DE KRACHT VAN DE

COMBINATIES

HOUT.
HET GOUD VAN DE TOEKOMST
DE COMBINATIES.
Wie denkt aan de toekomst, denkt
aan een duurzame basis met elementen die voldoen aan de BENGen NOM-norm. Snel én duurzaam
bouwen, dat doe je met HSB. Het
oog wil ook wat en daarbij komt
een mooie afwerking van kozijnen erg van pas. Er zijn vele combinaties mogelijk, dus waar kies
je voor? We duiken vandaag in de
combinatie met het houten kozijn
én het hout en aluminium kozijn.

“

WAAR DESIGN EN
DUURZAAMHEID SAMEN
KOMEN.

HOUT IS DE HOOGWAARDIGE BASIS
HSB-elementen kunnen bestaan uit daken,
vloeren, wanden, topgevels en binnen- en buitenwanden, opgebouwd uit houten frames.
Deze prefab frames, worden in de fabriek geproduceerd, geïsoleerd, samengesteld, afgewerkt en eventueel al voorzien van kozijnen.
Op de bouwplaats kunnen houtskeletbouwelementen op een snelle, lichte en simpele manier worden gemonteerd. De elementen worden aan de casco bevestigd en in de meest
korte bouwtijd staat er een volledig bouwwerk dat wind- en waterdicht is.

OP EEN RIJTJE...

”

. Rc-waardes tot 8.0
. Bouwtijdverkorting
. Circulair en duurzaam
. Voldoet aan brandwerendheidseisen
. Minder transportbewegingen op de bouw
. Combinatie met kozijnen
. Luchtdoorlatendheid (QV10) 0,15 - 0,40

DE KRACHTIGE
COMBINATIES KIES DUURZAAM

LEUK OM TE
WETEN
Houten kozijnen die van lichtere
houtsoorten zijn gemaakt (bijvoorbeeld vuren, lariks of accoya), zijn
van nature al goed isolerend doordat er kleine luchtkamertjes in het
hout te vinden zijn. Ze hebben daardoor geen isolatielaag nodig. Deze
houtsoorten zijn een goede keuze
als je gaat voor isolerende kozijnen.
En doordat het hout is behandeld
tegen schimmel en houtrot (gemodificeerd), is het net zo geschikt voor
kozijnen en deuren als hardhout.

Een uiterst duurzame keuze: het element
combineren met een kozijn die voldoet aan de
BENG of NOM-norm. Waarom? Als grondstof
voor bouwmaterialen, maar ook in de vorm
van bouwelementen is hout isolerend, duurzaam en circulair, stevig, gemakkelijk herstelbaar en licht van gewicht. Daarnaast zijn houten kozijnen in groot scala aan houtsoorten
en kleuren te verkrijgen.

. Een isolerend materiaal
. Duurzaam en circulair
. Zorgt voor stevigheid
. Gemakkelijk herstelbaar
. Licht van gewicht
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KIES UITSTRALING
Combineer het beste van twee werelden en
je krijgt een unieke combinatie. Dat doe je
met het hout-aluminium kozijn. De buitenzijde heeft een strakke uitstraling en bestaat
uit onderhoudsvrij aluminium. We kunnen
ons voorstellen dat je de warme look van
hout mooier vindt om met je sfeervolle interieur te combineren. Het kozijn bestaat daarom aan de binnenzijde van hout en geeft je
zo het beste van beide werelden: een sfeervol interieur en een strak buitenaanzicht!
. Een strakke uitstraling van buiten, een
warme uitstraling van binnen
• Perfect voor hoogbouwprojecten
• Een U-waarde tot 0,64 W/m2
• Inlands hout

IDEAAL VOOR HOOGBOUW
Waarom zo’n hout-aluminium kozijn
ideaal is voor hoogbouw? Simpel: door
de hoge isolatiewaarden van het hout
en het onderhoudsvrije aluminium!

ONTWERPVRIJHEID
Zoals eerder benoemd kennen
de hout-aluminium kozijnen
erg veel vrijheid in ontwerp.
Combineer jouw favoriete
houtsoort met een bijzonder
kleurpatroon in het aluminium!

ISOLATIE
Een hout-aluminium kozijn is goed
isolerend. De combinatie van het
hout, aluminium en triple glas maakt
dat het kozijn zeer goed presteert en
het wel U-waardes tot 0.64 kan
behalen.

KOZIJNDIKTE
Een dikker kozijn maakt een woning
een stuk prettiger en comfortabler
voor de bewoners. Waarom? Denk
aan geluidsisolatie, temperatuurbehoud én bijvoorbeeld inbraakwerendheid. Bij een NOM-Kozijn voldoe
je met een 90mm kozijn, isolerend
glas én een u-waarde tot en met 1.0
aan de NOM-eis. Bij een BENG-Kozijn voldoe je met een 68mm kozijn,
HR++ glas én een u-waarde van 1.0 of
hoger aan de BENG-eis

GLAS
Ook glasdiktes maken een verschil.
Enkel glas bestaat uit 1 laag glas en
isoleert niet, dubbel glas bestaat
uit 2 lagen en isoleert matig. HR++
is dubbel glas met een coating en
een isolerend gas tussen de platen,
waardoor het heel goed isoleert.
Ga je voor volledig energieneutrale kozijnen? Dan kies je voor triple
glas: daarmee verlies je de minste
warmte en woon je comfortabeler.
Bij triple glas kun je het beste kiezen
voor kozijnen met een U-waarde van
1,0 of lager. De isolatiewaarde van het
kozijn past dan beter bij die van het
glas, zodat je minder kans hebt op
condens in of op het kozijn.

•
•
•

Strakke uitstraling
Transparant afgewerkte
houtzijde
Volgens BENG-norm

ANTWERPEN
STEDELIJK ONDERWIJS

•

AMSTERDAM PILLOWS HOTEL
HOUTALU-KOZIJN®

•

Ontwerpvrijheid: alle
houtsoorten, afmetingen
en afwerkingen mogelijk
Eikenhout: warme,
hoogwaardige uitstraling

•
•
•

Lage U-waardes, voor BENG
en NOM kozijnen
HR++ en triple glas
Warmte- en energiebehoud

AMSTERDAM WIENER & CO
BENG- EN NOM-ELEMENT®

•

DEN HAAG DE PRESIDENT
BENG- EN NOM-ELEMENT®

•

Ontwerpvrijheid: alle
houtsoorten, afmetingen
en afwerkingen mogelijk
Te combineren met HSBelementen

SAMENGEVAT
En dáárom zijn het twee gouden combinaties.
- Ontwerpvrijheid
- Grote keuze aan houtsoorten én kleuren
- Duurzaam én circulair
- Snel en licht
- Voor wie gaat voor uitstraling
Dus bouw je aan de toekomst, dan bouw
je met deze gouden combinaties. Meer
vragen over bouwen met hout en de opties ervan?

CONTACT: RIK NOTKAMP
rnotkamp@webo.nl
+31 (0)6 39 39 98 14

