
Het duurzame 
en innovatieve 
bouwsysteem
Lees over de voordelen van Kappi

Constructief en bouwfysisch 
geoptimaliseerd
Geboren uit een passie om met een minimum 
aan hoogwaardig materiaal een optimale ruimte 
te creëren.



Industriële precisie
Geproduceerd in een hightech omgeving voor 
een hoge kwaliteit en strakke passing.



Zeer snelle montage
Een hoge mate van prefabricage en 
eenvoudige koppelingen zorgen voor een hoge 
bouwsnelheid.



Kappi in het kort

 Maatwerk
Gebaseerd op een uitgewerkt systeem, maar 
ook exact naar behoefte aan te passen en te  
produceren. Voorzieningen voor een verdiepings-
vloer zijn ook mogelijk.

 Biobased en duurzaam 
Gemaakt van met name hout en andere 
natuurlijke materialen. Vriendelijk en gezond.  
Al het gebruikte hout is afkomstig van duurzaam 
beheerde bossen.

 Meer ruimte
Een hoge opstand geeft veel meer bruikbare 
binnenruimte.

 
www.kappi.nu  
T 085 - 822 61 61 
info@kappi.nu

Meer informatie?

Wij zijn gevestigd in Weerselo.  
Neem vrijblijvend contact op voor meer 
informatie of kijk op onze website.

Isolatiewaarden
De isolatie-waarde (Rc-waarde) variëert van 
bouwbesluitniveau tot passiefniveau.

Overspanning

DIKTE(mm) Rc (m2K/W)

290 tot 6,3

310 tot 6,8

330 tot 7,8

410 tot 9,3

Hogere waarden in 
overleg

Dikte afhankelijk  
van de af werking

4,0m 6,0m 8,0m

2,5m dak: 410 mm
wand: 290 mm

dak: 410 mm
wand: 350 mm

dak: 410 mm
wand: 410 mm

2,0m
dak: 310 mm
wand: 290 mm

dak: 410 mm
wand: 290 mm

dak: 410 mm
wand: 350 mm

1,3m
dak: 310 mm
wand: 290 mm

dak: 350 mm
wand: 290 mm

dak: 410 mm
wand: 350 mm

  
* Diktes zijn gegeven vanaf binnenzijde binnenplaat tot buitenzijde tengel.  

De Rc waarde is minimaal 6,3 (dak) of 4,8 (wand), volgens bouwbesluit.
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KAPPI  
     GEEFT RUIMTE

Kappi is een sterk geoptimaliseerd en hoogwaardig constructief 
houten element. Het is heel eenvoudig om met Kappi vrije 
overspanningen tussen de 4 en 12 meter te realiseren.  
Met dit systeem ontstaat er een veel groter bruikbaar volume  
dan met een traditionele kap. Kappi is licht, robuust, efficiënt en  
geeft ruimte.

Materiaal & afwerking

Binnenzijde
De segmenten zijn aan de binnenzijde voorzien van 
een houten afwerking: vuren fineerhout. Men kan dit  
in het zicht laten of verder afwerken.

Buitenzijde
Vooraf voorzien van houten tengels ten behoeve  
van plaatsen van latten en gevel-/dakbekleding naar 
uw keuze.

4  - 12 m

2 - 8 m

1 
- 8

 m

1,2 - 3
 m

Vrije overspanning  
tot 12 meter
Kappi is opgebouwd uit vier gekoppelde delen. Na het 
uitvouwen vormen ze constructief gezien samen een 
driescharnier-spant, waarmee tot 12 meter kan worden 
overspannen.

De overspanning, toepassing en eventuele aanwezigheid 
van stabiliteitswanden zijn bepalend voor de dimensio-
nering. Dit kan snel en vrijblijvend in overleg bepaald 
worden.
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Isolatiewijze
Kappi kan prefab worden voorzien van verschillende soorten 
isolatie. De basisvariant is geïsoleerd met minerale wol. 
Daarnaast is er een variant met een natuurlijk (biobased) 
isolatiemateriaal.

Minerale wol
Dit materiaal wordt traditioneel veel gebruikt in de Neder-
landse bouw, het heeft een relatief hoge isolatiewaarde.

Natuurlijke isolatie
Een natuurlijk isolatiemateriaal, op basis van hout, heeft 
een iets lagere isolatiewaarde, maar een veel hogere 
warmtecapaciteit. In de praktijk betekent dit een minder 
droog binnenklimaat in de winter en een koeler en minder 
klam binnenklimaat in de zomer. Dit is een damp-open 
bouwsysteem, voor een gezonder binnenklimaat.

Montage
Kappi wordt zeer snel met een enkele kraan geplaatst.  
De segmenten zijn onderling verbonden. Tijdens het hijsen  
vouwt Kappi vanzelf in zijn vorm. Na het plaatsen wordt 
Kappi verder gefixeerd. Zie ook op de flap hiernaast.

Toepassingen

• Woningen 
• Tiny houses
• Vakantiewoningen
• Mansarde kappen

• Optoppen
• Loodsen
• Schuren
• Garages

Element waarmee 
Kappi wordt 
opgebouwd

1

2

3

4

Gefabriceerde Kappi elementen komen aan  
op locatie

Kappi wordt geplaatst en gefixeerd

Kappi vouwt zich vanzelf in zijn vorm

Plaatsing Kappi  
in 4 stappen

Kappi elementen worden met een kraan van  
de vrachtwagen gehesen
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