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Ruimte in een ander licht! 
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Een Lofta dakkapel zorgt ervoor dat die prettige studeerkamer waar je 
je ‘s avonds rustig terug kan trekken, die ruimte waar jouw flexibele en 
complete thuiskantoor staat of jullie droomslaapkamer straks werkelijk-
heid wordt. Comfort staat voorop bij Lofta dakkapellen. Lofta bewijst 
met haar dakkapellen dat een strak elegant design perfect samengaat 
met hoge kwaliteit, duurzame materialen en complete afwerking door 
de beste vakmensen. Van perfecte isolatie tot innovatieve details en een 
exclusieve uitstraling die in de tijd niet aan kracht inboet.

Niek Ruiter
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• Exclusief

• Futuristisch design

• Zorgeloos genieten
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Hoge wolkenkrabbers, een historisch centrum en zelfs een complete 
ondergrondse stad: in Montreal maken de Canadezen optimaal gebruik 
van elke meter. In ‘het Parijs van Noord-Amerika’ resulteert het slim 
benutten van de beschikbare ruimte in een authentieke sfeer en vooral: 
heel veel leef- en woonplezier. Net als ons dakkapel model Montreal!

MONTREAL

Je kiest voor meer ruimte en een dakkappel helpt je daarbij. Er is immers nog zoveel te beleven! 
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Kunststof kozijnen met verdiept profiel, 

staal verstevigd en houtnerf structuur 

Hoogwaardig aluminium bekleding 

met parelmoer effect

Verholen ‘ingebouwde’ goten 
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Hoogwaardig aluminium bekleding 

met parelmoer effect

KlimaatbeheerssysteemGeïntegreerd rolluik Energiezuinige LED inbouwspots Inzet plissés 3 dubbellaags isolatie glas

Highlights Lofta Montreal dakkapel

• Alucopal® buitenbekleding, prachtig parelmoer effect
• 15 jaar garantie op de gehele dakkapel, hang- en sluitwerk
• 100% maatwerk in advies en maatvoering
• Hoge isolatiewaarde van de dakkapel, lage energielast
• EPDM dakbedekking - levensduur tot wel 50 jaar!
• Politie keurmerk hang en sluitwerk
• Plat dak met dubbele hemelwaterafvoer
• Inzet insecten hor voor elk draaikiepraam
• Sandwich isolatieplaat elementen - 100mm!
• Verholen goten (ingebouwd) langs zijwangen

Chique hoogwaardig aluminium kleedt de Montreal dakkapel stijlvol af. 
Een parelmoer effect behoord tot de mogelijkheden met het exclusieve 
Alucopal®. Duurzaam en onderhoudsbewust is ook het kunststof kozijn 
van de Montreal dakkapel met verdiept profiel en met staal verstrekt. 
Houtnerf structuur op het kozijn en de draaikiepramen. De Montreal 
dakkapel bezit nog veel meer eigenschappen die de dakkapel stan-
daard zeer compleet maken.

MONTREAL
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• Uniek

• Zelfreinigend

• Zorgeloos genieten
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Nergens ter wereld karakteriseren kleur en vormgeving een stad zo als 
in het Spaanse en zonnige Barcelona. De vele geuren en smaken van 
deze stad verleiden je telkens om nieuwe dingen uit te proberen. In een 
kamer met een Barcelona dakkapel voel je al snel een zee van inspira-
tie opborrelen.

BARCELONA

Een dakkappel geeft je een wijdse blik, dát gevoel geeft jou echt de ruimte!
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Gebruik van onderhoudsarm materiaal

Stijlvol kunststof boei

Uitstekende isolatiewaarde:

50% minder energie verlies
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Uitstekende isolatiewaarde:

50% minder energie verlies

KlimaatbeheerssysteemGeïntegreerd sunscreen Energiezuinige LED inbouwspots Jaloezieën in isolatieglasAfstandsbediening sunscreen

Highlights Lofta Barcelona dakkapel

• Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding
• Verholen goten (ingebouwd) langs zijwangen
• 30 jaar onderhoudsvrij! - zelfreinigend! 
• Sandwich isolatieplaat elementen - 100mm!
• Robuuste kunststof overstek (20cm!) 
• Plat dak met dubbele hemelwaterafvoer
• 15 jaar garantie op de gehele dakkapel, hang- en sluitwerk
• Inzet insecten hor voor elk draaikiepraam
• 100% maatwerk in advies en maatvoering
• Hoge isolatiewaarde van de dakkapel, lage energielast
• EPDM dakbedekking - levensduur tot wel 50 jaar!
• Politie keurmerk hang en sluitwerk

Het witte boeideel, stijlvol en sterk in formaat , bekrachtigen de karak-
teristieke lijnen van de Barcelona dakkapel. Vooral in combinatie met 
de kleuren design antraciet, of warmere traditionele kleuren als staal-
blauw, dennengroen of wijnrood voor zijwangen, front bekleding
en draaikiepramen van de dakkapel. Exclusief in uitstraling en ook in 
materiaalkeuze. Het boeideel is gepatenteerd en de bekleding van 
Colorcoat HPS200® Ultra is zelfreinigend.

BARCELONA
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• Lofta luxe

• Traditionele vormgeving

• 30 jaar onderhoudsvrij!
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De Zweedse stad Stockholm heet ook wel het Venetië van het Noorden 
door haar ligging op veertien eilanden. Prachtige panorama’s, heerlijk 
weidse vergezichten en varend door de stad naar een van de meren. 
Ruimte. Precies als het uitzicht dat je ervaart vanuit je nieuwe, lichte 
kamer met de royale Lofta Stockholm dakkapel.

STOCKHOLM

Creer meer ruimte, met je eigen dakkappel. Want jij bepaalt jouw eigen leven!
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Afwerking met zelfreinigend foliestaalplaat,

leverbaar in 5 kleuren

Gebruik van bijzonder onderhoudsvrij materiaal

Uitstekende isolatiewaarde:

50% minder energie verlies
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Opbergvakken met schuifdeurenEnergiezuinige LED inbouwspots Jaloezieën in isolatieglasBinnen aftimmering

Highlights Lofta Stockholm dakkapel    
  
• Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding
• 15 jaar garantie op de gehele dakkapel, hang- en sluitwerk
• 100% maatwerk in advies en maatvoering
• Hoge isolatiewaarde van de dakkapel, lage energielast
• EPDM dakbedekking - levensduur tot wel 50 jaar!
• Politie keurmerk hang en sluitwerk
• 30 jaar onderhoudsvrij! - zelfreinigend! 
• Inzet insecten hor voor elk draaikiepraam
• Sandwich isolatieplaat elementen - 100mm!
• Verholen goten (ingebouwd) langs zijwangen

Traditioneel vormgegeven en bekleed met zelfreinigend 
Colorcoat HPS200® Ultra, zowel zijwangen en fronts als boei en trim. 
De Stockholm is hierdoor de meest onderhoudsvrije dakkapel van het 
moment, tot wel 30 jaar! In combinatie met het duurzaam en onder-
houdsbewust kunststof kozijn met verdiept profiel en staal verstevigd, 
gegarandeerd jarenlang zorgeloos genieten.

STOCKHOLM

Geïntegreerd rolluik

LOFTA_11sept2011.indd   15 16-9-2011   10:34:23



Afwerking met zelfreinigend foliestaalplaat,

leverbaar in 5 kleuren

Gebruik van bijzonder onderhoudsvrij materiaal

Uitstekende isolatiewaarde:

50% minder energie verlies

LOFTA_11sept2011.indd   14 16-9-2011   10:34:12

Opbergvakken met schuifdeurenEnergiezuinige LED inbouwspots Jaloezieën in isolatieglasBinnen aftimmering

Highlights Lofta Stockholm dakkapel    
  
• Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding
• 15 jaar garantie op de gehele dakkapel, hang- en sluitwerk
• 100% maatwerk in advies en maatvoering
• Hoge isolatiewaarde van de dakkapel, lage energielast
• EPDM dakbedekking - levensduur tot wel 50 jaar!
• Politie keurmerk hang en sluitwerk
• 30 jaar onderhoudsvrij! - zelfreinigend! 
• Inzet insecten hor voor elk draaikiepraam
• Sandwich isolatieplaat elementen - 100mm!
• Verholen goten (ingebouwd) langs zijwangen

Traditioneel vormgegeven en bekleed met zelfreinigend 
Colorcoat HPS200® Ultra, zowel zijwangen en fronts als boei en trim. 
De Stockholm is hierdoor de meest onderhoudsvrije dakkapel van het 
moment, tot wel 30 jaar! In combinatie met het duurzaam en onder-
houdsbewust kunststof kozijn met verdiept profiel en staal verstevigd, 
gegarandeerd jarenlang zorgeloos genieten.

STOCKHOLM

Geïntegreerd rolluik

LOFTA_11sept2011.indd   15 16-9-2011   10:34:23



• Zelfreinigend

• Robuust ontwerp

• 30 jaar onderhoudsvrij!

LOFTA_11sept2011.indd   16 16-9-2011   10:34:36

Je kiest bewust voor ruimte, gemak en comfort. Dus voor je eigen dakkappel. Het leven is al druk genoeg! 

De vele fjorden, meren en bossen in en rondom het Noorse Oslo 
maken deze hoofdstad tot een ruige plaats waar de historische 
gebouwen bestand zijn tegen alle elementen. Het strakke, robuuste 
design van het dakkapel model Oslo sluit perfect aan op de wens 
voor gegarandeerd jarenlang comfortabel en compleet woonplezier.

OSLO
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30 jaar onderhoudsvrij,

zelfreinigend

robuust zonder 

overstek in de boei

Uitstekende isolatiewaarde:

50% minder energie verlies
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robuust zonder 

overstek in de boei

Opbergvakken met schuifdeurenEnergiezuinige LED inbouwspotsVentilatierooster

Highlights Lofta Oslo dakkapel     
 
• Strak en robuust design
• Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding
• 15 jaar garantie op de gehele dakkapel, hang- en sluitwerk
• 100% maatwerk in advies en maatvoering
• Hoge isolatiewaarde van de dakkapel, lage energielast
• EPDM dakbedekking - levensduur tot wel 50 jaar!
• Politie keurmerk hang en sluitwerk
• 30 jaar onderhoudsvrij! - zelfreinigend! 
• Inzet insecten hor voor elk draaikiepraam
• Sandwich isolatieplaat elementen - 100mm!
• Verholen goten (ingebouwd) langs zijwangen

De Oslo verijkt je woning met een robuust en stoer vormgegeven dak-
kapel. Zelfreinigende bekleding van Colorcoat HPS200® Ultra garan-
deren jarenlang plezier. De Oslo is standaard uitgerust met alle Lofta-
kwaliteit en is geheel op maat samen te stellen. Bijvoorbeeld als één 
dakkapel over twee slaapkamers, waarbij het kozijn wordt gescheiden 
door een paneel van Colorcoat HPS200® Ultra.

OSLO

KlimaatbeheerssysteemInzet plissés
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Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
Uitrusting • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar

Constructie & montage

Dakschuinte
Breedte kapel Volledig op maat gemaakt voor uw specifieke situatie
Hoogte kapel

Plat dak • • • •
Schuin dak, slepend dak (20˚) o o o o
Verhoogde nok, verlegde nok o o o o
Dakopbouw o o o o
Dakkapel meerdere woningen o o o o

Volledige prefabicage voor de hoogste kwaliteit • • • •
Sandwich isolatie - 100mm! • • • •
EPDM dakbedekking - 25jaar! • • • •
Loodvervanger aan onderzijde kozijn • • • •
Verholen goten langs zijwangen • • • •

• • • •
Montage met telekraan 
Geen steigers en ladders in de tuin 
Geen materiaal en afval door huis

• • • •

Montage in 1 dag • • • •
Brandwerend gipsen zijwangen • • • •
Afvoeren overtollige dakpannen • • • •
Afvoeren bouwafval • • • •
15 jaar garantie • • • •

Spant opvangen o o o o
Dakdoorvoer droger aanbrengen exclusief aansluiten o o o o
Nokvorsten herleggen in flexim o o o o
Slopen en afvoeren oude kapel o o o o

Kozijnen en accessoires

Politie keurmerk hang en sluitwerk • • • •
Kunststof kozijn verdiept profiel staal versterkt • • • •
Roedes raamvlakverdeling o o o o
Extra draai- of draaikiepramen o o o o
Houtnerfstructuur in kleur - buitenzijde kozijn • • • •
Houtnerfstructuur in kleur - buitenzijde draaikiepramen • • • •
Ventilatie rooster aluminium op vast glas o o o o
Ventilatie rooster type suskast op vast glas o o o o

Raam decoratie

Inzet insectenhor voor elke draaikiepraam • • • •
Inzet plissé o o o o
Inzet jalousie o o o o
Lamellen in glas, magneet bediend o o o o

Beglazing

HR++ isolatieglas • • • •
Satinglas o o o o
Brandwerend glas - helder - pyroguard o o o o

Buiten bekleding

Alucopal volledige bekleding • - - -
Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding 
30 jaar onderhoudsvrij! 
Zelfreinigend 

- • • •

Colorcoat HPS200® Ultra - zijwangen vlak - • • •
Colorcoat HPS200® Ultra - zijwangen geprofileerd - • • •
Boeideel in afwijkende kleur • - • •
Fronts in afwijkende kleur o o o o
Paneel in/ op kozijn o o o o

Rolluiken en screens

Rolluik verduisterend o o o o
Screen zonwerend o o o -
Radiografische wandschakelaar o o o -
Enkelvoudige afstandbediening voor rolluik of screen o o o -
Meervoudige afstandbediening voor rolluik of screen o o o -

Klimaat beheers systeem

Geintegreerd klimaatbeheerssysteem 
Volautomatisch koelen en verwarmen!

o o o o

Snelkapel levering

Zeer snelle levering en montage service o o o o

Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
Uitrusting • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar
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Optie pakketten • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar

Comfort + o o o -

Jaloezien of plissés
Electrisch bediend rolluik of screen
Radiografische telis 1 afstandsbediening

Comfort ++ o o o -

Electrisch bediend rolluik of screen
Radiografische telis 1 afstandsbediening
Volautomatisch klimaatbeheerssysteem

Interieur + o o o o

LED decolight verlichting
Vensterbank
Verlaagd plafond
Schuivend knieschot

Eco + o o o o

Dakconstructie RC 5.0
Zijwangconstructie RC 5.0
3-laags isolatie glas

Interieur

Aftimmeren kapel, vensterbank verlaagd plafond en plinten o o o o
Schuivend knieschot onder kapel ± 90cm hoog o o o o
Scheidingswand aanhelen ter plaatse dakkapel o o o o
LED Decolight inbouwspots geborsteld RVS o o o o
Zolder interieur styling advies • • • •
VT Wonen actie abonnement • • • •

Dakramen

Dakraam nieuw leveren en monteren o o o o
Dakraam bestaand verplaatsen o o o o

Vergunningen

Bouwaanvraag verzorgen o o o o
Hijsvergunning aanvragen o o o o

Onderhoudsconract

Jaarlijks onderhoud 
Reinigen buitenbekleding 
Controle en afstelling ramen 
Reinigen verholengoten 
Reinigen ruiten

o o o o

Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
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Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo

Wijzigingen in leveringsprogramma voorbehouden

Kleuren Montreal     Alucopal® Aluminium Composite Panel

Kleuren Barcelona, Stockholm en Oslo     Corus Colorcoat HPS200 Ultra®

A151 ST
Champagne 
Metallic

A103 ST
Clearsilver 
Metallic

A155 ST
Gold
Metallic

A153 ST
Bronze
Metallic

B501 ST
Brushed
Metal

A160 ST
Jade Green 
Metallic

7016 ST
Antracite
Grey

A273 ST
Copper 
Metallic

A274 ST
Dark Copper 
Metallic

A158 ST
Deepblue
Metallic

A165 ZG
Lightbronze 
Metallic

A164 ZG
Lightgrey
Metallic

9003 ZT
Signal 
White

A104 ZG
Silver 
Metallic

A185 ZG
Black

A204 ZG
Darkgrey
Metallic

9010 ZG
White

Ice Blue

Denim

Midnight

Wedgewood Blue

Spruce

Albatross

White

Alaska Grey

Anthracite

Black

Signature kleuren

Antracite Hamlet Burano Juniper
Green

SargassoMarlstone

Mushroom

Mole Brown

Straw

Ardenne

Hamlet

Goosewing Grey

Merlin Grey

Moorland Green

Olive Green

Heritage Green

Juniper Green

Ivy

Van Dyke Brown

Chili

Petra

Terracotta

Barn Red

Classic

Burano

Heritage Green

Juniper Green

Ivy

Van Dyke Brown

Chili

Petra

Terracotta

Barn Red

Classic

Burano

Terracotta

Anthracite

Matt

Solent Blue

Ocean Blue

Sargasso

Aztec Yellow

Zie voor meer informatie:
www.colorcoat-online.com of bel
de Colorcoat Connection® helpline
(NL) +31 (0) 251 492206 of

(B) +32 (0) 70 233009
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Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
Uitrusting • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar

Constructie & montage

Dakschuinte
Breedte kapel Volledig op maat gemaakt voor uw specifieke situatie
Hoogte kapel

Plat dak • • • •
Schuin dak, slepend dak (20˚) o o o o
Verhoogde nok, verlegde nok o o o o
Dakopbouw o o o o
Dakkapel meerdere woningen o o o o

Volledige prefabicage voor de hoogste kwaliteit • • • •
Sandwich isolatie - 100mm! • • • •
EPDM dakbedekking - 25jaar! • • • •
Loodvervanger aan onderzijde kozijn • • • •
Verholen goten langs zijwangen • • • •

• • • •
Montage met telekraan 
Geen steigers en ladders in de tuin 
Geen materiaal en afval door huis

• • • •

Montage in 1 dag • • • •
Brandwerend gipsen zijwangen • • • •
Afvoeren overtollige dakpannen • • • •
Afvoeren bouwafval • • • •
15 jaar garantie • • • •

Spant opvangen o o o o
Dakdoorvoer droger aanbrengen exclusief aansluiten o o o o
Nokvorsten herleggen in flexim o o o o
Slopen en afvoeren oude kapel o o o o

Kozijnen en accessoires

Politie keurmerk hang en sluitwerk • • • •
Kunststof kozijn verdiept profiel staal versterkt • • • •
Roedes raamvlakverdeling o o o o
Extra draai- of draaikiepramen o o o o
Houtnerfstructuur in kleur - buitenzijde kozijn • • • •
Houtnerfstructuur in kleur - buitenzijde draaikiepramen • • • •
Ventilatie rooster aluminium op vast glas o o o o
Ventilatie rooster type suskast op vast glas o o o o

Raam decoratie

Inzet insectenhor voor elke draaikiepraam • • • •
Inzet plissé o o o o
Inzet jalousie o o o o
Lamellen in glas, magneet bediend o o o o

Beglazing

HR++ isolatieglas • • • •
Satinglas o o o o
Brandwerend glas - helder - pyroguard o o o o

Buiten bekleding

Alucopal volledige bekleding • - - -
Colorcoat HPS200® Ultra buitenbekleding 
30 jaar onderhoudsvrij! 
Zelfreinigend 

- • • •

Colorcoat HPS200® Ultra - zijwangen vlak - • • •
Colorcoat HPS200® Ultra - zijwangen geprofileerd - • • •
Boeideel in afwijkende kleur • - • •
Fronts in afwijkende kleur o o o o
Paneel in/ op kozijn o o o o

Rolluiken en screens

Rolluik verduisterend o o o o
Screen zonwerend o o o -
Radiografische wandschakelaar o o o -
Enkelvoudige afstandbediening voor rolluik of screen o o o -
Meervoudige afstandbediening voor rolluik of screen o o o -

Klimaat beheers systeem

Geintegreerd klimaatbeheerssysteem 
Volautomatisch koelen en verwarmen!

o o o o

Snelkapel levering

Zeer snelle levering en montage service o o o o

Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
Uitrusting • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar
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Optie pakketten • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar

Comfort + o o o -

Jaloezien of plissés
Electrisch bediend rolluik of screen
Radiografische telis 1 afstandsbediening

Comfort ++ o o o -

Electrisch bediend rolluik of screen
Radiografische telis 1 afstandsbediening
Volautomatisch klimaatbeheerssysteem

Interieur + o o o o

LED decolight verlichting
Vensterbank
Verlaagd plafond
Schuivend knieschot

Eco + o o o o

Dakconstructie RC 5.0
Zijwangconstructie RC 5.0
3-laags isolatie glas

Interieur

Aftimmeren kapel, vensterbank verlaagd plafond en plinten o o o o
Schuivend knieschot onder kapel ± 90cm hoog o o o o
Scheidingswand aanhelen ter plaatse dakkapel o o o o
LED Decolight inbouwspots geborsteld RVS o o o o
Zolder interieur styling advies • • • •
VT Wonen actie abonnement • • • •

Dakramen

Dakraam nieuw leveren en monteren o o o o
Dakraam bestaand verplaatsen o o o o

Vergunningen

Bouwaanvraag verzorgen o o o o
Hijsvergunning aanvragen o o o o

Onderhoudsconract

Jaarlijks onderhoud 
Reinigen buitenbekleding 
Controle en afstelling ramen 
Reinigen verholengoten 
Reinigen ruiten

o o o o

Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo
Uitrusting • = standaard  /  o = optie  /  - = niet leverbaar

Lofta Montreal Barcelona Stockholm Oslo

Wijzigingen in leveringsprogramma voorbehouden

Kleuren Montreal     Alucopal® Aluminium Composite Panel

Kleuren Barcelona, Stockholm en Oslo     Corus Colorcoat HPS200 Ultra®

A151 ST
Champagne 
Metallic

A103 ST
Clearsilver 
Metallic

A155 ST
Gold
Metallic

A153 ST
Bronze
Metallic

B501 ST
Brushed
Metal

A160 ST
Jade Green 
Metallic

7016 ST
Antracite
Grey

A273 ST
Copper 
Metallic

A274 ST
Dark Copper 
Metallic

A158 ST
Deepblue
Metallic

A165 ZG
Lightbronze 
Metallic

A164 ZG
Lightgrey
Metallic

9003 ZT
Signal 
White

A104 ZG
Silver 
Metallic

A185 ZG
Black

A204 ZG
Darkgrey
Metallic

9010 ZG
White

Ice Blue

Denim

Midnight

Wedgewood Blue

Spruce

Albatross

White

Alaska Grey

Anthracite

Black

Signature kleuren

Antracite Hamlet Burano Juniper
Green

SargassoMarlstone

Mushroom

Mole Brown

Straw

Ardenne

Hamlet

Goosewing Grey

Merlin Grey

Moorland Green

Olive Green

Heritage Green

Juniper Green

Ivy

Van Dyke Brown

Chili

Petra

Terracotta

Barn Red

Classic

Burano

Heritage Green

Juniper Green

Ivy

Van Dyke Brown

Chili

Petra

Terracotta

Barn Red

Classic

Burano

Terracotta

Anthracite

Matt

Solent Blue

Ocean Blue

Sargasso

Aztec Yellow

Zie voor meer informatie:
www.colorcoat-online.com of bel
de Colorcoat Connection® helpline
(NL) +31 (0) 251 492206 of

(B) +32 (0) 70 233009
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