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Campus Werkspoor

FACTSHEET
 NIBE’s milieuclassificatie

*Voor meer informatie over de milieuklasse zie achterzijde

Functionele Eenheid
Buitenzonwering voor een raamkozijn van 1500x3300 mm 
dat wordt toegepast op 20 m hoogte en is gericht op het 
zuiden. Welke voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit ge-
durende een periode van 50 jaar. Er wordt conform NEN 
7120+C2:2012 een totale zonwerendheid voor de koel-
behoefte behaald van 0,35. De prestaties van het product 
worden bepaald conform NEN-EN 410:2011 en NEN-EN 
14500:2008. De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 m². 
Bevestigingsmaterialen t.b.v. montage op de achterliggende 
constructie, bedieningsapparatuur, als mede energiewinst 
of –verlies zijn niet meegenomen.  

Milieubeoordeling
SolidScreen Standaard (85-95-105-125) behoort vanuit mili-
euoverweging tot een van de beste keuzes en verdient daar-
om de DUBOkeur®. SolidScreen Standaard (85-95-105-125) 
scoort op verschillende aspecten bovengemiddeld. Zo wordt 
er milieuwinst behaald door het toepassen van aluminium 
met een zeer hoge recycling content (circa. 80%). Daarnaast 
wordt er door de toepassing van een glasvezel doek minder 
zware grondstoffen toegepast in vergelijking met de andere 
producten in dezelfde groep. Dat alles gezamenlijk leidt er-
toe dat SolidScreen Standaard (85-95-105-125) milieutech-
nisch een goede keuze is. 

Grens

Referentienummer:  130.0001.168.11.2020

Product: SolidScreen® 
Type:

Toepassing:

85 - 95 - 105 en 125

Buitenzonwering

Milieuklasse*: 2b - 2c

Schaduwkosten: € 7,78 - 8,85

Certificaathouder:
Smits Rolluiken en Zonwering B.V.
De Hork 15
5431 NS Cuijk
t: 0031 485 744 200
e: info@smitsrolluiken.nl
w: www.smitsrolluiken.nl
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Bepaald op:   1-11-2020
Geldig tot:    1-11-2022



Onderbouwing milieuklasse
NIBE’s Milieuclassificaties onderscheidt zeven milieuklassen. Binnen elke klasse wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste voor-
keur (a), tweede voorkeur (b) en derde voorkeur (c). De klassenindeling is met behulp van experimenteel onderzoek vastgesteld. 

Het vanuit milieu-oogpunt beste product krijgt altijd milieuklasse 1a, er is immers altijd een beste product. Om de milieuklasse van 
andere producten binnen dezelfde productgroep te bepalen, worden aan de hand van de milieukosten de andere producten geclas-
sificeerd en aan de referentie (product met milieuklasse 1a) gerelateerd. 

Bijvoorbeeld wanneer de milieukosten van het product met klasse 1a € 0,50 zijn en de milieukosten van een ander product € 2,00, dan 
is de milieubelastingsfactor van dat product 4, omdat de milieukosten vier keer zo hoog is als de referentie. Bekijken we deze milieube-
lastingsfactor in de onderstaande tabel waarmee de milieuklassen bepaald worden, dan zou dat product de milieuklasse 3b hebben. 
Op deze manier kan voor alle producten een milieuklasse bepaald worden aan de hand van de milieukosten. De overige producten 
worden ten opzichte van het beste alternatief geclassificeerd door middel van een milieubelasting factor.

Klasse Subklasse Omschrijving Milieubelastingsfactor

1 a beste keuze 1,00 - 1,10

b 1,10 - 1,32

c 1,32 - 1,58

2 a goede keuze 1,58 - 1,90

b 1,90 - 2,28

c 2,28 - 2,74

3 a aanvaardbare 
keuze

2,74 - 3,28

b 3,28 - 3,94

c 3,94 - 4,73

4 a minder goede 
keuze

4,73 - 5,68

b 5,68 - 6,81

c 6,81 - 8,17

5 a af te raden keuze 8,17 - 9,81

b 9,81 - 11,77

c 11,77 - 14,12

6 a slechte keuze 14,12 - 16,95

b 16,95 - 20,34

c 20,34 - 24,40

7 a onaanvaardbare 
keuze

24,40 - 29,29

b 29,29 - 35,14

c 35,14 - 42,17

Tabel met de 7 milieuklasses met de daarbij behoorende omschrijving en de milieubelastingsfactoren.

Meer informatie over de mehtodiek is te vinden op www.nibe.info


