Voor daken met stijl

Ambachtelijk vervaardigde
metalen dakramen
Staalsmederij Philip V. uit Schilde is al jarenlang gespecialiseerd in hoogstaand en ambachtelijk maatwerk in staal en besloot enige tijd
geleden zijn bestaand gamma stalen dakramen
te herbekijken. Het resultaat daarvan is een
nieuwe generatie, hoogkwalitatieve dakramen
beantwoordend aan de eisen van de hedendaagse bouwsector die vooral bedoeld zijn voor
toepassing in zowel gerestaureerde oude gebouwen als in nieuwe realisaties zoals hoevestijlen,
pastorijwoningen, enz.
Vanuit een ware passie voor smeedwerk, 7 jaar opleiding in
een smederij en 5 jaar avondschool restauratiesmeden aan
de Academie is Philip Vorsselmans in 1997 gestart met “Philip V”, zijn eigen smederijatelier waar zowel ambachtelijk
smeedwerk als hedendaagse metaalconstructies worden
gefabriceerd. Ervaren vaklui maken er zo goed als alles wat
men in metaal maar kan maken: van de kleinste scharnieren, metalen prototypes en complete serres tot de grootste
hekwerken, poorten, trappen en metaalconstructies.
“Een tiental jaren geleden begonnen wij op basis van onze
ervaring met de gebogen tuinserres ook af en toe al eens
deuren en ramen te maken en het duurde niet lang vooraleer we ons allereerste dakraam hadden vervaardigd.”,
vertelt de heer Vorsselmans ons. “Deze dakramen hebben jarenlang hun dienst gedaan, maar ze waren voor de
dakdekker nogal omslachtig om te plaatsen en indien de
aansluiting niet professioneel genoeg werd uitgevoerd was
de kans op lekkages vrij groot. Vandaar dat wij onlangs
besloten om met een dakdekker en ingenieur aan tafel
te gaan zitten en dat dakraam eens helemaal opnieuw te
bekijken en opnieuw te ontwikkelen, zelfs in die mate dat
de nieuwe generatie haast niet meer te vergelijken is met
de dakramen van weleer.”
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Rustiek ogende dakramen vervaardigd met
moderne technieken
De dakramen hebben het uiterlijk van oude dakramen,
maar hebben het comfort van nieuwe ramen. In tegenstelling tot de eerste generatie zijn deze nieuwe dakramen
tegenwoordig voorzien van een tochtrubber en hoogrendementsglas met zwarte spouw dat wordt vastgezet met een
stopverfvervangend product. De ramen zijn te verkrijgen
met een kruisverdeling of één verticale verdeling.
Alle metalen onderdelen worden gezandstraald, gemetalliseerd en in zwarte grondverf gespoten. De nieuwe ramen
worden gemonteerd met RVS scharnieren op een metalen
onderplaat en kunnen zeer eenvoudig worden geplaatst in
combinatie met alle types dakbedekking zoals riet, leien of
pannen. De dakramen zijn volledig opengaand en kunnen
door middel van een antiek ogende steker in enkele tussenstanden worden geplaatst.
“Wij willen zeker niet concurreren met de VELUX-ramen
en andere merken want wij hebben een compleet ander
publiek en onze ramen zijn gericht op een geheel andere
markt.”, verduidelijkt Philip. “Wie een 17e -eeuwse hoeve
gaat renoveren of een huis bouwt in ware pastorijstijl en
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zelfs een slotgracht eromheen laat graven gaat geen standaard dakvenster in
zijn dak steken. Zo hebben we al mensen ontmoet die naar een smid waren
geweest om dakramen op maat te laten
maken omdat ze geen stijlvol alternatief vonden voor de commerciële dakvensters die op de markt beschikbaar
zijn. Het is dan ook voor DIE doelgroep
dat wij deze nieuwe generatie geïsoleerde ramen hebben ontwikkeld. Ik
zal niet beweren dat wij de exclusieve
uitvinder zijn van dit soort raam, maar
vroeger was er geen keuze en waren ze
gewoonweg nergens te vinden en veel
klanten slaken dan ook een zucht van
opluchting dat ze bij ons eindelijk vinden wat ze al zo lang zoeken.”

Vervaardiging in apart atelier
“De dakvensters worden niet hier vervaardigd, maar in een apart metaalbewerkingatelier.”, verduidelijkt Karl
De Smedt, verantwoordelijk voor alles
wat de ambachtelijke dakramen en
ossenogen aanbelangt. “Ook al zijn de
dakramen artisanaal vervaardigd, de
vaklui die hier in de smederij staan
zijn werkelijk te goed om dit soort
seriewerk te doen, ook al zijn het
geen gigantisch grote aantallen. Hun
ervaring en vakmanschap kunnen
ze botvieren in het smeden van massieve trapleuningen, poorten, serres,
lusters en alles wat de klant maar kan
verzinnen. De geïsoleerde dakramen
worden vervaardigd door andere vak-

lui in een apart atelier dat daarop is
voorzien. Voorlopig spreken we van
een 300-tal dakramen per jaar, maar
we hebben ons nieuw model een tijdje
mogen opstellen bij een heel bekende
groothandel in dakdekkermaterialen
en de getoonde interesse doet ons vermoeden dat deze ontwikkeling toch
heel wat potentieel in zich heeft.”

Made in Belgium
“We kunnen de toekomst natuurlijk
niet voorspellen, maar we zijn er wel
klaar voor.”, besluit Philip Vorsselmans enthousiast. “We hebben zes
modellen die volledig op punt staan
en alleen al in de gemeentes in onze
wijde omgeving hier - zoals Brasschaat, Kapellen, Schilde, s’ Gravenwezel enz. - zijn er al genoeg stijlvolle
en klassieke daken te vinden waar

een commercieel dakraam ietwat misplaatst zou zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de talrijke rieten daken
en de te renoveren oude hoeves. Ook
in Nederland is er interesse en leveren
we al geregeld de nodige producten.
Nu we deze geïsoleerde versies met
hoogrendementsbeglazing aanbieden
springen ook heel wat architecten en
aannemers mee op de kar en daar zijn
we niet alleen blij mee maar ook trots
op. Om de ramen veilig en comfortabel te stapelen en te vervoeren hebben
we ook aangepaste kartonnen verpakkingen ontwikkeld die voortaan allemaal voorzien worden van de stempel
‘Made in Belgium’…want een klein
beetje chauvinisme is hier volgens ons
toch wel op zijn plaats denken we.”
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.metalendakramen.be.
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