breed: 7 x 300- 32 = 2068mm 
10 pannen breed 10 x 300- 32 = 2968 mm 

Deze zouden als resp. 1, 2 of 3-moduuls dakkapel aangeduid kunnen worden. 

De hoogtemaat van de dákkapel is minder kritisch omdat de betonpan de overlap 
kan varieren van 75 tot ca 200mm. 
Rekening houdend met de verholen goot en passing in de sparing wordt de 
breedtemaat voor de 1-moduulsdakkapel 1130mm. 
De bijbehorende binnenafmeting wordt ca 950mm. 

Bij het bepalen van de afmetingen binnen is rekening gehouden met: 
-geen belemmeringen in de raamopening ivm het vrije uitzicht , waardoor het 
beweegbare raam zich niet in dit vlak mag bevinden 
-ruimte voor het parkeren van het beweegbare raam bovenin de dakkapel 
- helling van het glasoppervlak en dak van de dakkapel 
-visuele en praktische ruimtewinst 
- benodigde bewegingsruimte ivm bediening (ergonomie) 

Op basis van bovengenoemde randvoorwaarden zijn ontwerpvoorstellen gedaan 
die zijn gerealiseerd en uitgetest in een ware grootte model. 
In de vooraf gekozen kleinste binnen-breedtemaat van 950 mm blijken genoemde 
voorwaarden goed haalbaar. 
De uit de proefopstelling gedestilleerdhoogtematen zijn weergegeven in tek. 1, 
De verdere afgeleide breedtematen zijn weergegeven in tek. 2. 

Op detailniveau wordt ernaar gestreefd het glasoppervlak te maximaliseren. Dit 



kan oa bereikt worden door: 
- de glasomranding van het beweegbare deel weg te laten of minimaliseren 

Gedacht wordt aan het direkt bevestigen van draai- en sluitwerk op/in het glas. 
(zie folder SUVA) 

- het "kozijn" in de dakkapel te minimaliseren. Geen apart los kozijn toepassen 
maar benodigde profilering integreren in polyester vormstuk. 

De mate waarin maximalisering van het glasoppervlak haalbaar is zal afhangen of 
erin geslaagd wordt een afdoende wind- en waterafdichting te creëeren. 
Voorbeelden van oplossingen waarin bovengenoemde voorwaarden zijn verwerkt 
treffen we aan in de automobielbranche. 
Ter orientatie en verwerving van kennis zijn een tweetal carrosseriebedrijven 
bezocht die resp. luxe touringcars en stadsbussen vervaardigen. Een verslag van 
beide bezoeken is als bijlage 1 en 2 in dit verslag opgenomen. 



/ 

2120 

1900 

/ 
/ 

/ bo enzij e tengel 
I 

R40mm 

100mm 

2000mm 

' 

UBBINK DAKKAPEL 

schaal 1 :10 

tek.1 



beweegbaardeel 1020x900 

900mm vrije doorgang 

1130 

sparing betonpannen: 4x300- 32 = 1168mm 
maak buitenafmeting dakkappel 1130mm 

UBBINK DAKKAPEL 

schaal1 :10 

tek.2 



Pakhelljng. 

Het minimale/maximale dakhellingsbereik loopt vanaf 30° tot 60°; zie rapport 
'Analyse en systeemontwikkeling dakkapel' 

Bij een dakhelling van 45° is de dakkapelraamhoek 15° 

Bij een dakhellingsvariatie van 30° (vanaf 30° tot 60°) verloopt 
de dakkapelraamhoek van soo naar 90°. 

raam 

nieuw te ontwikkelen dakkapel 

dakhelling 

raam 90° bij een dakhelling van soo 

standenbereik van nieuwe dakkapel 



Beweging raamdeel 

Uitgangspunt is geweest dat één van de belangrijke voordelen van een dakkapel 
tov een dakraam, de mogelijkheid behelst om zijdelings uit het raam te kunnen 
kijken, door het hoofd buiten de glasopening te brengen. 
Vanwege de glashelling is gekozen voor een dubbele raambeweging: tuimelen om 
de horizontale as, waarmee de ventilatie- en schoonmaakstand gerealiseerd kan 
worden en een schuifbeweging naar boven waarmee de raamopening geheel 
vrijgemaakt kan worden. De technische uitwerking van het bewegingssysteem is 
komplex, maar verwacht wordt dat wanneer de kosten van het mechanisme 
beperkt kunnen worden, de commerciele voordelen groot zijn. 
De produktietechnische uitwerking van het mechanisme zal door een producent 
van dergelijke mechanismen uitgevoerd moeten worden. 
De mogelijkheid moet overwogen worden of een tuimelraam met vaste as, zoals 
toegepast bij de dakramen van Ubbink een goedkopere variant kan vormen in de 
te ontwikkelen dakkapel. Een zelfde optie geldt voor een uitzetraam met 
scharnieren bovenin. 



Componenten: vormstuk ujt één deel. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de onderhavige ontwikkeling betreft het technische 
èo commercieleaspekt van 'oaadloosheid' van de buiteohuid, waardoor de kans 
op lekkages wordtgeminimaliseerd of zelfs uitgesloten. Een dergelijke groot 
vormstuk als een dakkapel is in polyester uit één stuk te maken. Ook de 2 en 3 
moduuls uitvoering zijn uit één stuk te maken. De vakuumvormtechoiek biedt die 
mogelijkheid niet omdat de vakuumvormmachines van Ubbink niet de benodigde 
maat hebben. 
Vooralsnog conformeren wij ons met het oorspronkelijke uitgangspunt dat inhoudt 
dat het ootwerp gebaseerd zal zijn op toepassing van glasvezelversterkt polyester 
verwerkt volgens de spuittechoiek. 
De mogelijkheid van een thermoplast wordt bestudeerd. 
Boveostaande geldt voor de buiten huid. 

Fabrikagetechniek en materiaaltoepassing. 

Aspekten van belang zijn de volgende: 

1. De fysische eigenschappen van in aanmerkingkomende thermoplasten zijn van 
dien aard dat een relatief geringe plaatdikte gekozen moet worden, die zijn 
stiJfheid en stabiliteit in de vorm ootleent aan een sterke oppervlakte verribbing. 
(denkt U aan de Citroen Mehari van weleer) Een dergelijke vormgeving is voor 
ootwerpers geen probleem, maar zal op de markt grote acceptatieproblemen 
oproepen. Vandaar dat als belangrijk uitgangspunt van meet af aan heeft 
gegolden dat de vormgeving weliswaar geen replica moet zijn van een 
bestaande dakkapel, maar wel de nodige neutraliteit en terughoudendheid moet 
hebben. Dat betekent dat de oppervlakken geen sterke in of uit het vlak tredende 
vormen moeten vertonen. 

2. Uit oogpunt van brandveiligheid -vertaald in uiteenlopende voorschriften- zijn 
thermoplasten niet gunstig. 

3. Hetzelfde betreft duurzaamheid en stabiliteit als gevolg van UV inwerking. 

4. Toepassing van een thermoplast -gedacht wordt aan poycarbooaat- zal 
gecombineerd moeten worden met een backing van glasvezelpolyester of 
versterking van het PC zelf met glasvezel en een laklaag. 
De kosten van een dergelijke materiaaltoepassing zullen -zeker initieel- veel 
hoger liggen dan bij toepassing van glasvezelversterkt polyester. 

5. Binnenwandafwerking van de dakkapel kan in bijv. gevakuumvormde ABS plaat 
worden uitgevoerd, wanneer voordelen behaald kunoen worden t.o.v. goedkope 
vlakkeplaattoepassing zoals gipsplaat. 
Het voordeel moet dan konstruktief-ekonomisch behaald worden door de 
binnenbekleding onderdeel te laten zijn van een konstruktieve sandwich 
draag konstruktie. 



ONTWERPVOORSTELLEN 

De karakteristieke hoofdvorm van de dakkapel, de hellende voorzijde waarin het 
glasvlak zich bevindt, komt voort uit de uitgangspunten geformuleerd in het vorige 
rapport. Deze vorm biedt de mogelijkheid de dakkapel onder verschillende hoeken 
op het dak te plaatsen. De dakkapel is niet een voortzetting van de gevel in het 
dak, maar een in het dak uitstulpend dakraam. 

Be weg inqsmechanisme. 

De noodzaak om het beweegbare raamdeel "ergens weg te parkeren" ivm 
maximale ongehinderde doorkijk is al eerder gememoreerd. 
De ontwerpinspanningen zullen met name gericht zijn op het vinden van 
oplossingen om bovenstaande eis te honoreren. 
Een prachtig voorbeeld voor het maken van een vrije doorgang in een vlak is de 
bekende tuimelgaragedeur. Verschillende systemen zijn daarbij mogelijk. 
De eenvoudigste uitvoering is gebaseerd op het volgende principe. 
Een combinatie van roteren en transleren wordt mogelijk gemaakt met behulp van 
stangen, draaipunten, geleiderails en trekveren. Voor de werking zie bijgaande 
tekening. In eerste aanzet is geprobeerd het bewegingsmechanisme van de 
garagedeur te tranplanteren naar de dakkapel. 

Het beweegbare raamdeel wordt in zijn geheel verplaatst vanuit de dichte positie 
naar het plafond van de dakkapel. Het probleem bij een dergelijke manoevre is dat 
de fixatie- , draai- en translatiemiddelen zich in de zone bevinden waar ook de 
wind- en waterafdichting is gepositioneerd. 
De werking van verschillende oplossingen zijn getoetst in een werkend model. 
Op dit moment is gekozen voor de optie: het scharnier van het bekende tuimelraam 
toe te passen en deze verplaatsbaar te maken. Deze optie biedt de mogelijkheid 
het raam te positioneren in een ventilatiestand en een schoonmaakstand. 
Het vrij maken van de opening geschiedt door het verplaatsen van de scharnieren 
inclusief het raam naar bovenzijde dakkapel. 
Voor het verplaatsen van het raam naar boven is een enorme inspanning nodig. 
Het raam weegt ca 250N. Zonder hulpmiddelen is deze kracht niet te overwinnen. 
Er zijn twee gasdrukveren toegepast die bediening ervan mogelijk maken. De 
veren zijn opgenomen in "stijlen" van het "kozijn". 
In een proefopstelling is geexperimenterd met geleiderails en draaipunten om een 
soepele bediening van het raam mogelijk te maken. Op dit moment is het raam 
redelijk goed te bedienen. De wind- en waterafdichting is nog niet geheel opgelost. 
Een verdere uitontwikkeling zal door een producent van dergelijke mechanismen 
moeten worden uitgevoerd. 
De probleemloze werking van het tuimelraamscharnier tot nu toe wordt nu 
misschien verstoord vanwege de uitbreiding metgeleiderails en gasdrukveren, 
waardoor de kans op storingen kan toenemen. 
De extra kosten en de mate waarin een probleemloos werkend geheel kan worden 
gerealiseerd zal in hoge mate de introduktie ervan bepalen. 
Een goede oplossing valt of staat met de wijze waarop de wind- en waterafdichting 
is gewaarborgd. 



Openen 
- tijdens eerste hoekverdraaiing is deur instabiel 

- daarna verplaatst A zich lineair over een rail 
en B roteert om punt C met een straal r 
deze beweging is stabiel 

Werking van de afdichting 
- garagedeur heeft geen afdichting; wel een aanslag 

de aanslag onder zit vast aan kozijn; de aanslag boven zit vast aan de deur 
beide aanslagen liggen in elkaars verlengde 
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werking garagedeur schaal1:20 
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Yormgeyjog. 

Teneinde te komen tot akseptatie op de markt, dient de vormgeving nog neutraler 
te zijn, meer te refereren aan bouwkundige vormen dan de bijgaande initiële 
computertekeningen te zien geven. 
De vloeiende lijoen waarmee het dakraam uit het dak komt, en er weer in verdwijnt 
zijn daarom sterk teruggebracht. Gehandhaafd is het vormgevingsaspekt dat de 
dakkapel geen dak heeft, maar een gesloten bovendeel en een glazen onderdeel 
of voorzijde. Ook de afvoer van regenwater is zodanig dat geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen het vlakkere bovendeel en het steilere onderdeel. De overgangen 
zijn zo glad en vlak mogelijk, zodat vuilaanhechting minimaal is en de 
oppervlakken zich zelf schoonspoelen. 
De hoekomgangen van boven- en voorzijde naar de zijdelen worden in hun 
vormgeving gemarkeerd zodat de doosvorm van de dakkapel duidelijk richting 
krijgt en de eenheid van boven en voorzijde duidelijk tot uitdrukking wordt 
gebracht. 
De ribvorming langs de zijkant dient tevens om de vorm grotere stijfheid te geven. 

Dakkapel type1 
Deze dakkapel wordt gekenmerkt door de cilindrische afronding ter plaatse van de 
beëindiging van de zijwangen. 

Dakkapel type 2 
Deze wordt gekenmerkt door de "gootjes" (verstijvingsribben) ter plaatse van de de 
beëindiging van de zijwangen. 

Van beide modellen zijn tekeningen en foto's toegevoegd die een indruk geven 
van de werking van het raam en het uiterlijk. 

Van beide typen zijn zichtmodellen 1:1 gerealiseerd aan de hand waarvan de 
uitwendige vormgeving beoordeeld kan worden. 

Een eerste beoordeling heeft inmiddels plaats gevonden, waarbij Ubbink oa was 
vertegenwoordigd door afd. marketing en p.o. 
Zie verslag werkbezoek Ubbink aan TUE, bijlage 4. 



openstand 

UBBINK DAKKAPEL TYPE 2 



ventnat1estand 

UBBINK DAKKAPEL TYPE 2 



schoonmaakstand 

UBB\NK DAKKAPEL TYPE 2 









UBBINK DAKKAPEL TYPE UITZET/TUIMEL 
draaipunt op ca 4/5 van de raamhoogte 



Beproeyjog jo de praktijk. 

In een te realiseren bouwprojekt zou de dakkapel ingebracht worden, enerzijds om 
de inbouwmogelijkheden en oplossingen te testen en anderzijds om de dakkapel 
in deze vorm in het dak te beoordelen. 
Er zijn contacten gelegd met architektenburo van de Kerkhof en de Vries die 
hebben toegezegd in het ontwikkelingswerk te willen participeren. Naar een 
renovatie- of nieuwbouwprojekt wordt nog gezocht. 
Als bijlage 3 treft U de reaktie aan van het buro. 
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DAKKAPEL 

Inleiding 

In het kader van de ontwikkeling van een "ruimtelijk dakraam" door Ubbink 
Bouwelementen B.V. in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, 
is Architektenbureau Van de Kerkhof en De Vries B.V. benaderd ten behoeve van 
een gedachtenwisseling betreffende het produkt. Een architektenbureau wordt in 
dit kader beschouwd als een van de beslissingnemers in het bouwproces betreffende 
het voorschrijven van specifieke produkten. 
Architektenbureau Van de Kerkhof en De Vries B.V. bestaat veertig jaar en heeft 
twintig hoog gekwalificeerde medewerkers op akademisch en HTS-niveau met veelzijdige 
ervaring. Het bureau, lid van de B.N.A. en B.N.S. heeft een afdeling Woningbouw/ 
Stadsvernieuwing, met het accent op de sociale woningbouw en een afdeling 
Utiliteitsbouw. De werkwijze van het bureau is er op gericht de opdrachten in 
teamverband uit te werken, in samenwerking met de opdrachtgevers, bewoners of 
inspraakgroepen. Zowel het ontwerp als de bouwvoorbereiding, de financiële 
begeleiding en het begeleiden van de uitvoering krijgen gelijkwaardige aandacht. 

De toepassing 

Het te ontwikkelen dakraam richt zich op de woningbouw, met de nadruk op renovatie 
en groot onderhoud. Bij renovatie- en groot onderhoudsprojekten heeft men over 
het algemeen professionele opdrachtgevers, zoals Woningbouwverenigingen. 
Dit impliceert vaak een eisenpakket betreffende het toepassen van materialen 
en produkten gericht op de onderhoudsgevoeligheid. 
Daarnaast zal de architekt vanuit zijn kennis, ervaring en esthetische overwegingen 
bepaalde materialen en produkten voorschrijven. Tevens zullen met name bij renovatie 
en groot onderhoudsprojekten de bewoners een belangrijke rol spelen; zij kunnen de 
voorkeur uitspreken voor bepaalde produkttoepassing. 
In teamverband en via intensief overleg zullen de gewenste materialen en produkten 
uiteindelijk worden voorgeschreven in de plannen. Elke partij in het proces tot 
planvorming zal op bepaalde aspekten van een produkt meer de nadruk leggen dan op 
andere aspekten en als zodanig mee laten wegen bij de keuzebepaling. 
Zo spelen de technische aspekten als onderhoudsgevoeligheid en toepassingsmogelijkheden 
voor wat betreft de montage, naast de esthetische, de gebruiks- en de kostenaspekten. 
Een grote kwaliteit van al deze aspekten ten opzichte van gangbare vergelijkbare 
produkten, zal de acceptatie van het produkt bevorderen. 

Verwachtingen 

Aan de hand van het voorlopige rapport d.d. mei 1989, is bij verschillende medewerkers 
om reactie gevraagd ten aanzien van de diverse aspekten; voor zover deze reeds 
in re schatten zijn. 

Projektleider. Ten opzichte van het gangbare dakraam een verbetering voor wat betreft 
de gebruikswaarde en de toepassingsmogelijkheden. Als negatief werd ervaren het 
feit dat er slechts één model is voor de diverse dakhellingen; telkens een ander 
aanzicht wat voor sommige hellingen niet fraai werd gevonden. 

Architekt Een zinvolle aanvulling op de bestaande dakopeningen. De bruikbaarheid zal 
mede afhangen van de detaillering en de konstruktieve oplossing van de montage. 
Een verbetering zou kunnen zijn om de gehele dakkapel (zo veel mogelijk) van glas te 
maken; dit in verband met de lichtinval, het uitzicht en de esthetische waarde. 



Tot slot 

Konklusies zijn in dit stadium niet of nauwelijks te trekken. te meer daar de 
ontwikkeling van het dakraam na de beschrijving in het rapport verder is gegaan. 
De opmerkingen van de medewerkers van Architektenbureau Van de Kerkhof en De Vries 
B.V .• zullen dan ook in dit licht geïnterpreteerd dienen te worden en als eerste 
reakties te worden beschouwd. 

Nader onderzoek naar de aanwezige dakkonstrukties in de (sociale) woningbouw zal 
nodig zijn om de uitwerking en detaillering van de dakkapel te kunnen realiseren. 
Te denken valt aan de diverse soorten dakplaten/dakbedekking, de verschillende 
gordingen: hout, beton en staal, de h.o.h. afstand van de gordingen etc. 
Een goede konstruktiehandleiding voor de diverse toepassingen van de dakkapel is 
onmisbaar. Misschien is dit ook zodanig in te vullen dat de doe-het-zelf markt bereikt 
kan worden; aangezien een zeer groot deel van de gerealiseerde dakkapellen en 
dakramen door de bewoners zelf gerealiseerd worden. 
Kortom de verdere uitwerking van het dakraam zal het dan pas mogelijk maken het 
op alle aspekten te beoordelen. 

Aldus opgemaakt te Eindhoven op 31 januari 1991 

Architektenbureau Van de Kerkhof en De Vries B.V. 
Bareierweg 219 - 5622 CN Eindhoven 

Telefoon 040-430885 - Fax 040-431409 



bijlage 4 

Verslag van bezoek Ubbink aan TUE. 15 april1991 

Aanwezig: 
PWJ Jansdaal, AWC Timmermans TUE 
PAM van der Wiel, D. van Schellenbeek, 8. Verboom Ubbink 

Het 1:1 model is gebouwd in de afdelingswerkplaats. Van het prototype wordt de werking van het 
raam gedemonstreerd door N.Peeters. 
De konstruktie van het prototype is zodanig opgebouwd dat beide modellen kunnen worden 
getoond. Zie foto's in de bijlage. 
In de detaillering (afrondingsstralen, lossing, etc.) is rekening gehouden met polyester als materiaal. 

Opmerkingen: 
tav het beweegbare raam 
- Ubbink is verrast door de goede werking ervan en ziet het parkeren van het raam bovenin de 
dakkapel, waardoor er maximale doorzicht is, als een grote pré. 
-de technische oplossing (gasdrukveren, geleiding etc.) zullen waarschijnlijk de produktiekostprijs 
van de dakkapel te hoog opvoeren. Een nauwkeurige kalkulatie door Ubbink zal hierover uitsluitsel 
moeten brengen. 

tav vormgeving type 1 
- de diameter van de cilindrische afronding ter plaatse van de wangen wordt te groot bevonden (is nu 
1 00 mm, beter is 75 mm) 
-ril op de wangen positief, onderin aanpassen (ril moet haaks op het dakvlak eindigen) 

tav vormgeving type 2 
- gootjes boven de wangen positief 
- gootjes middenop het dak van de dakkapel niet goed 
-radii goed 

tav algemeen 
- voorkeur voor montage dakkapel op bovenzijde tengellatnivo 
- toch denken aan vakuumvormen als mogelijke produktietechniek 
Afgesproken wordt het prototype te verhuizen naar Ubbink om een acceptatietest voor te bereiden 

en het geheel nauwkeurig te kalkuleren. 
- zijwangen van de dakkapel niet haaks op het dakvlak maar onder een hoek 

- voordelen: - grotere lichtopbrengst 
-binnenruimte loopt dan breed uit 
- in hoofdvorm benadert de dakkapel een halve bol 
- grotere sparing nodig in het dak 
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TUIMELSCHARNIER EN GELEIDERAIL 
MET GASDRUKVEER 

DAKKAPEL TYPE 2 



Details van dakvenster type GGL 
toegepast in geprofileerde dak
bedekkingsmaterialen met behulp 
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