
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE 13 VOORDELEN VAN ALUMINIUM 
TERRASSEN 

 
                                                                             

Sinds enkele jaren hebben sterkte, weersbestendigheid, 
lichtheid en ecologische voordelen aluminium tot een zeer 

populair materiaal gemaakt voor commerciële en 
woningbouwprojecten. Sinds kort is aluminium ook gebruikt 

voor de aanleg van buitenterrassen omdat het veel 
voordelen biedt, hier zijn13: 
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1. Sterkte: twee tot drie keer sterker dan traditionele 
materialen die worden gebruikt voor het bouwen van 

dekken - aluminium constructies zijn stijver en sterker dan 
houten. De houten of aluminium draagbalken kunnen 

minimaal 70 cm uit elkaar geplaatst worden, zonder risico 
op doorhangen, ongeacht het gewicht van de elementen die 

je op je terras hebt staan. 
 

2. Lichtheid: gemakkelijk te hanteren, aluminium weegt 1/4 
tot 1/3 van het gewicht van hout. Voorbeeld: een aluminium 
blad van 5,80 meter weegt 8 kg, een houten blad 21 kg en 

een composiet blad van dezelfde grootte 25 kg. 
 
 

3. Een ecologisch profiel: Aluminium is niet giftig en 
bovendien hypoallergeen. Het geeft geen VOS (vluchtige 

organische stoffen) af, zelfs niet tijdens de eerste installatie. 
Bovendien is aluminium perfect recyclebaar. Vrijwel 
onverwoestbaar, 100% van het aluminium dat wordt 

gebruikt bij de constructie van dekken kan achteraf worden 
hergebruikt. 
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4. Insectenbestendigheid: Termieten, timmermieren, 
wespen en ander ongedierte zullen niet in de verleiding 

komen door uw aluminium dek. 
 

5. Weerbestendigheid: Aluminium is niet poreus en 
ondergaat daarom geen enkele aantasting door regen of 

sneeuw. Waterdicht en vochtbestendig, het zal niet 
kromtrekken, krimpen, verdraaien, barsten of hakken zoals 

hout dat kan. Evenzo wordt het niet beschadigd door de zon 
of de kou, zoals plastic of afgeleide materialen. Aluminium 
roest niet en is een ideaal materiaal voor terrassen aan zee. 

 
 

6. Waterdichtheid: Er sijpelt geen water tussen de planken, 
waardoor de ruimte onder het dek benut kan worden. 

 
7. Brandwerendheid: Bij blootstelling aan vonken of 

vlammen (bijvoorbeeld als u barbecuet op uw terras) zal 
aluminium niet verbranden of smelten. 

 
8. Een opmerkelijke esthetiek: De aluminium dekken zijn 

verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder RAL Wood. 
De afwerkingen zijn UV-bestendig en zullen na verloop van 

tijd niet verslechteren. 
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9. Geen onderhoud: het onderhouden van een aluminium 
terras komt af en toe neer op een scheutje water. Snel 

schoongemaakt, voedsel- of vloeistofvlekken verdwijnen 
gemakkelijk. 

 
10. Grip: Aluminium planken bevatten deeltjes die 

voorkomen dat het oppervlak nat wordt. Het aluminium 
terras is volledig antislip, perfect om uw zwembad mee af 

te dekken. 
 
 

11. Warmtegeleiding: Aluminium heeft ideale 
warmtegeleidingseigenschappen voor een terras en blijft 

koel, zelfs in direct zonlicht. Je kunt er in de zomer 
comfortabel op lopen, zelfs op blote voeten. 

 
12. Naleving van normen: Aluminium planken voldoen aan 

de normen opgelegd door de lokale bouwvoorschriften. 
(CEE) 

 
13. Duurzaamheid: Aluminium is duurzaam en sterk en 

behoudt zijn uiterlijk en functionaliteit vele jaren. Zijn 
bestendigheid in de loop van de tijd maakt het een zeer 

duurzame investering. 
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