
UITBREIDING AA5110
PRODUCTARTIKEL



© 2022 Kawneer

VEELZIJDIG  
SCHUIFSYSTEEM OP 
HET HOOGSTE NIVEAU
Een schuifpui komt bij hoogbouw uitstekend 
tot z’n recht. Denk aan de ruimtebesparing 
en het ruime zicht naar buiten. Aan de 
lichttoetreding en ook de veiligheid, doordat 
er na een windvlaag plots geen deur 
openslaat. Toch is er veel om rekening mee 
te houden. Want hoe staat het bijvoorbeeld 
met de wind- en waterdichtheid van het 
systeem? En met de isolatiewaarde? Eén ding 
is zeker: met de uitbreiding van het AA 5110 
aluminium schuifsysteem van Kawneer is er 
voor architecten en gevelspecialisten een  
oplossing voor elk hoogbouwproject.
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Met de huidige, grote behoefte aan woningen en het  
gebrek aan grond valt de keuze steeds vaker op hoogbouw.  
En is het mede aan architecten en gevelspecialisten om aan  
al die projecten optimaal invulling te geven. Zo ook voor  
de pui van een appartement, waarbij de keuze voor een 
schuifsysteem al snel een aanvulling blijkt op het wooncomfort. 
Maar hoe zorg je ervoor dat hetzelfde systeem ook aan 
zoveel andere eisen voldoet? Hoe houd je de balans tussen 
regelgeving en comfort? 

 
AA 5110: NU OOK ALS STOLP

Bij Kawneer kennen ze de afweging voor architecten en 
gevelspecialisten maar al te goed. Het bedrijf geldt als 
wereldleider in aluminium profielsystemen en biedt het AA 5110 
schuifsysteem, dat ook uitstekend toepasbaar is in hoogbouw. 
Was de oplossing er tot voor kort alleen als enkelschuivend 
systeem, nu is er ook een stolpuitvoering. En dat naast de 
koppelprofielen voor combinaties met Kawneers RT-systemen, 
waardoor nu ook zij- en bovenlichten naadloos aansluiten bij 
de pui. “De uitbreiding van de AA 5110 maakt het systeem 
nog veelzijdiger dan het al was”, zegt Henk Zoontjens, product 
manager bij Kawneer. “De AA 5110 is te combineren met zowel 
onze RT raam- en deursystemen als onze vliesgevelsystemen. 
Dit geeft een gebouw een eenduidig gevelbeeld en fraaie 
uitstraling. Het systeem pakt dus ook esthetisch gezien mooi uit.”

 
ISOLATIEWAARDE VERSTERKT ENERGIEPRESTATIE

Het AA 5110 schuifsysteem is standaard inbraakwerend 
volgens klasse 2, heeft een uitvoering met een verborgen 
waterhuishouding en biedt de thermische eigenschappen  
die passen bij energiezuinig bouwen. Met een hoge 
isolatiewaarde komt het systeem ruimschoots tegemoet aan 
de BENG-eisen uit het bouwbesluit, wat bijdraagt aan de 
doelstellingen binnen het Klimaatakkoord en de besparing  
op gasverbruik. Dat de isolatiewaarde zo goed is, heeft volgens 
Zoontjens alles te maken met een thermische onderbreking.  
“Die is verwerkt in zowel de boven- als onderdorpel en vormt 
een koudebrug voor de lucht van buitenaf. Dit verhoogt naast  
de energieprestatie ook het comfort.”

 
COMBINATIES VOOR COMFORT

Dankzij de vele mogelijke combinaties zorgt de AA 5110 in  
elke situatie voor maximaal zicht naar buiten. Omgekeerd is  
aan lichtinval geen gebrek, wat een positieve invloed heeft op 
het welbevinden en daarmee de gezondheid van de bewoner. 
Ook de mate van geluidsisolatie – tot wel 43 decibel, afhankelijk 
van het gekozen glas – draagt bij aan het comfort.  

Zij- en bovenlicht

Enkel schuivend met zijlichten



WIND- EN WATERDICHT

Zonder een hoge wind- en waterdichtheid kan geen project 
de hoogte in. Dus voldoet de AA 5110 ook daaraan. Komt de 
stolpuitvoering uit op 450 Pascal voor categorie ‘gebied 1’ 
(uitgaande van 60 meter in een bebouwde omgeving), voor 
de enkelschuivende variant ligt de dichtheid binnen dezelfde 
categorie zelfs op 750 Pascal. “Dat is in beide gevallen een zeer 
goede prestatie”, stelt Zoontjens. “Welke uitvoering de architect 
ook kiest: de wind- en waterdichtheid van de AA 5110 volstaan 
voor vrijwel elk hoogbouwproject.” 

MASTERING SIMPLICITY 
 
Het AA 5110 schuifsysteem biedt niet alleen voordeel voor  
de architect en de eindgebruiker, de modulaire opzet van  
het systeem biedt de gevelbouwer ook voordeel bij verwerking. 
Het schuifsysteem is snel te produceren, wat de realisatie voor  
elk project vergemakkelijkt. 

ONBEHANDELD BOVEN HET IJ

Met z’n eenduidige uitstraling vergroot het AA 5110  
aluminium schuifsysteem van Kawneer de esthetische  
waarde van een pand. Het systeem oogt robuust. Degelijk.  
En is juist daarom op z’n plaats binnen project Sluishuis in 
Amsterdam. Dat omvat een unieke betonconstructie met daarin 
442 woningen en kraagt 50 meter over boven het water van het IJ. 
Noem het ontwerp bijzonder, zoals dat ook geldt voor de keuze 
voor de uitvoering van de AA 5110 profielen. Die zijn van brut 
aluminium. En dus onbehandeld, wat het aluminium door de  
jaren heen een doorleefde en natuurlijke uitstraling moet geven.  
Aan de binnenkant is het aluminium, mede op advies van 
Kawneer, wél behandeld. Dit om het afgeven van de verkleuring, 
veroorzaakt door het oxidatieproces, te voorkomen. 
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ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

Enkel schuivend, zonder aanslagprofiel

Zij- en bovenlicht

Stolpuitvoering met zijlichten
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