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INLEIDING

Transities
• Energietransitie
• Materiaaltransitie
• Gezondheidstransitie

Isolatieglas steeds materialen
• Extra ruit voor triple glas en geluid
• Ingewikkelde coatings
• Argon gas 



Soorten en hoeveelheden materialen beperkt
Geen gasvulling
Geen afstandshouder
Minder coatings
Geen kit

100% recyclebaar + efficiënter

Levensduur Langer dan traditioneel isolatieglas

Geen gas, dus ook geen gasdiffusie 

Ug-waarde veel stabieler 

Langere levensduur = minder materiaalgebruik en energie

TRANSITIE 
MATERIAAL
CIRCULAIR



Materiaaltekorten grotere impact dan energietekorten

Dematerialiseren = Minder materiaal en minder soorten

Maar ook dunner en lichter t.o.v. triple glas

Circa 33% lichter en circa 3 tot 4 keer dunner 

Positieve impact op:

• Afmetingen kozijnprofielen

• Zwaarte hang- en sluitwerk

• Opslag, transport en vervoer

• Montage en gebruik materieel

• Maar ook: al dan niet kozijnen vervangen

TRANSITIE 
MATERIAAL

DEMATERIALISATIE



TRANSITIE 
ENERGIE

CO2Isoleren = basis energiebesparing. 

FINEO gevels én daken: Ug-waarde gelijk aan triple glas

Traditionele oplossingen: tot 30% slechter in daken

Minder materiaal en langere levensduur 

• Minder energie 

• Minder CO2-uitstoot

Toets CO2-balans 

Verhouding tussen CO2 emitteren en CO2 besparen

• Huidige balans circa 1:11

• Bij alleen nog FINEO balans circa 1:20



Goed daglichtontwerp

• Positieve invloed op gezondheid onze prestaties

• Biologische klok

• Hoeveelheid maar ook kwaliteit

• Geen hinder door verblinding (glare)

• Geen hinder verkeerde contrastverhoudingen

• Kleurfilters

 
LT

Ra (Colour 
rendering 

index)

Enkel glas 89% 99%
Dubbelglas (HR++) 81% 98%
Triple glas (HR+++) 74% 97%
FINEO 80% 98%

TRANSITIE 
GEZONDHEID

DAGLICHT



Bouwbesluit => Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Minimale prestatie-eisen

• Veiligheid

• Bruikbaarheid

• Energiezuinigheid

• Milieu en gezondheid

• Gezond wonen en werken: geluidsisolatie belangrijk

TRANSITIE 
GEZONDHEID

GELUID



TCO

Totale financiële impact beschouwen (TCO)

Waarde toevoeging in de som; niet in de delen
Kozijnen behouden?

Geen tijdelijke voorzieningen?

Geen tijdelijke onderkomen?

Huidige transities onomkeerbaar

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Context verandert snel

Toegevoegde waarde in meer marktsegmenten



STERKE EN 
DOORBUIGING

Samenstelling en dikte isolatieglas

• NEN 2608 bepalend 

• Echter niet van toepassing

• FINEO werkt anders 

Constructief gedrag

• Berekeningsmethodiek Europese testinstituten 

• Gedrag simuleren

• Vergelijking met isolatieglas niet mogelijk

• Berekeningen ter ondersteuning



PLAATSING

• Voorbeeld NEN 3576 en NPR 3577

• Sponningdiepte 17 mm i.v.m. UV-bescherming kader

• Niet van toepassing op FINEO

• Afwijkende plaatsingsvoorschriften en instructies

• Aansluitingen materialen (bouwknooppunten) bepalend

• Samenwerking tbv verbeteringen aansluitingen

• Testinstituten

• Kozijnfabrikanten

• Systeemhuizen 



CERTIFICERINGEN
• CE-markering

• (Nog) niet voor vacuümglas

• Prestaties in geharmoniseerde Europese norm 

• European Assesment Document (EAD)

= Europees beoordelingsdocument

= Voorloper van CE

• FINEO beschikt over EAD

• Cradle-to-cradle (C2C)

• Basisglas en coatings 

• FINEO eind 2021



GARANTIE

Volop getest

Duurzaamheidstesten: beter dan isolatieglas

15 jaar garantie
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Ons antwoord op de huidige transities = FINEO
ofwel

Meer met minder (energie & materiaal), langer, circulair en rekening houden met mensen


