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Oorspronkelijk werkte hij met staal, maar om

laswerk te vermijden en een strakker resultaat

te bekomen, koos hij uiteindelijk voor alumi-

nium”, vertelt Frédérique Lippens van LOFT22

architecture. 

SAMENSTELLING 

EN VOORDELEN

Het aluminium dat wij in de bouwsector

gebruiken, is geen zuiver materiaal maar een

samengesteld product dat, naast aluminium,

bestaat uit 4 procent koper, 1 procent magne-

sium, 1 procent mangaan en 0,5 procent sili-

cium. Dankzij die samenstelling is het erg

slijtvast en bestand tegen corrosie. Dat maakt

van aluminium een ideaal materiaal voor

buitengebruik of in vochtige ruimtes. Tegelijk

is het makkelijk bewerkbaar, aangezien het

over een hoge plooibaarheid beschikt. Daar-

naast vergt aluminium dankzij de aanwezigheid

van silicium geen onderhoud en heeft het in

tegenstelling tot staal weinig behandeling

nodig om buiten roestvrij te blijven. 

Aluminium bestaat zowel in profielen, die tot

enkele meters lang kunnen zijn, als in platen

en in gegoten vorm. “Bovendien zijn er

verschillende afwerkingsmogelijkheden. Het

kan geanodiseerd (kunstmatig oxideren van

aluminium dat zorgt voor een uniforme verou-

dering en een extra beschermlaag legt, red.)

en eventueel gepolijst worden”, vertelt Lippens.

“Maar het kan bijvoorbeeld ook mat gebruikt

worden, wat meer in de hedendaagse trend

past, of in honderden kleuren worden gepoe-

derlakt.”

Een ander groot voordeel is dat het soortelijk

gewicht van aluminium slechts een derde

van dat van staal bedraagt. Dat maakt het

ook economisch interessant, aangezien de

transportkosten een stuk lager liggen. Daar-

naast heeft aluminium een lange levensduur

van meer dan vijftig jaar en is het volledig

recycleerbaar – met slechts 5 procent van

de oorspronkelijke energie – zonder dat het

aan kwaliteit moet inboeten. Het is dus een

erg duurzaam materiaal. 

HEDENDAAGS ALTERNATIEF 

VOOR STAAL 

Als alternatief voor staal ontwikkelden

verschillende bedrijven esthetisch gelijk-

aardige producten in aluminium. “Denk

bijvoorbeeld aan de oude ateliers die van

elkaar waren afgescheiden door een stalen

wand met daarin een glaspartij. Wij ontwik-

kelden een soortgelijk concept voor deuren

en wanden in aluminium. Daardoor kunnen

we een systeemoplossing aanbieden,

waarbij de verschillende onderdelen in

elkaar klikken en niet zoals bij staal aan

elkaar moeten worden gelast”, vertelt

Dominiek Callewier van de firma AVC.

“Dat verleent het geheel een elegantere

uitstraling en zorgt dat er technisch en

esthetisch meer mogelijk is dan met staal.

Projecten worden met 3D-software uitge-

tekend en achteraf met een computer-

gestuurde machine gerealiseerd. Dat is

een stuk performanter dan staal, wat de

prijs gunstig beïnvloedt.” 
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VOOR ELK INTERIEUR

Hoewel aluminium een cleanere look heeft

en geen echte ruwe staallook, zijn er dankzij

de ontwikkelingen in de poederlakindustrie

enorm veel metaaltinten zoals koperlooks

of roestkleurige cortenstaalimitaties beschik-

baar. Iedereen kan zijn creativiteit dus de

vrije loop laten, waardoor aluminium ramen

en deuren in zowat alle interieurs passen. De

firma Anyway Doors ontwikkelde voor haar

producten bijvoorbeeld aluminium met een

staallook. “Vooral zwart geanodiseerd alumi-

nium is erg in trek. Dat is trouwens krasvast

en makkelijk in onderhoud”, vertelt Koen

Dries. “Aluminium deuren zijn dankzij een

fijne detaillering en minder tolerantie overi-

gens perfect af te sluiten. Daardoor scoren

ze veel beter op het vlak van akoestiek, en

kan er geen tocht door.” /--- 3 ©
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Verwarm je huis met gratis energie!

Dankzij de Mitsubishi Electric warmtepompen

+  Voor nieuwbouw en renovatie
+  Verwarming, koeling en ventilatie 
+  100% verwarmingscapaciteit

bĳ  buitentemperatuur tot -15°C
+  Fluisterstille werking
+  Eenvoudige bediening

Ontdek alles over de Mitsubishi Electric warmtepompen 

en vind je lokale installateur op www.warmtepomp.be.

Je betaalt slechts voor 25% van de nodige energie, 
kosten waar je met hernieuwbare energiebronnen nog op kan besparen.

WARMTEPOMPTECHNIEK

REGEL EN MONITOR OVERAL JOUW THUISKLIMAAT.*

U betaalt slechts 

voor 25% van de 

nodige energie, 

kosten waar u 

met hernieuwbare 

energiebronnen 

nog op kan 

besparen.
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