
Lamikon LongLife++

Dit is een systeem van kant-en-
klare, super isolerende kozijnen
dat uitermate geschikt is voor 
toepassing in een passief huis.

Kenmerkend voor het kozijn is de zeer hoge isola-
tiewaarde (u ‹ 0,8). In combinatie met de innova-
tieve muuraansluiting (waarmee het lekken van
warmte langs het kozijn voorkomen wordt) en 
het driedubbelglas, levert het een enorme bijdrage
aan een betere isolatie. En dat betekent: minder
energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Het is vervaardigd van 100% massief FSC-hout 
en bezit verder alle eigenschappen van het Lamikon
LongLife-systeem. Een kozijn dus met een 
onbeperkte duurzaamheid dat er na jaren nog 
fantastisch uitziet. Met als voordelen voor de op-

drachtgever: budgetzekerheid en een besparing 
op de onderhoudskosten van wel meer dan 40%.
Met recht noemen we dit kozijn het milieuvriende-
lijkste kozijn van Nederland.

Uniek zijn ook de naar buiten draaiende ramen:
het is het eerste passiefkozijn in Nederland dat
opengezet kan worden zonder problemen met
planten en gordijnen.

Net als het Lamikon LongLife-kozijn wordt dit kozijn
gemonteerd met het Lamikon SnelMontagesysteem
waarmee faalkosten op de bouwplaats sterk gere-
duceerd worden. Na plaatsing wordt het door 
onze vakmensen in topconditie gehouden door
middel van het monitorsysteem in het inspectie-on-
derhoudstraject. 
Het vochtpercentage van het hout wordt zodanig
beheerst dat er geen houtschade kan ontstaan.
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Voordelen:
• onbeperkte duurzaamheid;
• levenslange garantie op alle onderdelen.

In eerste instantie wordt - overeenkomstig 
de BRL 5026 - een inspectie-onderhoudstraject 
van 15 jaar afgesproken.
Na elke 15 jaar kan weer een nieuw 
traject voor 15 jaar worden afgesproken;

• unieke waterdichte, flexibele verbindingen;
• inclusief glas, hang- en sluitwerk en in 

eindkleur afgelakt;
• ook met naar buiten draaiende ramen;
• FSC-gecertificeerd hout;
• KOMO product- en procescertificaat;
• politiekeurmerk.

Nieuw! Lamikon-passiefdeur!
De Lamikon-passiefdeur heeft dezelfde eigen-
schappen als het Lamikon LongLife++ kozijn.
De u-waarde is opmerkelijk laag: 0,49. 
Daarmee is de Lamikon-passiefdeur de best 
isolerende deur van Nederland. 
In combinatie met het Lamikon-passiefkozijn
komt de u-waarde op 0,57.

Kortom, met de Lamikon-passiefdeur en het 
Lamikon LongLife++-kozijn is een enorme 
energiebesparing in zowel de renovatie als 
de nieuwbouw te realiseren.

Meer informatie over Lamikon-systemen en specifiek 
over Lamikon LongLife++ vindt u op www.lamikon.nl

Bramenberg 8
3755 BX  Eemnes

info@lamikon.nl
035 - 760 00 83

SAMEN STERK
A3 Hoogland Vastgoedonderhoud

Boekema, visie op vastgoedonderhoud

Creemers Vastgoedonderhoud Vierlingsbeek

Frans de Kleermaeker Schilders- en Afwerkingsbedrijf

Gebr. Van der Geest Schilder- en Vastgoedonderhoud

Schildersbedrijf De Graaf BV

Hemubo voor strategisch onderhoud

Koster Totaalonderhoud

Lenferink Schilders- Afbouw en Vastgoedonderhoud

Lindhout Schilder- en Vastgoedonderhoud

De Schrijver Vastgoedonderhoud

Veerman De Rijp BV

Verweij Houttechniek

Willems Vastgoedonderhoud

Wolters BV voor advies en duurzaam onderhoud
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