
• Enkel glas                 5.8 W/m2K

• Dubbel glas               2.9 (huidige jaren 80)

• HR++ glas                 1.1

• Monumentenglas      1.6 (dikte van enkelglas)

• Kosten 29 m2 X € 150 € 4400 (inclusief plaatsen)

• Terugverdientijd:

t.o.v. enkel glas: 5-7 jaar
t.o.v. al aanwezig dubbel glas: 13–15 

jaar

Isolerend glas
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Bedrijf: Coolen

Vervangen glas in de  volgende kozijnen

• Houten kozijn enkel glas vervangen met HR ++ glas
(draaiende delen dienen te vervangen te worden meranti)

• Stalen kozijn met enkel glas naar monumenten glas of dubbel glas

• Aluminium kozijn vervangen ‘oud’ dubbel glas naar HR ++ glas

• Kunststof / aluminium vervangen ‘oud’ dubbel glas naar HR ++ 
glas

• Bij alu en alu/kunststof kozijnen dient te worden bepaald of 
rubbers gebruikt kunnen worden ivm te verwachte levensduur

Isolerend HR ++ glas
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Isolerend HR ++ glas

• € 9467,- referentie hoog tussen huis veelal houten kozijnen
19,44 m2 totaal

• Plaatsen HR ++ u waarde <1.2 dubbel glas per kozijn 

• € 1263,- Keuken kozijn hout 1,16 m2

• € 1907,- Woonkamer achter kozijn hout 3,77 m2

• € 1048,- Slaapkamer achter kozijn hout 1,84 m2

• €   753,- Slaapkamer achter kozijn hout 1,03 m2

• € 3475,- Voorgevel 2de verdieping kozijn hout met roede 4,19 m2

• €   480,- 1ste verdieping achtergevel alu/kunststof 3,48 m2

• €   541,- beneden voorgevel kozijn alu/kunststof (geen erker)3,97 m2

• Draaiende delen vervangen met meranti kozijn

• Voor subsidie dient min 10 m2 vervangen te worden 
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Isolerend HR ++ glas

• € 4472,- referentie tussen woning alu kozijnen inkl. dakkapel
19,40 m2 totaal

• Plaatsen HR ++ u waarde <1.2 dubbel glas per kozijn 

• €  911,- beneden voorgevel Erker kozijn alu/kunststof 5,48 m2

• €  811,- 1ste verdieping voorgevel kozijn alu/kunststof 4,76 m2

• €  645,- beneden achter gevel kozijn alu/kunststof 3,77 m2

• €  645,- 1ste verdieping achtergevel kozijn alu/kunststof 3,77 m2

• € 1921,- Dakkapel inkl vervangen houten delen 1,62 m2

• Voor subsidie dient min 10m2 vervangen te worden 
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HR++ glas




