
Het beste van
twee werelden

√ Bewezen en beproefd systeem

√ Weerbestendig en onderhoudsarm

√ Zeer goede isolatiewaarde

√ Strak en tijdloos design

De voordelen van
Hout Aluminium kozijnen



Hout Aluminium Kozijnen
Als voorloper en partner binnen de timmerindustrie springt Burghouwt graag in op trends die 

voordelen bieden aan de timmerindustrie en haar relaties. Een belangrijke ontwikkeling die met 

name in Duitsland al duidelijk herkenbaar is, is het combineren van hout met aluminium. Hout straalt 

warmte uit en geeft gezelligheid, Aluminium is strak, zeer weersbestendig en onderhoudsgunstig. 

De combinatie van hout en aluminium biedt daarom in veel situaties voordelen. 

De Duurzame Combinatie
De opbouw van de hout-aluminium kozijnen staat garant voor duurzaamheid en besparing. Hout 

is van nature een zeer goede isolator, door de combinatie van het hout en aluminium leveren deze 

kozijnen een veel hoger rendement op dan volledig aluminium of houten kozijnen. Daarbij wordt 

er, door bij de beglazing gebruik te maken van thermisch onderbroken afstandshouders, een nog 

betere warmte isolatie bereikt.

Hout aluminium kozijnen zijn toepasbaar voor nieuwbouw en voor de renovatie. vraag ons naar 

de mogelijkheden!

√ Geschikt voor passiefbouw

√ Mogelijkheid tot triple beglazing

√ Relatief lage aanschafkosten 

√ Veel kleurmogelijkheden

√ Ontworpen voor veeleisende

 architectuur



Burghouwt en Gutmann
Burghouwt heeft een bewuste keuze gemaakt om samen te werken 

met de Duitse firma Gutmann. Gutmann heeft vele tientallen jaren 

ervaring met aluminium toepassingen en biedt een breed en diep 

assortiment van producten. Met de kennis die Burghouwt ondertus-

sen heeft opgedaan kan elke relatie met het juiste advies en de juiste 

producten ondersteund worden.

Dankzij de Gutmann aluminium profielen heeft het hout geen extra 

bescherming meer nodig. Het is mogelijk om iedere houtsoort te 

kiezen zonder dat deze met een verflaag met UV-filter gelakt wordt 

waardoor de uitstraling nog natuurlijker is. De Gutmann profielen 

hebben een zeer sterke coating en zijn in veel kleuren en uitvoerin-

gen verkrijgbaar. Door deze sterke coating zijn de profielen zeer goed 

bestand tegen extreme weersinvloeden.

Advies nodig?
Bel onze adviseurs. 

Meer weten over de mogelijkheden en 

voordelen van hout aluminium kozijnen? 

Onze adviseurs nemen alle details met je 

door op 026 - 368 42 42. 



-

 

 

Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

We pikken de noviteiten eruit
Aan de poort zijn we selectief en onafhankelijk. We kiezen voor kwalitatief goede 

merken en producten die iets toevoegen aan de markt of die een verandering tot 

stand brengen. Hout Aluminium kozijnen zijn daar een perfect voorbeeld van. Deze 

kozijnen combineren alleen het beste van beide werelden! 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl

 

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T 0512 539 748
F 0512 539 281

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T 026 368 42 33
F 026 368 42 34

Den Bosch
Afrikalaan 27
5232 BD Den Bosch
T 073 648 88 10
F 073 648 88 11

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T 0475 410 210
F 0475 487 457

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T 0481 350 010
F 0481 350 180

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T 076 587 94 60
F 076 571 65 63

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T 0317 411 002
F 0317 425 605

Arnhem-Duco
P. Calandweg 23
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 47
F 026 368 42 40

Arnhem
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 42
F 026 368 42 48


