HOUT-ALUMINIUM
KOZIJNEN
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

HOUT-ALUMINIUM

STRAKKE VAN ALUMINIUM,
WARMTE VAN HOUT

WAAROM?

Kozijnen
maken
een
gebouw,
kozijnen geven uitstraling. En voor
uitstraling
gaan
we
allemaal,
we
creëren plekken waar we ons prettig voelen.
Daarom is de keuze voor aluminium of hout
erg van belang, ze hebben grote verschillen.
Al eens gedacht over de combinatie? Zo
combineer je het beste van twee werelden.
De warme uitstraling van hout aan de
binnenzijde én de strakke uitstraling van
aluminium aan de buitenzijde. Benieuwd
geworden? We vertellen je graag meer!
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DUURZAAM ÉN CIRCULAIR,
HOUT IS HET.
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Om te beginnen met de voordelen van
hout, wat zich in het hout-aluminium
kozijn aan de binnenzijde bevind. Hout
staat bekend als een sfeervol materiaal.
Door de warme uitstraling creëert het een
prettige omgeving binnen elk
gebouw. Wat overigens ook niet geheel
onbelangrijk is; de keuze uit
houtsoorten is reuze.
Maar dat is niet het enige voordeel
wat hout kan bieden. Hout is
namelijk ook nog eens een
duurzaam en circulair
materiaal. Het is de enige
grondstof die hernieuwbaar
is! We zijn bomen nodig om
hout te verkrijgen en door
bossen te kappen zorgen
we ervoor dat we ruimte
maken. Door bossen die we
nu kappen weer te beplanten
met bomen, zorgen we ervoor
dat de volgende generaties ook
hout hebben. Daarnaast nemen deze
jonge bomen weer CO2 op en dat is weer
voordelig voor het milieu.

STRAK ÉN VEELZIJDIG,
ALUMINIUM IS HET.
En dan het aluminium gedeelte van het kozijn, wat zich
aan de buitenzijde bevindt. Het aluminium gedeelte showt
de slanke en strakke uitstraling van stalen kozijnen, wat ook
wel steel look wordt genoemd. Ze geven een industriële en
moderne uitstraling en zijn uitermate geschikt voor nieuwbouw en
renovatie. Waarom aluminium ook populair is? Het vergt weinig
onderhoud en heeft een lange levensduur.
Net als hout biedt ook aluminium veel opties. Het is te verkrijgen in
allerlei soorten, kleuren en maten maar ook zijn er opties voor
patronen of vormen. Veel vrijheid dus!
Als het gaat om duurzaam bouwen scoort aluminium niet hoog. Waar
we anno nu toch rekening mee moeten houden, denk aan de BENG
en NOM eisen. Dat is het mooie van het hout-aluminium kozijn; je
combineert écht het beste van twee werelden.

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!
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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.

•

•
•

Hout is een natuurlijk,
duurzaam én circulair
materiaal met een warme
uitstraling
Hout heeft hoge
isolatiewaarden en is
daarmee energiebesparend
Hout heeft een lange
levensduur én is
onderhoudsvriendelijk

HOUT

ALUMINIUM
•
•
•

Aluminium is een licht en
stevig materiaal
Aluminium heeft een
lange levensduur en is
onderhoudsvriendelijk
En niet te vergeten; de strakke
uitstraling

SAMENGEVAT
En dáárom krijg je bij het hout-aluminium
kozijn het beste van twee werelden!
- Een U-waarde tot 0,64 W/m2
- Strak van buiten, sfeervol van binnen
- Lage Total Cost of Ownership
- Circulair en duurzaam
- Geen onderhoud nodig
Meer vragen over hout-aluminium
kozijnen en de opties ervan?

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