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ONDERZOEK NAAR KUNSTSTOF RENOVATIEKOZIJNEN 

E-UWE GENERAT_;E-PYC RA 
ESTHETISCH VERBETERD 

Gevelrenovatie en verarming van de architectonische karakteristiek 
gaan vaak hand in hand, zeker wanneer de keuze is gevallen op pvc ver· 
vangingskozijnen. De Rotterdamse Welstandscommissie gaf Leo de Jon· 
ge architecten in Rotterdam opdracht de mogelijkheden voor en kwali· 
teilen van kozijnrenovatie in kaart te brengen. Na eerdere artikelen over 
houten en metalen renovatiekozijnen in Renovatie & Onderhoud worden 
nu de kunststof gevelelementen doorgelicht. In de vakwereld hebben 

~ommigen een gevoelsmatige aversie tegen pvc. Het synthetische ma· 
.... eriaal wordt als onnatuurlijk gevoeld, waarbij de relatieve onbekend· 

heid ermee nogal eens een rol blijkt te spelen. Kunststofkozijnen wor· 
den dikwijls ook als industriële produkten ervaren, die niet zo aansluiten 
bij de traditioneel-ambachtelijke architectuur van bijvoorbeeld de ne
gentiende eeuwse wijken. Toch loont het de moeite om het kunststof 
gevelelement serieus op zijn merites te beoordelen. 

Ir. Wessel de .Jonge' naam bezorgd. Diverse nieuwere pvc profielen 
zijn echter voorzien van een forse dagkant. 

· e meeste in Nederland verwerkte Deze verdiepte profielen komen ongetwijfeld 

-~ kunststofprofielen voor kozijnen, tegemoet aan de bezwaren tegen de vormge-
. ramen en deuren worden in Duits- ving van de klassieke pvc kozijnen. 
land geëxtrudeerd. De eigenschappen van de Ook de milieunadelen worden door de 
pvc basismengsels (compounds) worden dus branche in toenemende mate ondervangen. 

bepaald door de veel grotere Duitse markt. Het Volgens recent Duits onderzoek waarbij hout, 

niet altijd even fraaie matte oppervlak van som- 'I aluminium en kunststof onderling zijn vergele
mi ge pvc kozijnen is bijvoorbeeld niet een ei- ken, zou zijn gebleken dat de laatste in hun 

genschap van pvc als zodanig, maar van speci- + hele levensloop van grondstof tot afvalverwer-

•

eke Duitse compounds. Pvc profielen van 
1 

king het minst belastend zijn voor het milieu. 
ranse en Belgische compounds glanzen dik- i Daarbij kunnen vraagtekens worden gezet. 

wijls wel enigszins en ook daarvan worden in 
ons land gevelelementen gemaakt. Het is een Recycling 

voorbeeld van hoe esthetische eigenschappen 
soms al in een vroege fase zijn bepaald. 

Vergeleken met andere materialen heeft pvc 
een aantal belangrijke voordelen. De warmte

doorgang is vergelijkbaar met die van hout en • 
dus veel gunstiger dan staal en vooral alumini
um. Het is echter vooral de relatieflage prijs en 
de geringe onderhoudsbehoefte die pvc aan
trekkelijk maakt. Schilderen hoeft niet, maar 

kan overigens wel. 
Als nadelen worden vooral ervaren de ver-

onderstelde milieubezwaren en de zware de
tailleringen die dit relatief buigzame materiaal 
"ereis:. DeYlakke en grove detaillering van de 
'klassieke' kunststofkozijnen van de eerste ge
nèr2:ie, hebben de branche rerecht een slechte 
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Pvc wordt voor iets minder dan de helft uit 
aardolie geproduceerd en voor de rest uit zou
ten. De energievraag is daarbij relatief beperkt; 
wel is aardolie een 'eindige' grondstof. Ander
zijds is pvc in principe heel duurzaam en volle
dig recyclebaar, zodat er sprake kan zijn van 
een verantwoord gebruik. De kleine hoeveel
heden toeslagstoffen staan hergebruik meestal 
niet in de weg maar kunnen wel juist zelf mi
lieuschadelijk zijn, zoals het als kleurstabilisa
tor dienende lood. 

Met consequente en volledige recycling zijn 
de genoemde bezwaren goed te ondervangen 
en beheersbaar. Vergeleken met nieuw pvc is 
dan bovendien maar zo procent tot 34 procent 
van de aanvangsenerg1e nodig. Her 1s echter 

pas sinds kort dat de Vereniging Kunststof Ge
velelementen (vxG) adequaat heeft ingespeeld 

op de noodzaak van milieumaatregelen en met 
het ministerie van VROM een terugnameplicht 

voor oude pvc kozijnen is overeengekomen. 
Kunststofkozijnen zijn goed kit- en PUR

loos te detailleren. In combinatie met de una

nieme keuze voor droge beglazing is hier dus 
sprake van een goed scheidbaar produkt, het
geen de recyclingmogelijkheden verder ver

groot. 

Het is in de meeste gevallen echter nog niet 
zo dat deze verzamelde pvc opnieuw wordt ge
bruikt in hoogwaardige en duurzame produk
ten zoals kozijnen, maar meestal in 'laagwaar

dige' produkten als bermpaaltjes en stelkozij
nen. In vergelijking met de metaalbranche 
heeft de kunststofwereld in dit opzicht dus nog 

een lange weg te gaan. Het onbestemd gekleur
de recycle-pvc wordt door enkele fabrikanten 
al wel toegepast als kern van nieuwe kozijn
profielen (Trocal, Veka, Kömmerling); certifi

cering wordt op korte termijn verwacht. 

Gevelelementen 

Pvc profielen worden tot kozijnen, ramen 
en deuren samengesteld door ze onder verstek 

te stuiklassen. Het type groefmachine bepaalt 
daarbij de mate van blijvende zichtbaarheid 
van de las (geschuurd, gegroefd, geknipt of ge
rild). Dit blijkt echter vaak pas bij levering en 

het loont daarom de moeite een monsterraam 
te laten vervaardigen. Dan kan meteen worden 

beoordeeld of het systeem een strakke lijn 
heeft, hetgeen wordt bepaald door de profiel
hoeken (scherp of rond) en de kwaliteit van de 
ramenfabriek 

Bij het lassen ontstaan weleens blijvende 
spanningen in het materiaal door de hoge tem
peratuur en druk. Vooral bij donkere tussen
profielen, zoals kalven, wordt soms de voor
keur gegeven aan mechanische verbindingen 
(schroeven). Die zijn echter weer gevoeliger 
voor torsie en, door her contramallen, voor 
warerinfiltra tie. 



Kunsrstofprofielen kunnep ~nder im·loed 
' ' 1 I 1 ' i 1 ' Yan merm1scne oelasnng, ,-oorai als deze een-

zijdig is, relatief gemakkelijk doorbuigen en 

vervormen. Met deze materiaaleigenschap is in 

de voorschriften natuurlijk rekening gehou

den. De hoge thermische Üitzetting van pvc is 

bepalend voor de beperkte lengtes van bijvoor

beeld tussendorp els, die kunnen worden toege

past zonder risico op klemmende deuren en 

dergelijke: 1,5 m volgens de VKG voorschriften. 

Kozijnen, ramen en deuren worden meestal 

voorzien van aluminium of verzinkt stalen ver

stijvingsprofielen om de produkten van het re

latief buigzame pvc te laten voldoen aan de ei

sen van sterkte en stijfheid. 

~Twee families 

..... De diverse verdiepte kozijnprofielen zijn 

ruwweg in te delen in twee families. Daarnaast 

vormen de verticale schuiframen een aparte ca

tegorie met meestal eigen profielreeksen (Kei

man Plusplan, Deceuninck 81 5 ). Los van dit 

onderscheid in kozijnen is er ook sprake van 

twee soorten raamprofielen. Het ene type heeft 
een verspringing in het voorvlak ('half verzet') 

en komt in één vlak met de glasflens van het 

kozijnprofieL Het andere type heeft een vlakke 

voorkant en verspringt dus ten opzichte van de 

aanslagflens van het kozijnprofieL 

_. 

Het onderscheid tussen beide groepen ko

zijnprofielen is echter veel beeld bepalender. Bij 

de eerste familie is uitgegaan van de al langer 

Een karakteristiek verticaal schuifraam 

van hout. De glaslijn aan de zijkant loopt van 

•

ovenlicht naar schuifraam door en c:ie

lasvlakken verspringen; daardoor krijgt de 

gevel reliëf. ' 
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Mondial Klassiek, Forbo Helmitin zcoo KS. 

Kömmerling Holland Icc, Salamander Variso 

Perfect, Thyssen HL, Trocal Relief, Veka NL 

1 16 en Gealan 201 8). 

Bij deze tweede groep profielen lijkt de 

vraag naar verdiepte profielen principiëler op

gelost dan bij de eerste groep. De hoofdvorm is 

geënt op de oorspronkelijke houten kozijnen, 

waarbij de dagkant (bij kunststof afgeschuind, 

bij hout recht) direct tegen het beweegbare deel 

sluit. Het vooraanzicht van het pvc profiel is 

meestal iets forser dan van de oude houten ko

zijnen (40-50 mm). Meestal sluiten deze pro

dukten met een los aanslagprofiel aan op een 

stelkozijn; een enkel profiel wordt tevens met 

vaste aanslag geleverd, waardoor het vooraan

~- zicht echter weer iets toeneemt (Trocal Relief, 
::E 
8 50 of 6 5 mm). De geïntegreerde produkten 
0 hebben als voordeel dat de middelste kamer 
~ ê veel breder is dan bij de klassieke profielen, 

'----------------------'i= waardoor bredere metalen versterkingsprofie
Net als het andere onderzochte verticale 

schuifraam vertoont het Keiman Plusplan 

element een nogal forse detaillering. 

bestaande vlakke profielen waaraan een grote 

dagkant is toegevoegd in de vorm van een neus 

(Brügmann Repro 2000, Kömmerling Eurodur 

vs, Wavin PAD en Rehau s 702). Bij de andere 

groep is de dagkant geïntegreerd in het profiel. 

Deze vormt dan direct de glasflens met de voor 

dubbele beglazing vereiste sponninghoogte, of 

de aanslag voor een raam of deur (Deceuninck 

Na renovatie met een 'klassiek' pvc-element 
-- -

rest dikwijls een doods en vlak beeld. De 

zichtbare ontwateringsssleuven maken het 

geheel er niet mooier op. 

len kunnen worden opgenomen; de zo bereikte 

grotere stijfheid biedt de mogelijkheid slanker 

profielen toe te passen. 

Doel gemist 

In vergelijking met de geïntegreerde profie

len komt de groep profielen met een toege

voegde dagkant minder goed uit de verf. Ken

nelijk heeft men aan de vraag naar verdiepte 
profielen willen voldoen met een minimum aan 

ontwikkelingskosten. De produkten in deze 

Een verdiept kunststofprofiel levert een 

esthetisch beter resultaat. Dit Trocal Reliet 

element heeft ook een verdiept kalf, dat per 

definitie de kleur van het kozijn heeft. Dat is 

niet altijd mooi. 

Nummer.3, maart 1994 
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Het Rehau S 702 systeem is een typisch 

voorbeeld van een verdiept profiel met toege

voegde dag kant, dat is ontwikkeld op basis 

van bestaande vlakke kunststofprofielen. 

groep z ijn gebaseerd op de bestaande, vlakke 

profielen en hebben een inwendige opbouw 

~n de kamers die daarmee vrijwel overeen

~omt. De grotere profieldiepte kan daarom 

niet worden benut voor extra stijfheid. Hoewel 

bedrijfseconomisch verstandig, bieden deze 

profielen geen principiële bouwteclmische 

voordelen. Ook blijken ze niet per definitie 1 

goedkoper. Bovendien heefr deze aanpak ge

leid tot produkten die weliswaar een dagkant 

hebben maar het eigenlijke doel - de afstem

ming op de karakteristiek van de bestaande ar

chitectuur- toch grotendeels missen. 

Gevelelementen die zijn samengesteld van 

deze profielen, geven nog altijd een vlakke in

druk. Het vooraanzicht van de aanslag is welis

waar heel slank, maar de voor de beglazing ver

eiste sponninghoogte wordt alsnog in de glas

flens gevonden. De optelling van het aanzicht 

van raam, glasflens en aanslag op het stelkozijn 

levert een vlak beeld. . . __ e Daarnaast voorzien de systemen in principe 

slechts in verdiepte kaderprofielen (zijstijlen, 

boven- en onderdorpel). Tussenprofielen wor-

Het Wavin PAD systeem onderscheidt zich 

in de groep profielen met toegevoegde 

dagkant door de wat verfijndere detaillering, 

bijvoorbeeld de groef tussen aanslagflens 

en dagkant. 
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en -·eeii biï,;oöi-bëelê gël'rletseld- binnens[louw

biaC. moeten in her ge\'elelcment g~r1a<1rs:C' n:· 

nelen van buitenaf kunnen worden vervangen; 
z, 
::; niet alle systemen bieden die mogelijkheid. 

g: Alle onderzochte produkten zijn droog 

~: beglaasd en in principe voorzien van een dub-

2 bele tochtdichting met EPDM aanslagprofielen 
z· (Brügmann: zacht pvc). Het verdient aanbeve

~: ling goed te letten op de vorm van de buitenste 
;.<. 

~--------------------'"'· tochtdichting. De opleg van dergelijke profie-
Het Forbo Helmitin 2000 KS is een geïntegreerd 

systeem met een terugspringende aanslag op 

het stelkozijn; daardoor lijkt het slanker. Het 

raamprofiel is hier in half verzet gekozen. 

den meestal geleend uit de oude series vlakke 

profielen. Soms worden daarop aan de buiten

zijde verstijvingsprofielen aangebracht maar 

deze oplossing is esthetisch niet erg bevredi

gend. Er ontstaat dan wel meer reliëf in de ge

vel maar de verstijvingen zijn te opvallend als 

losse elementen aan de pui toegevoegd om een 

elegant beeld op te leveren. 

Vooral bij grotere kozijnen en puien, die 

veel voorkomen in de woningbouw uit de pe

riode 1920- !940 en van na de oorlog, wreekt 

zich het gemis aan verdiepte tussenregels en 

-stijlen. Weliswaar vormt de toegevoegde dag

kant een verdiept kader rondom, maar daar

binnen tekent zich een vlak beeld af dat niet 

afwijkt van de klassieke, vlakke kunstsrof ko

zijnen. Juist in de vaak verfijnd gedetailleerde 

gevels uit de periode 1920-1940 wordt daarmee 

veel schade aangericht aan het gevelbeeld. 

Bij vervanging van verticale schuiframen 

treedt, hoewel in iets mindere mate, eenzelfde _. 

bezwaar op door het ontbreken van een ver

diept kalf. Als bij renovatie het behoud van de 

gevelkarakteristiek wordt nagestreefd zijn de 

produkten met een toegevoegde dagkant dus 

meestal niet geschikt. 

Tocht en vocht 

Zoals de meeste hedendaagse gevelelemen

ten halen de pvc produkten de klasse K 100. 

Een opvallende uitzondering daarin is het Ve

kaplast NL 116 profiel, waarvoor een klasse B 1 5 

wordt opgegeven; voor gangbare renovaties is ' 

dat echter voldoende. Ook de schuiframen val

len, of ze nu van aluminium of kunststof zijn, 

in diezelfde kwaliteitsklasse. 

De pvc glaslijsten zijn buigzaam en voor een 

inbreker relatief eenvoudig te verwij deren'. 

Daarom worden kunststof gevelelementen 

vrijwel altijd voorzien van binnenbeglazing. 

Alleen b ij pUien mer gcslaren borsrwcringe:::, 

len valt als een duidelijk zichtbare, meestal 

zwarte rand over het raam- of deurprofieL Bij 

lichtgekleurde kozijnen en vleugels is zo'n 

contrasterende bies niet fraai; bij een paneel

vulling in een balkondeur evenmin. Een rond 

aanslagprofiel valt daarentegen weg achter de 

aanslagflens van het kozijnprofiel en biedt te

gen dezelfde kosten een fraaier oplossing. 

Vrijwel alle produkten kunnen worden 

Salamander VarisoPerfect is een geïntegreerd 

profiel met een verkenning in de dagkant. 

Hierdoor blijft het vooraanzicht slank en 

ontstaat een subtiele belijning. 

voorzien van extra geluidwerend glas. T racal 

Relief biedt bovendien een derde EPDM aanslag 

voor verhoogde geluiddichting als optie. 

Beluchting en ontwatering van de sponnin

gen worden gerealiseerd door plaatselijk sleu

ven aan te brengen, vaak afgedekt met kapjes, 

die nogal in het oog lopen. De profielen met 

een vaste aanslag op het stelkozijn bieden een 

goede mogelijkheid om deze gaatjes verdekt in 

de onderdorpel aan te brengen; toch maken 

niet alle leveranciers gebruik van deze elegante 

mogelijkheid. Bij tussenkalven wordt het beeld 

nog sterker verstoord door de afdekkapjes; · 

slechts enkele systemen bieden een onopval

lende omwateringsvoorziening. 

Bij de houten gevelelementen is erop ge

'''ezen dat de manter waarop een kozijn in 



vooraanzicht ma.1r d.1arin is ook Jirect de glas

flens gerealiseerd (40-50 mm ). Een los aanslag 

profiel ,·oegt daMaan nog zo'n 15 mm toe nuar 

ligt vaak terug en kan ook worden gekozen in 

een wat contrasterende kleur, zodat het geheel 

toch slank oogt. Opmerkelijk in deze groep is 

het Salamander VarisoPerfect profiel, dat door 

een verkenning het vooraanzicht nog iets red u

--=' ceerr en tegelijk een subtiele profilering aan-

~=~~~~~~~~~;ï~=~.,~; brengt die het vooral in de gordel 1920-1940 
"'' 5)1 heel goed kan doen. 

::-= :tf;;r;~:;; ~ ; Het totale aanzicht van de zijaansluiting (de 

Gevelelementen met een toegevoegde 

dagkant ogen toch nog vrij vlak door de 

optelling van raam, glasflans en aanslag op 

het stalkozijn. Hier zijn ook da kapjes over 

de ontwataringsgaatjas in beeld. 

~evel wordt geplaatst erg beeldbepalend 

~zijn•. Voor de pvc kozijnen geldt dit nog 

sterker: de soms ondeskundige montage doet 

niet -zelden afbrëük aan de op - zich ~aäk 

hoge kwaliteit van de kozijnen. Vaak betreft 

het slecht passende elementen die geforceerd 

op hun plaats worden gemonteerd, waardoor 

materiaalscheuren en klemmende ramen kun

nen ontstaan. Zijstijlen komen soms zoda

nig onder spanning te staan dat deze niet pa

rallel lopen, maar naar elkaar toe of van elkaar 

af neigen. Een belangrijke oorzaak lijkt te 

liggen in het feit dat in de snel gegroeide kunst

stofmarkt ondeskundige montagebedrijven 

actief zijn. 

De profielen met een toegevoegde dagkant 

bieden door de vaste aanslag een nette oplos

sing voor de aansluiting op de stelconstructie. 

l ansluitrubbers kunnen uit beeld blijven en 

ooraanzicht blijft slank (25-30 mm). Het 

totale aanzicht van aanslag en glasflens is echter 

vergelijkbaar met die van de andere familie. De 

geïntegreerde profielen hebben een wat forser 

Door het ontbraken van verdiepte tussen

profielen in de systemen mat toegavoegde 

dagkant ontstaat aan verdiept kader, waar

binnen zich een vlak beeld aftakant zoals bij 

da klassieke pvc kozijnen. 

maat russen metselwerk en de glaslijn van een 

raamvleugel) verschilt sterk van produkt tot 

produkt: van Ir 5-I6o mm'. Deze maat blijft bij 

de geïntegreerde profielen over het algemeen 

bescheidener dan voor de andere groep. Voor 

beide geldt echter dat de als stelkozijn gebruik

te oude kozijnen vaak op een weinig fraaie ma

nier worden afgedekt door plastic strips met 

afgedopte schroeven. 

Alleen bij systemen met schuiframen loopt 

de glaslijn dóór in aanzicht, net als bij de be

staande houten gevelelementen. Bij de andere 

systemen kan de verspringing van de glaslijn 

alleen tegen meerkosten worden voorkomen 

door ook vast glas in raamprofielen te plaatsen, 

net als beweegbare gedeelten. 

Het vooral in de negentiende eeuwse gordel 

typerende naar voren springen van het boven

licht kan soms worden nagebootst met behulp 

van russenprofielen met verschillende spon

ningsdiepten aan weerszijden. 

Als ter vèrvanging van houten verticale 

schuiframen wordt gekozen voor naar buiten 

openende ramen en (balkon-)deuren ontstaat 

een afwijkend beeld door het forse en vlakke 

vooraanzicht van de raamprofielen. Het vaak 

goed zichtbare en grove opbouwbeslag, niet 

zelden in contrasterende kleur, verergert dit. 

Een technisch puntje is daarbij ook nog de 

soms hoge onderdorpel bij naar buitendraaien

de balkondeuren, wat bijvoorbeeld voor rol

stoelgebruikers hinderlijk is. 

Kleur 

Pvc gevelelementen kunnen op vijf manie

ren van kleur worden voorzien: in de massa, 

met lakken of folies en door coëxtrusie van pvc 

of acrylaat. Het aanbrengen van kleur betreft 

altijd een esthetische toevoeging en is bouw

technisch gesproken soms zelfs nadelig. Door 

de hoge warmte-absorprie veroorzaken don

kere kleuren èerc.icr cenzijJige thermische be

lastingen, waardoor onderdelen te sterk kun-
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nen kromtrekken. ::\:,men en deuren kunnen 

dan gaan klemmen. Donkere kleuren wor

den daarom door cie :neeste fabrikanten .ltge
raden en/ of gelimiteerd tot beweegbare gedeel

ten. Vaak moeten deze ook extra met metalen 

profielen worden ,·erstevigd, wat gevolgen 

heeft voor de kosten. Gealan en Trocal zijn de 

enige profielleveranciers die behalve verdiepte 

ramen ook kozijnen in donkere kleuren leve

ren en garanderen. 

De verkenning in de Salamander Variso 

Perfect profielen gaatt aan schaduwwerking 

die in de gordal 1920·1940 goed kan werken. 

De per definitie lichte kleurroevoeging in de 

massa wordt, als variant op de witte basiskleur, 

alleen in beige geleverd. De keus is daarbij vaak 

gevallen op de boterkleur RAL r o r 5 die voor de 

Nederlandse traditie re geel is. De Variso Per

fec t is er in een fraaie crème RAL 900 I. 

Het toepassen nn acrylaarlak is een goed

kope methode als men met wit of beige niet te

vreden is; de kleurkeuze is in principe erg ruim 

(alle RAL). De duurzaamheid van deze halfmat

te afwerking is echrer beperkt; de garantiepe

riode is vijf jaar. 

Acrylaarfolies worden aangeboden in vier 

tot zestien RAL-kleuren. Voor de liefhebbers 

zijn er ook folies met houtprint, die een lichte 

nerftekening vertonen; sommige effen folies 

Het afdakkan van het oude kozijn wordt 

soms bedroevend uitgevoerd door ondeskun

dige montagebadrijvan. Hier het werk van 

een Duitse montageploeg in Rotterdam. 
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Het Vekaplast NL 116 syst-m toont slank 

en biedt veel mogeliJkheden, zoals naar 

bulten_ draalende delen ge~ombln~~_!!le_t 

~~ste binnenbeglazing. Naar buiten draalende 

~len ogenbiJ alle-systemen fors. - ---- - - --

hebben oók zo'n .iekerung. De lijmlaag is het 

zwakke purit. Over de vraag wat je na de ga-
-_ranP.~P-eriode - van vijf jaar -àin- moèt met een 

deels loslatende folie, die niet zondermeer kan 
wordën overgeschilderd, schijnt nóg n:ièinand 

te hebben nagedacht. 
Bij coëxtrusie wordt wat gekleurde kunst

stof meegespoten in de buitenflens van het pro
fiel. Gekleurd pvc verkleun vrij vlot onder in
vloed van uv, zodat een beschermende-coating 

nodig is; ook is het minder sterk (vijf jaar ga- ; 

rantie). Het kleurengamma is beperkt tot vijf 

RAL-kleuren. Het beste maar ook duurste sys
teem is coëxtrusie van acrylaat (PMMA). Net als 
op het geveldemem als geheel wordt op deze 
harde, matte en kleurechte toplaag tien jaar ga
rantie gebodeiL Alleen Trocal, Gealan en De
ceuriirii:"koiëdén äit sysfèëmin-tien 'tot dertien' -

< RAL-kleuren. 
:r 
~ 

Het vinden van de weg in de kunststof-ge

veleroemenbranche is voor buitenstaanders een 
troebel avontuur. De VKG telt onder haar leden 

zowel profielproducenten als ramenfabrieken 
en mon_tagebedrijven. Halfprodukten worden -
door de profielleveranciers op de markt ge
bracht onder de naam van de extrudeur en een 
type-aanduiding. Deze profielen worden 

meestal door diverse ramenfabrieken samenge

steld tot gevelelement_en, waa_r~ij_ o~e_rling __ 
kleine verschillen kunnen optreden in bijvoor
bee1d' harig~ en sluitwerk eri riatuurlijk leve
ringsvoorwaarden. Mede uit· conçurrentie 
overwegingen worden deze vrijwel identieke 

produkten vervolgens onder een eigen naam 
op de markt gebracht, waardoor een voor airre-

verwarrende situatie ontstaat. In dit -arti-

keJ is er daarom voor gekozen zoveel mogelijk 

de profielnaam te hanteren. Enkele profielen 
worden èxclusief voor bepaalde raamfabrikan
~en gemaakt; in ;~;~ geval is de eigen naam ;an 

dit bedrijf vermeld (Keiman Plusp\an), __ 
De levering en montage van gevelelementen 

wordt in So procent van de gevallen geregeld 
doór de ramenfabriek zelf. Vaak wördelldaàl'= 

voor andere bedrijven ingeschakeld die soms 

zijn gelieerd aan de fabriek. Ook zijn er zelf
standig ope~e~ende montagebedrijven. Dit 
maakt de branche er niet helderder op. 

Een goed geplaatst element h-ft weinig 

stelruimte nodig. Uitgevoerd In 66n kleur 

valt het niet· doorlopen van de glaslijn op; 

Het Holland 100 element kan ook met ge

kleurde vleugels worden geleverd. 
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tussen de 500 gulden en de 650 gulden per vier
kante meter compleet geleverd en geplaatst en 

i exclusief btw. Bij een zorgvuldige vergelijking 
van de verschillende produkten kan met de . 
nieuwe generatie pvc-gevelelementen ook een 
esthetisch bevredigend resultaat worden be
reikt. De lange levensduur in combinatie met 

IZI-"-'""~z~_ e~ gerin~e_ on~h9uds~~oe~~-m~ 
-~1- I---="----==-=='------~I~RI~~~f;/----P:!-~· ___ ___ ge_~~lelell!ent~n d~arb!j to_t _t;~n _aan_-

trekkelijke investering. << 

Noten 

Met bijvoorb-Id het Trocal Rellef syat-m 

kunnen draaldeel en vast bovenlicht ve,.. 

springend worden gerealiseerd met behulp 

van speelale tussenprofleien met ongeliJke 1) Wessel de Jonge (1957) is als onderzoeker verbonden 

J~~~~~!~~~~~--------~----:---- J ,..aan .. ~-~~~~·( :-;~enJlYJ!!l~~cl~_rll~~;;'!~n _de _ J~chnische _ !,Jni, __ 

toegepast; niet alle systemen bieden deze 

optie. Door het kalf en het raam In kleur uit 

te voeren valt het niet doorlopen van de 

glasliJn mlnder op. 

jaar) met uitzondering van de eventuele kleur
-echtheid en het hang- en· sluitwerk, dat bij de 

heeft te verduren. Gezien de sterke verbrokke
ling van de branche is het van groot belang zich 

-ervan te verzekeren dat garanties, certificaten, 
attesten enz. zijn verleend op profiel, gevelele
ment, beglazing èn montage. 

De aanvangsinvestering voor pvc-gevelele
menten is over het algemeen iets hoger dan die 

Ostendorfm- Cobouw van 19 199~)'Dë oe-----
staande NEN norm voor inbraakwerendheid is voor pvc 
gevelelementen niet goed toepasbaar, omdat deze de buig
zaamheid van zulke materialen goeddeels buiten beschou-
wing laat. De VKG heeft onlangs een eigen richtlijn ont
wikkeld, die de inbraakwerendheid van kunststof gevel
elementen als geheel moet garanderen. Secretariaat VKG, 

postbus 190, 1700 AD Zoetermeer, telefoon 079-531173 . 
4) Zie artikel 'Houten renovatiekozijnen voor behoud ka
rakteristiek' door ir. Wessel' de Jonge in Renovatie & On
derhoud van september 1993, pagina 40. 5) Alle tekenin-
gen bij dit artikel. zijn op dezelfde schaal. Voor de ge-
bruikte terminologie wordt verwezen naar afbeelding 1 
bij het arükel 'Terug naar slanke-lijn met metalen ramen' 
door ir. Wessel de Jonge in Renovatie & Onderhoud van 
februari 1994: . · 

Garantiebepalingen kunnen zijn geformu- voor houten kozijnen, maar de marktsituatie 
leerd door verschillende partijen: de leveran- doet deze verhouding soms sterk wisselen. Op 
ciei:;'a( _branche-Örganisatië vxG, de Stichting dit mo!Ijent kosteri kunststof-gevelelementen, 
K~alitelfscentrum Gevelelementen _(sKG) of afh:inkelij~ vari fïet soort _gevel en het produkt 

~~~~~~an~~n~~~~-- h~~1~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~t--verzFd;.enkele. be<Injven biedén. dit als .op-
tie. De garantieperioden zijn behoorlijk (tien 

•

lan brengt met het 2018 syst-m -n ·

teg~rd profiel, waarbiJ de ramen naar 

keuze In half' verzet kunnen worden _tlel•_~~-

verd~-D.!_rulme kl!"rtc~e-~IJ ee~_!':_ __ h:_~~-~!~--:_k:::·'!":::-•:_-_:1_~:DtQi~~~!ji·J)j~JöiiflR\f~~~1~~~~~~f;~~~~~~Î~~-· 
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