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B ONDERZOEK NAAR RENOVATIE MET BEHOUD KARAKTERISTIEK 

TERUG NAAR SLANKE LIJN 
MET METALEN RAMEN 
Kozijnen, ramen en deuren zijn bepalend voor de architectonische ka
rakteristiek van een gevel en daarmee van grote betekenis voor het 
stadsbeeld. Het vervangen van gevelelementen is in de architectuur 
soms erg ingrijpend. De aandacht, die aan vervangende kozijnen wordt 
besteed, lijkt hiermee weleens omgekeerd evenredig; de soms betreu
renswaardige gevolgen daarvan zijn overal te zien. Om dit tij te keren 
heeft de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten aan 
Leo de .Jonge architecten een onderzoek opgedragen om de mogelijkhe
den voor kozijnrenovatie in kaart te brengen. In Renovatie & Onderhoud 

a van september 1993 zijn de onderzoeksresultaten op een rij gezet voor 
W houten renovatiekozijnen. Een volgend artikel zal gaan over kunststof 

produkten. Dit artikel inventariseert welke typen aluminium en stalen 
gevelelementen in aanmerking komen voor de vervanging van traditio
nele stalen kozijnen. 

Ir. Weaael de .longe ' 

Is bij renovatie het gevelbeeld wordt 
gerespecteerd, dan komen voor de 

-öl:.iiiill• vervanging van stalen kozijnen ei-
genlijk alleen metalen produkten in aanmer
king. Hout en kunststof vergen te grote pro
fieldoorsneden om een bevredigend beeld op te 
leveren. Staal onderscheidt zich van andere ko
zijnmaterialen door een grote sterkte en stijf
heid. Daardoor kan er in principe uiterst slank 
mee worden geconstrueerd. De ranke stalen ra
men sluiten goed aan bij de opvattingen van de e ontwerpers van het Nieuy.e Bouwen van voor 
(en na!) de oorlog en spelen in het beeld van 
deze architectuur een belangrijke rol. 

Een nadeel van staal is de corrosiegevoelig
heid ervan. Het intensieve onderhoud was een 
belangrijke voedingsbodem voor de slechte re
putatie, die stalen gevelelementen in de jaren 
zestig kregen. In de loop der jaren heeft de in
dustrie echter niet stil gezeten en diverse sterk 
verbeterde produkten op de markt gebracht. 

In staal zijn nu verschillende slanke syste
men voorhanden die esthetisch goede resulta
ten bieden, meer of minder aansluiten bij de 
oorspronkelijke architectuur en tevens tege
moet komen aan hedendaagse eisen. Deze va
riëren van warmgewalste stalen profielen, die 
in uiterlijk vrijwel overeenkomen met de oor
spronkelijk toegepaste produkten (zoals het 
door DSRM in Groot-Brittannië gerolde pro
fiel), tot koudgevouwen profielen (van Forster 

en Jansen uit Zwitserland). In het laatste geval 
worden uit dunwandige stalen kokers kozijn
profielen gevormd, die weliswaar wat forser 
zijn maar toch een fraai resultaat kunnen leve
ren. Koudgevormd staal is iets sterker dan 
warm gevormd, zodat de gevouwen profielen 
lichter en dus goedkoper kunnen blijven. Voor 
de stijfheid moet de profieldoorsnede juist 
weer iets ruimer zijn. 

Het thermisch gedrag van staal is gunstiger 
dan dat van aluminium; een thermische onder
breking is meestal niet nodig. Door de kleine 
oppervlakte ervan in verhouding tot het glas
vlak heeft de warmtedoorgang van staal weinig 
betekenis voor het warmteverlies. De lage op
pervlaktetemperatuur kan wel condensatie ver
oorzaken; indien dit goed wordt opgevangen 
hoeft dit echter niet bezwaarlijk te zijn. Overi
gens zijn er wel thermisch onderbroken stalen 
gevelelementen, zoals J anisol 5 o van J ansen. 

Met de hedendaagse stalen gevelelementen 
zijn de nadelen van traditionele stalen kozijnen 
grotendeels weggenomen. Ze zijn echter niet 
goedkoop (zie verderop in dit artikel). 

Corrosiebescherming 

De corrosiebescherming en oppervlakte-af
werking van de stalen gevelelementen zijn es
sentieel voor de duurzaamheid en het onder
houd. De wijze van afwerken wordt bepaald 
door de produkteigenschappen van de profie
len en de mogelijkheden van de raamfabrikant. 
Volbad verzinken biedt de beste bescherming, 

zeker in combinatie met een fabrieksmatig di
rect daarna opgebrachte coating, het zoge
naamde duplex verzinken. 

De Britse ramenfabriek Crinall beschikt 
over installaties om (ook zeer grote) gevelele
menten van warmgewalste profielen duplex te 
verzinken. De andere verwerker van DSRM pro
fielen op de Nederlandse markt, Rollecate, kan 
dat niet en levert de elementen meestal in ge
schopeerde uitvoering. Daarbij wordt vloei
baar zink op het staal verstoven tot een wat 
dunnere laag, zodat de duurzaamheid ervan 
wat minder is. Voor de dunwandige koudge
vouwen profielen is de volbad methode niet zo 
geschikt, omdat deze door de daarbij optre
dende hoge temperatuur kunnen kromtrekken. 
Schoperen is in zo'n geval beter. Geschopeerde 
gevelelementen worden meestal geleverd met 
een epoxyprimer en moeten op het werk nog 
worden afgelakt. Hiermee moet in de prijsvor
ming rekening worden gehouden. 

Voor een beter begrip van de in het artikel 

gebruikte tennlnologle: A•aponnlngbreedte; 

B•aponnlnghoogte; C•glaaflena; D•proflellljf; 

E•profleldiepte; F•proflelbreedte; O•aan· 

zichtbreedte zijaanaluitlng; H•glaalljat. 
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Aluminium profielen worden geëxtrudeerd 
en zijn in principe fijner te detailleren dan de 
stalen produkten. Ook is het, vergeleken met 
staal, iets eenvoudiger en goedkoper om een 
niet-standaardprofiel op bestelling te produce
ren. Het grote voordeel van aluminium is ech
ter de betrekkelijke ongevoeligheid voor cor
rosie en de daarmee samenhangende geringe 
onderhoudsbehoefte. Vooral om esthetische 
redenen wordt aluminium vaak voorzien van 
een oppervlakte-afwerking, bijvoorbeeld een 
natlak of poedercoating. Anodiseren geeft een 
karakteristiek, metaal-glanzend uiterlijk. 

Aluminium is grofweg driemaal minder stijf 
en tweemaal minder sterk dan staal. Door de 
hoge warmtegeleiding is bovendien een ther

~~ onderbreking nodig, die in de meeste 
g n de doorsnede van de profielen ver
zwakt. Door deze twee factoren moeten alumi
nium kozijnprofielen in principe ruimer wor
den gedimensioneerd dan de stalen profielen 
dje ze vervangen. De aluminiumbranche heeft 
de laatste jaren echter goed ingespeeld op de 
vraag naar slanke profielen. De resultaten daar
van zijn in betrekkelijk kone tijd zondermeer 
opmerkelijk'. Wellijken ruerbij de grenzen van 
de mogelijkheden te zijn bereikt. 

De sponningshoogte en -breedte zijn aan 
minima gebonden in verband met de voor
schriften en garanties voor beglazing, zodat de 
winst in het profiellijf zelf moest worden ge
zocht. De meeste producenten hebben het pro
fiellijf zover verslankt als met het oog op de 
produktie en de hoekverbindjngen mogelijk 
was, overigens ten koste van de stijfheid. Daar
bij-en weleens erg ver gegaan, zodat de be
ve~g van hang- en sluitwerk soms proble
men opleven. 

Naast enkele meer specifieke ~plossingen 
zijn er twee hoofdgroepen te onderscheiden 
van onderling vergelijkbare profielseries, de 
ene gebaseerd op binnen- en de andere op bui
tenbeglazing. Deze keuze blijkt vèrstrekkende 
consequenties te kunnen hebben, vooral als de 
ramen met openen in de richting van waaruit 
ook de beglazing wordt geplaatst. Bij alumi
nium is het dus zaak de keuze voor een sys
teem sterk te relateren aan de draairichting van 
ramen en deuren en, direct daaraan gekoppeld, 
binnen- of buitenbeglazing. 

Aluminium met binnenbeglazing 

Om de oorspronkelijke stopverfzetting in 
herinnering te roepen is bij de eerste groep alu
mimum elementen de glasflens, ruer aan de 

In de RoHerdamae wijk Blijdorp worden door 

het particuliere eigendom de originele atalen 

gevelelementen biJ Individuele kozijnrenova

tie vervangen door nieuwe elementen, die 

onderling verachUien In materiaal, Indeling, 

datalllering en kleur. 

buitenkant, volumineuzer gemaakt en tweezij
dig afgeschuind (Biitta BSR 50, Schüco Isko
therm s, Reynaers TS 57). Hierdoor ontstaat 
een dieptewerking die goed werkt bij grotere 
vlakken zonder sterke verdeling, waarvan 
vooral sprake kan zijn bij vliesgevels en grote 
puien. Door het gekozen principe neemt de 
profieldiepte echter toe. Bij sterk verdeelde 
vlakken, waar de stijlen dichter opeen zijn ge
plaatst, voldoet dit principe daarom minder. 
Van schuin opzij gezien zijn de profielen dan 
toch te volumineus en gaat het transparante ka
rakter verloren. 

Sommige van de series uit deze groep heb
ben ook éénzijdig afgeschuinde profielen voor 
de randaansluitingen. Als deze ontbreken ont
staat een onlogisch uitziend deujl: een stop
verf-imitatie die met aansluü op glas maar bij
voorbeeld op een neggekant. Vooral bij kleine 
kozijnen is dat een raar gezicht. 

Eén systeem realiseen de dieptewerking 
door een losse opkliklijst aan de buitenzijde 
(Reynotherm GT 70). Ook de Eland Brandt 698 
is gebaseerd op hetzelfde principe, maar is bo
vendien te voorzien van een los profiel om de 
glasflens te verhogen tot aanslag voor een 
raamvleugeL Dit laatste produkt heeft boven
dien (evenals de Blitta BSR 50) een bijzondere 
oplossing voor het beglazings- en aanslagrub
ber, dat wt één stuk bestaat en de voorflens van 
de raamprofielen geheel afdekt. Door deze 
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matzwane bekledjog worden de raamvleugels 
gecamoufleerd. 

Bij het toepassen van naar bwten openende 
ramen en deuren (balkons!) in deze systemen 
met binnenbeglazing bedekt de aanslagflens 
van de vleugels de afschuimng van de kozijn
profielen aan de buitenkant. Het vlakke en bre
de vooraanzicht van de vleugels verstoon dan 
het beeld. Bij deuren ontstaat bovendjen door 
de extra aanslag aan de binnenzijde soms een 
runderlijk hoge dorpel. Los van het gekozen 
kozijnsysteem worden naar bwten draaiende 
gedeelten vaak extra ontsierd door grof beslag. 

Ramen en deuren 

De tweede groep aluminiumsystemen gaat 
uit van buitenbeglazing en heeft door de vaak 
sterk afgeschuinde glaslijsten en het ver naar 
binnen plaatsen van het glas een nog slanker 
aandoend effect (Alcoa AC 43 en 45. Betten
haussen 55, Glissade SR 400). In esthetische zin 
komen deze over het algemeen sterker over 
dan de produkten met binnenbeglazing. Hier 
staat tegenover dat bwtenbeglazing uit prakti
sche overwegingen vaak met de voorkeur 
heeft, waarbij kan worden gedacht aan in
braakgevoeligheid of het vervangen van glas op 
grotere hoogten. 

Een optimaal resultaat wordt alleen bereikt 
als de ramen en deuren openen in dezelfde 
richting als van waaruit het glas wordt ge
plaatst: naar buiten dus. Bij naar binnen draai-

Een voorbeeld van een origineel atalen ge

velelement; de naar binnen draalende ramen 

zijn uHgevoerd met buHenbeglazlng. 
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CriHall maakt van warmgewalste staal· 
A proflelan gevelelementen met tochtdichting 

wen mogeliJkheden voor dubbelglas. 

ende gedeelten moet een hulpprofiel in de glas

sponning worden geplaatst, dat voorziet in een 
aanslag aan de buitenzijde. In plaats van een af
geschuinde glaslijst komt dus een hoge en vlak

ke aanslagflens in zicht en gaat het slanke ka
rakter verloren. 

Naast de beide hoofdgroepen is er in alumi
nium een aantal specifieke produkten met een 
afwijkende opzet. De Duotherm en Twin se

ries hebben een slimme oplossing voor het ver
lies aan stijfheid als gevolg van een klassieke 
thermische onderbreking, door deze niet in het 
profiel zelf op te nemen maar te realiseren met 
behulp van een aan de binnenzijde opgeklikte, 
holle pvc-flens. Deze series blijven daardoor 
slank bij een relatief grote stijfheid. De ramen e draaien in principe naar buiten. 

Het Vertitherm 623 gevelelement van Eland 
Brandt is heel specifiek vormgegeven en voor
ziet' in een verticaal schuivend raam. Het is 
vooral bedoeld als inzetraam in bestaande hou
ten kozijnen. Het thermisch onderbroken 
Hueck 21/uo profiel tenslotte is juist ver
zwaard tot de dimensies van kozijnhout (uo 

mm x 46 mm) en bedoeld voor de vervanging 
van houten puien; dit blijft hier verder buiten 
beschouwing. 

Gevelbeeld 

Om te beoordelen in hoeverre een heden
daags produkt uiterlijk overeenkomt met de 

oorspronkelijke dunne staalprofielen volstaat 
het niet de profielbreedten te vergelijken. Ook 
de profieldiepte en het aanzicht van schuin op

zij, de dubbele reflectie van isolatieglas, de 
soms zichtbare aanslag- en beglazingsprofielen 
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De nieuwe CriHall Corporate 2000 -rle 
Is voorzien van dubbele tochtdlchtlng. 

Nadeel Is In aommlge gevallen, dat alleen 

met binnenbeglazing kan worden gewerkt. 

en eventueel contrasterend hang- en sluitwerk 

spelen hier een rol. 
Omdat de oorspronkelijke kozijnen veelal in 

een stelkozijn zijn geplaatst, kunnen de meta
len produkten vaak op dezelfde manier in de 
gevel worden aangebracht. Het aanzicht van de 
zij-aansluiting houdt hierdoor meestal dezelfde 
opbouw (in tegenstelling tot de inzetkozijnen 
die ter vervanging van houten gevelelementen 
worden toegepast). Bij de warmgewalste stalen 
kozijnen is de aanzichtbreedte van 72 mm van 
de zij-aansluiting ter plaatse van een raamvleu
gel vrijwel ongewijzigd. 

Bij de koudgevouwen elementen neemt deze 
maat zo'n 19 mm toe, terwijl de thermisch on

derbroken Janisol profielen nog eens 9 mm 
extra vergen. Bij de aluminiumprofielen is 
de profielbreedte weliswaar vaak doeltreffend 
gereduceerd, maar de grotere profieldiepte 

Het Confortglace-systeem maakt het -n· 
voudlg Isolatieglas te plaatsen In bestaande 

stalen koziJnen. 

springt van opzij gezien toch erg in het oog. De 
totale aanziehtsbreedte van de zij-aansluiting 

blijft soms nog gelijk aan de oorspronkelijke 
situatie met stalen kozijnen, maar vaak ontstaat 
een veel robuuster detail, met aanzichtbreedten 

tot r 14 mm. Er is al op gewezen, dat de aan
ziehtsbreedte alléén niet zaligmakend is en dat 
meer factoren, die uit deze waarden nog niet 

blijken, hier een rol spelen. 
Metalen gevelelementen kunnen worden 

uitgevoerd in alle RAL-kleuren; een beperkter 
reeks populaire 'standaard' RAL-kleuren is vaak 

goedkoper. Bij fabrieksmatig aangebrachte 
kleurlagen is het niet altijd mogelijk binnen en 
buiten verschillende kleuren toe te passen. Pro
fielen zonder thermische onderbreking wor
den in één procédé afgewerkt en hebben dus 

rondom dezelfde kleur. Veel thermisch onder
broken aluminiumprofielen worden echter 
eveneens als één geheel verwerkt en pas later 

open gefreesd. 

De In Engeland gewalste DSRM•proflelen 
ogen vrijwel identiek aan de vooroorlogse 

stalen produkten. 

Nog afgezien van de mogelijkheid om de 
glaslijsten in een afwijkende kleur te kiezen, is 

bij een aantal systemen sprake van losse op
kliklijsten of glasflensprofielen, die subtiele 
kleurcombinaties mogelijk maken. 

Niet onvermeld mag blijven, dat voorzienin

gen zoals suskasten, ventilatieroosters en door
valbeveiligingen, integraal moeten worden 
betrokken in de beoordeling van kozijnvervan
ging; de vormgeving en wijze van aanbrengen 
van deze elementen zijn vaak grof en onnodig 
storend. 

Beglazing en sponningen 

Vaak worden stalen kozijnen vervangen 
vanwege de wens of noodzaak bouwfysische 
verbeteringen aan te brengen. Dubbelglas is 
niet in elk bestaand raam te plaatsen; de dimen
sies van de hedendaagse produkten zijn hierop 
wel afgestemd en mede daarom zwaarder. Een 



koudgevouwen steel. 

opmerkelijk produkt in dit verband is Con
fonglace, een Frans dubbelglaspaneel met een 
pvc-randprofiel, dat met een vlakke glaslijst 
eenvoudig in bestaande stalen kozijnen kan 
worden geplaatst. 

Sommige eigentijdse stalen produkten kunnen 
ook bij isolerende beglazing worden voorzien 
van afgeschuinde glaslij sten. 

Problemen kunnen ook ontstaan als geluid
isolerende beglazing wordt geëist. De sponning
breedten laten de hiervoor nodige glasdikten 
soms nauwelijks toe en een vlakke glaslijst 
wordt dan onvermijdelijk. Indien het buiten
beglazing betreft ontstaat hierdoor een afwij
kend en minder fraai buitenaanzicht, weliswaar 
nitA aanzichtsbreedte, maar wel in diepte
we~g. Soms moeten zelfs glaslijsten worden 

Sommige ven de aluminium systemen met 

een efgeachulnde glasflens een de bulten

zijde kennen -n specl-I randprofiel, dat 

eenzijdig la efg .. chulnd. Hier het Reyneers 

T5-57 ayat-m. 

Zij-eensluiting ven het thermlach onder

broken .llenlaol-50-ayateem In koudgevormd 

steel. 

gekozen, die vóór het kozijn uitsteken. Bij alu
minium gevelelementen speelt dit probleem 
minder een rol, omdat de profieldiepten toch al 
groter zijn. 

Veel fabrikanten leveren niet alleen afge
schuinde, maar ook holle, bolle, kraal- en fan
tasielijstjes voor zowel stalen als aluminium 
kozijnen. Hiermee is in veel gevallen een aardig 
effect te bereiken, hoewel natuurlijk alleen als 
er sprake is van buitenbeglazing. 

Beglazings- en aanslagprofielen kunnen na 
plaatsing van het element in het uiteindelijke 
beeld bijzonder storend blijken en het is nuttig 
van te voren ernaar te informeren of een proef
raam (niet alleen te laten maken maar ook) te 
laten plaatsen. Bij droge beglazing komen de 
beglazingsprofielen onvermijdelijk in beeld, 
maar vallen in de zwarte uitvoering visueel 
vrijwel weg tegen het donkere glasvlak Bij nat
te beglazing, zoals bij de stalen gevelelementen, 
is dit natuurlijk niet aan de orde. De vooral bij 
lichte kozijnkleuren goed zichtbare zwarte 
omlijsting van een raam of deur is in veel geval
len heel eenvoudig te vermijden door toepas
sing van ronde pezen in plaats van aanslagpro
fielen met een flap, de 'opleg'. 

Een ander aspect, dat vaak over het hoofd 
wordt gezien, omdat het meestal pas blijkt na 
plaatsing van het produkt, is de ontsiering door 
al dan niet met kapjes overdekte beluchtings
en ontwateringssleuven of gaatjes. Bij sommige 
elementen vallen deze netjes weg, bijvoorbeeld 
achter een randje van de glasflens. In andere ge
vallen zijn ze prominent in beeld op onderdor
pel en kalven. Anderzijds is het ontbreken van 

RENOVATIE & ONDERHOUD m 
enige beluchting van het isolatieglas, zoals bij 
het Bettenhaussen 5 5 element, technisch on
verstandig. Hét verkon de levensduur van de 
beglazing. 

In bouwtechnische zin valt wel op, dat alle 
onderzochte gevelelementen door de bank ge
nomen een goede kwaliteit hebben (K 100). 

Schuiframen hebben over het algemeen een 
mindere tocht- en vochtdichting (B I 5), maar 
deze is bij gangbare renovaties nog altijd ruim 
voldoende. 

Branche 

Veel bedrijven zijn aangesloten bij de 
Vereniging Metalen Ramen en Gevelementen
branche' (VMRG), die kwaliteitsnormen en 
garantiebepalingen aanhoudt. De meeste raam
fabrieken zijn vakkundig en gespecialiseerd, en 
verwerken zowel stalen als aluminium profie
len tot gevelelementen. Het valt daarbij op dat 
vooral de leveranciers van de (toch al minder 
flexibele) aluminiumsystemen soms sterk uit-

~~~~ 
"' 6 

-~~~§~ 
<.:> z z 

L_----------~====~----_j~ 
Het beglezlngaproflel In het Eland-Brandt 

628 systeem bedekt de glasflens en vormt 

tevens -n -nalegdlchtlng. Het Blltte BSR 

50 systeem kent een vergelijkbere oplossing 

om r-mvleugela te maskeren. 

gaan van standaardoplossingen in het eigen 
profielsysteem in plaats van de te renoveren ge
vel. Hierdoor worden de esthetische potenties 
van het systeem niet altijd uitgebuit. 

De leveranciers bieden veelal een compleet 
pakket (inclusief levering, montage en begla
zing) en dragen in de regel zelf zorg voor de ga
rantie. De branche is daarmee in vergelijking 
met vooral de kunststofbranche, tamelijk hel
der. Wel is het zo, dat ook hier sommige pro
fielen door diverse raamfabrikanten worden 
verwerkt tot gevelelementen. Hierbij kunnen 
verschillen in kwaliteit voorkomen. Als deze 
produkten onder een eigen naam op de markt 
worden gebracht, ontstaat voor de afnemer 
verwarring. )) 
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Sommige gevelelementen worden kant en 
klaar uit het buitenland ingevoerd. Een beperkt 
nadeel daarvan is dat weleens wordt verwezen 
naar buitenlandse kwaliteitsnormen en certifi-

De Mohrmann/Reynothenn OT 70 -rle toe

gepast biJ het ministerie v•n verk-r en wa
tent••t In Den H••B• 

caten, hetgeen een vergelijking met Nederland
se produkten kan bemoeilijken. 

Omdat fabricage, levering en plaatsing vaak 
in één hand zijn, is het relatief eenvoudig te 
verifiëren of op profiel, gevelelement èn mon
tage certificaten en/of attesten voorhanden 
zijn. De garanties zijn meestal geënt op de 
VMRG-voorwaarden. Alleen osRM!Crittall 
biedt Verzekerd Keur, maar ook de koudge
vouwen elementen en diverse aluminium pro
dukten kunnen op aanvraag worden geleverd 
met doorverzekerde garantie. Het valt op, dat 
alleen Crittall zondermeer op alle aspecten tien 
jaar garantie geeft (vijf jaar op hang- en sluit
werk). De andere leveranciers houden veelal de 
door de VMRG aangegeven periode van vijf (re
spectievelijk één) jaar aan. Bij de aluminium 
produkten treden onderling wel grote verschil
len op; hang- en sluitwerk wordt soms maar 

zes maanden gegarandeerd. 
Er moet worden gewezen op de doeltreffen

de aanpak van de branche ten aanzien van mi
lieu-aspecten. De metaalverwerkers zijn al 
tientallen jaren geleden overgegaan tot herge
bruik van deze kostbare grondstoffen. Er 
treedt bij de metalen bovendien geen kwali
teitsverlies op, zodat de recycling in principe 
oneindig kan zijn. De grote energie-inhoud 

KOZIJNLEVEUNCIERS 
Aan het onderzoek naar metalen renova- 
tiek<?zijnen hebben de volgende fabrikan
ten/leveranciers medewerking verleend: 
osRM!Crittall Windows Ltd iri. Nederland 
vertegenwoordigd' door Bouwkonsult, 
Schiedam; os:Rwnë Rollecate, Staphorst; 
Confortglace/Grona, Vught;Jansen, Jan
isoJen Schüco BSR 50/Blitta, Venray;Al
coa, Glissade• SR 400 en Twin/Spaarraam, 
Leerdam; Bettenhaussen Nieuwkoop, 
Nieuwkoop; Duotherm (SmartSystems)/ 
Hubert Bakket . Scherpenzeel~ Relief 698 
en Vertitherm.6.1.J/Eland:.Brandt, Amster
dam; Hueck u..:ra.o/Alfabel, B~lfeld; Rey
naers Ts-5]/Reynaers, Schijpdel;.Reyno
thermGT 76/Molwna.nn, Leeuv.iarden; 
Schüco Iskotherm sf.Aluvo, Nieuwleusen; 

van aluminium is daarom, mede door de duur
zaamheid van het materiaal, maar een betrek
kelijk bezwaar. Datzelfde kan worden opge
merkt voor de 'eindigheid' van de grondstof 
bauxiet. 

Minder extreem geldt dat ook voor staal en 
ijzererts. Bij het verzinken van staal worden 
echter diverse schadelijke stoffen gebruikt. 



Wat onduidelijkheid is er over de schadelijk

heid van de toegepaste coatings op beide meta
len. De duurzaamheid daarvan is overigens 
weer een voordeel. Dat geldt niet voor gewone 
verfsystemen. 

Bij kit- en PUR-loos detailleren valt op, dat 
de stalen kozijnen er wat minder afkomen. Dat 

komt doordat zij altijd nat worden beglaasd en 
er ook bij de plaatsing nogal eens 'nat' wordt 
gewerkt. De aluminium produkten zijn vrijwel 
allemaal (behalve Bettenhausen) 'droog' be
glaasd en te plaatsen. Dat wil overigens nog 
niet zeggen, dat dit in de praktijk ook gebeurt. 

Kosten en levensduur 

De investering voor stalen gevelelementen is 
h- en vaak onderling weinig verschillend, 
z- alleen bij grote duurzaamheid sprake 
kan zijn van een verantwoorde uitgave. Staal 
blijkt minstens 50 procent duurder dan gemid
deld geprijsd aluminium (5oo gulden tot 575 
gulden per vierkante meter)en de wat oneigen

lijke vergelijking met kunststof (dat immers 
een heel ander toepassingsgebied heeft) levert 
zelfs een verschil van 200 tot 300 procent. Alu
minium elementen zijn altijd wat duurder dan 
houten of kunststoffen, maar kunnen in prijs 
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het minlateria ven defensie In Den Haag. 

Door de slimme opbouw ven het proflel kun· 

nen deze gevelelementen h-1 slenk worden 
gedetailleerd. 

Het thenniach onderbroken systeem SchOco 
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onderling opvallend verschillen; sommige zijn 
bijna net zo kostbaar als stalen kozijnen. 
Onder invloed van concurrentie kunnen de ge
noemde prijsverhoudingen echter heel anders 
blijken te liggen en het verdient altijd aanbeve
ling een paar offertes te vergelijken, zowel on
derling als met een stalen produkt. 

In combinatie met herstel van bestaande sta
len ramen kan het Confortglace systeem een 
aantrekkelijke keuze zijn. Inclusief verwijde
ren van oud glas en schoonmaken van spon
ningen komt dit produkt tussen de 250 gulden 
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en 350 gulden per vierkante meter, exclusief 
schilderwerk. 

Afwerking en onderhoud bepalen de levens
duur van metalen kozijnen. Gecoate metalen 
elementen hebben een hoge duurzaamheid en 

vergen bescheiden onderhoud in de vorm van 
regelmatig spoelen, net als kunststof. De le
vensduurverwachting van de gepoedercoate 
aluminium produkten is, volgens de leveran

ciers, circa dertig tot veertig jaar en voor de du
plex verzinkte stalen kozijnen zelfs honderd 
jaar. Geanodiseerd aluminium heeft vooral in 
agressieve milieus een beperktere levensduur 

en moet veel vaker worden gespoeld. Geschil
derde kozijnen delen de hoge onderhoudslast 
met houten gevelelementen. 

Doordat het glas In de Alcoe 43 elementen 

sterk wordt teruggelegd, wordt de slankheid 

veraterkt. Hierdoor neemt echter ook de 
profleldiepte toe. 

Gezien de grote duurzaamheid en lage on
derhoudsbehoefte kunnen aluminium gevel
elementen een goede investering zijn. Het toe
passen van stalen gevelelementen vergt hoge 
investeringen; hoewel de lange levensduur van 

sommige ervan hier tegenover staat is toch 
meestal sprake van een diepte-investering. 
Deze ligt echter meer voor de hand voor 'er
kende' monumenten dan voor alledaagse reno-

vatieprojecten. (( 

Noten 
I) De auteur is als onderzoeker verbonden aan de sectie 
Renovatietechniek van de Technische U niversiteit Eind
hoven en gespecialiseerd in afbouw-technische aspecten 
van de restauratie van vroeg-twintigste eeuwse architec
tuur. Hij is tevens verbonden aan Leo de Jonge architec
ten in Rotterdam. 2) Ook drie jaar geleden is door de au
teur vergelijkend onderzoek gedaan naar vervangende ge
velelementen voor stalen ramen en kozijnen. Hierover is 
gepubliceerd in Renovatie & Onderhoud van maan en 
mei 199 1. 3) In hiervoor genoemde anikelen wordt rela
tief meer aandacht besteed aan de algemene eigenschap
pen van materiaal, bescherming, afwerking, sterkte en 
bouwfysisch gedrag van aluminium en stalen elementen. 
4) Secretariaat VMRG, postbus 1496, 3430 BL N ieuwegein, 
telefoon OJ402- 5 3644. 
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