
Raamisolatie
Ramen isoleren betekent rekening houden met twee 
belangrijke factoren: isolerend glas (1) en de juiste 
raamkozijnen (2). 

1   Isolerend glas

Nieuwe standaard
Vanwege de verhoogde isolerende werking krijgen nieuwe 
woningen tegenwoordig standaard HR++- of triple glas. 

Oud dubbel glas upgraden
Is uw woning al compleet voorzien van oudere dubbele 
beglazing? Ook dan loont het dit dubbel glas te vervangen 
door HR++- of triple glas. HR++-glas isoleert namelijk 
ongeveer 2,5 keer zo goed als het oudere standaard dubbel 
glas. Op langere termijn zal deze investering zich dus zeker 
terugbetalen.

2   De juiste raamkozijnen

Soms voldoen oude raamkozijnen niet meer aan de nieuwe 
normen op het vlak van isolatie. Daardoor gaat er veel warm-
te en geluid verloren door de kozijnen zelf. 

Kozijnen bestaan in verschillende materialen die een ver-
schillende isolerende waarde hebben. 

Enkel glas, stan-
daard dubbelglas 
en HR-glas zijn 
verouderde tech-
nieken en worden 
enkel nog gebruikt 
bij herstelwerk-
zaamheden. 

Triple glas in een 
nieuw kozijn heeft 
een U-waarde 
van 0,4 tot 0,9. 
Enkel glas heeft 
een U-waarde van 
5,8. (hoe lager 
de U-waarde, hoe 
beter).

Isolatiefolie 
Door enkel glas 
te beplakken met 
(niet-zonwerende) 
folie, verbetert de 
isolatiewaarde. 
Plak zorgvuldig 
om luchtbubbels 
en schimmelvor-
ming te voorko-
men. 

Folie op kozijnen 
Bespan uw 
kozijnen met 
isolatiefolie. Er 
ontstaat een extra 
luchtlaag tussen 
het folie en het 
glas. Dit folie is 
effectief en bijna 
onzichtbaar, maar 
wel kwetsbaarder 
dan de overige 
opties. 

Voorzetraam
Een voorzetraam 
kan voor of achter 
een bestaand 
raam geplaatst 
worden. Zo wordt 
voorkomen dat 
warmte door het 
raam binnenkomt 
of ontsnapt.

Gordijnen
Door het ophan-
gen van dikke 
gordijnen wordt 
ongeveer evenveel 
energie bespaard 
als het aanbren-
gen van isolatie-
folie. Beide opties 
samen zorgt voor 
een nog betere 
isolatie. 

Enkel glas isoleren
Wat als u het glas in uw woning niet kunt of wilt vervangen? 
Met een aantal alternatieven is betere isolatie toch mogelijk:

HR-glas

HR komt van de afkorting hoog rendementsglas en staat 
voor glas met een hoge isolerende werking. 

Hoe hoger het aantal plusjes, des te beter het glas isoleert:
HR+ heeft gas tussen de beglazing i.p.v. lucht, HR++ heeft 
gas èn een verbeterde coating en HR+++ heeft drie lagen glas 
(triple glas) met daartussen gas en een dubbele coating.
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Type materiaal

Hout

PVC

Aluminium

Staal

U-waarde (W/m2K)
hoe lager, hoe beter

0,8 – 0,63 

1,2 – 0,78

1,5 – 0,8

2,6 - 1,9

Opmerking

De mate van isolatie wordt voornamelijk 
bepaald door de soort hout en de dikte 
van de raamprofielen.

Hoe meer luchtkamers in het kozijn, des 
te beter isoleert het profiel. 

Met HR++ zijn betere isolatiewaardes 
mogelijk. 

Betere isolatiewaardes mogelijk door 
gebruik te maken van thermische pro-
fielen en triple glas.
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