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Meer informatie over Lamikon Plan en 
Lamikon Woodstone vindt u op www.lamikon.nl

R E S U LTA AT G E R I C H T
S A M E N W E R K E N  

M E T  L A M I K O N  P L A N  
E N  WOODSTONE

Kostenefficiënt

Beide systemen zijn nadrukkelijk géén lapmid-

delen voor de korte termijn. Het hout blijft er,

met een minimum aan onderhoud, tientallen

jaren krachtig en levendig door en de verflaag

blijft langer intact. Daardoor is de keuze voor

Lamikon al snel kostenefficiënter dan elke 

andere herstelmethode. Het moment dat er

geld uitgespaard kan worden op onderhoud 

is met het Lamikon Plan en het Lamikon Wood-

stone-systeem al na ongeveer vier jaar bereikt.

Vakwerk

Lamikon-systemen worden uitgevoerd 

door gekwalificeerde en gecertificeerde 

onderhoudsbedrijven. 

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

www.lamikon.nl

Ruim 30 jaar ervaring
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Het Lamikon Plan-systeem

Lamikon Plan herstelt de vochthuishouding van 

het hout. Een onderhoudssysteem dat speciaal 

is ontwikkeld voor instandhouding, maar ook 

ingezet kan worden voor preventie. Het heeft 

zich in de afgelopen 30 jaar bewezen als een 

betrouwbaar concept dat de oorzaak aanpakt 

en geen symptoombestrijder is.

Het Woodstone-systeem

Het Lamikon Woodstone-systeem voorziet in een duurzame bekleding van de bestaande houten 

gevelelementen. Er ontstaat een ventilerende laag tussen de bekleding en het hout. Dat hout 

krijgt z’n oorspronkelijke vochtwaarde weer terug en daarmee ook z’n draagkracht. Het is niet 

altijd nodig om de kozijnen te vervangen. Dit systeem is in alle kleuren uit te voeren.

TOPCONDITIE
voor bestaande kozijnen

Vocht

Vocht kan een verwoestende werking hebben

op houten gevelelementen. Verf geeft wel

enige tijd bescherming, maar geen tientallen

jaren en zeker niet voor 100%. Voor je het

weet kan de schilder weer van voren af aan

beginnen. Maar waar houtrot al heeft toege-

slagen, kan zelfs het fraaiste verfwerk dat niet

meer terugdraaien. Daarom is het goed om te

weten dat de systemen van Lamikon een echt

duurzame topconditie kunnen garanderen.

Speciaal voor het instandhouden van houten

gevelelementen als kozijnen en ramen, kent 

Lamikon twee systemen: Lamikon Plan en 

Lamikon Woodstone. Beide systemen rekenen

structureel af met houtrot en verfgebreken.

Houten gevelelementen hebben twee grote vijanden: vocht en onwetendheid. Aan beide kunnen 

we wat doen. En daarmee verlossen we u wellicht van een derde dilemma: Hoe haal ik het beste 

rendement uit onderhoud en beheer van woningen en bedrijfspanden?
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