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Ramen en deuren
Veranda’s

Volg ons op

10 REDENEN OM 
HOUT TE KIEZEN

HOUT
… is duurzaam

… is uniek
… is onderhoudsvriendelijk
… past perfect
… is water-en winddicht
… isoleert beter dan PVC en ALU
… is kleurrijk
… is behaaglijk
… is brandveilig
en hout is tijdloos

Bezoek onze toonzaal en atelier. Wij zijn gevestigd langs de 
R4 - J. Parijslaan aan het kruispunt Ertvelde-Rieme, richting 
Rieme, eerste straat links. GPS: via “Leeuwerikstraat” 
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LANDELIJK en KLASSIEK

STRAK en MODERN
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STRAK
EN MODERN

LANDELIJK
EN KLASSIEK

Minder onderhoud dan pvc en aluminium ?
Het kan !

U denkt aan ramen en deuren…
In hout natuurlijk…
Maar dan wel onderhoudsvriendelijk !

Dankzij een eigen, zeer duurzaam procédé

Alle voordelen van hout in een droomcombinatie

Afwerking in alle RAL-kleuren,
transparante kleuren of hybride olie

Eigen fabrikaat - eigen plaatsingsdienst 

Bezoek onze toonzaal



Andries denkt vooruit. 
BEN je mee ?
BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, 
ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, 
wordt uit groene energiebronnen gehaald. De Vlaamse Rege-
ring legde op 29 november 2013 vast aan welk E-peil en eisen-
pakket gebouwen in 2021 moeten voldoen, om te beantwoor-
den aan het BEN-niveau. Een Bijna-EnergieNeutrale woning 
heeft een E-peil van 30 (of minder), een K-peil van 40 (of minder) 
en een netto-energiebehoefte voor verwarmig van 70kWh/m². 
Zo’n woning maakt gebruik van ecologische energiebronnen 
zoals  een zonneboiler, pelletkachel of warmtepomp. Voor de 
ramen (raamwerk en beglazing samen) betekent dit dat zij een 
max. U-waarde mogen hebben van 1,50 W/m²K. Dankzij zijn 
cellulaire structuur is hout een ideaal isolatiemateriaal. Met de 
houten raamprofielen van Andries heeft u geen last van koude-
bruggen met vervelende gevolgen als condensatie, druppel-
vorming en energieverlies.

VAST RAAM ENKELOPEN-
DRAAIEND RAAM GEMIDDELD

Houtsoort dikte Uf gemiddeld Uf gemiddeld Uf gemiddeld
Sipo 68 1,68 1,68 1,68

78 1,45 1,40 1,43
88 1,37 1,30 1,34

Thermowood 68 1,46 1,49 1,47
78 1,07 1,05 1,06
88 0,97 0,95 0,96

Afzelia 68 1,81 1,79 1,80
Eik 68 1,81 1,79 1,80
Lariks 68 1,46 1,49 1,47

Thermowood : 
ecologisch, duurzaam en superisolerend
Voordelen:
- Door thermische behandeling verduurzaamd tot duurzaamheids-

klasse 1 (even duurzaam als de beste tropische houtsoorten)

- Zeer stabiel schrijnwerk

- Energiebezuiniging: veel minder warmte-overdracht dan 
 met tropisch hardhout.

- Volledig PEFC gecertifieerd :    
 • enkel Europese, inlandse houtsoorten
 • bosbeheer met respect voor mens en natuur want meer aan- 
   groei dan kap. Dit maakt hout tot de perfecte duurzame 
   grondstof. 

NAALDHOUT HARDHOUT

Uf gemiddeld Uf gemiddeld
Termoscudo 
passiefraam 0,80 0,80

Flatline raam 1,32 1,60
5000S raam 1,38 1,69
Softline raam 1,38 1,68
Bronzo raam 1,38 1,63
Flatline voordeur 1,31 1,70
Flatline schuifraam 1,27 2,22

Energieprestaties 
hout-alu 

De hout-alu ramen van Andries hebben dankzij hun veelzijdigheid faam verworven bij bouwheren en architecten. Immers, beide materialen vul-
len elkaar perfect aan. Het hout, traditioneel en bekend om zijn bewezen prestaties, zorgt voor de isolatiewaarde. De aluminium toplaag levert 
een weerbestendige buitenhuid. Maar liefst 3 rondlopende EPDM dichtingen verzegelen de ramen voor water, wind en straatgeluid. Omdat het 
houtwerk volledig afgesloten is van de weersomstandigheden, komen veel houtsoorten in aanmerking, vb. lariks voor een nog betere isolatie. 
Maximale levensduur bij een minimum aan onderhoud: deze voordelen spreken voor zich.

Hout is hét hernieuwbare materiaal bij uitstek. Het vergt 130 keer minder energie dan de productie van aluminium. Door enkel de buitenzijde 
van een beschermende aluminiumlaag te voorzien, wordt een duurzaam en ecologisch alternatief aangereikt voor aluminium ramen.

Hout-alu ramen van Andries kunnen uitgerust worden met alle gangbare rolluiksystemen, verduistering en zonnewering, manueel of - voor 
een optimaal comfort - geautomatiseerd.
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