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

RESULTAATGER ICHT
SAMENWERKEN MET
LAMIKON LONGL IFE

Zekerheid

Met ons eigen monitorteam blijven we ook

na de bouw betrokken bij het project.

Zij houden het vochtpercentage in de gaten,

signaleren en herstellen waar nodig en

houden op die manier uw investering in

topconditie.

Nieuwbouw maar ook Renovatie

Lamikon LongLife is ideaal voor 

nieuwbouw, maar leent zich ook 

uitstekend voor renovatieprojecten.

Vakwerk

Lamikon-systemen worden uitgevoerd

door gekwalificeerde en gecertificeerde

timmerfabrieken en onderhoudsbedrijven.

www.lamikon.nl

Ruim 30 jaar ervaringBramenberg 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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alleen uiterst duurzaam maar passen ook

prima bij een productieproces dat rekening

houdt met het milieu. En natuurlijk voldoet 

elk Lamikon LongLife gevelelement aan de 

specificaties uit het bouwbesluit met betrekking

tot sterkte, wind- en waterdichtheid en energie-

prestatie.

Kostenefficiënt

Kozijnen en ramen die volgens de Lamikon

LongLife productiewijze zijn gefabriceerd, is

de meest complete, duurzame, gebruiksvrien-

delijke en kostenefficiënte keus die er op dit

moment te maken is. Want ook na 15 jaar

zien ze er nog perfect uit. Weer en wind heb-

ben er geen vat op gekregen en indringers

trouwens ook niet. Want Lamikon LongLife 

gevelelementen zijn, naast de goede TNO-

testrapporten, het KOMO-procescertificaat

(BRL 5026), het FSC-milieukeurmerk en DUBO-

keur ook voorzien van het Politiekeurmerk

(NEN 5096) en zijn inmiddels opgenomen 

in de ISSO databank. Het moment dat er geld

uitgespaard kan worden op onderhoud en 

beheer is met Lamikon LongLife al direct na

plaatsing.

Werkwijze

Na productie volgens opgegeven specificaties

worden de kant-en-klare gevelelementen 

precies op de gewenste dag in de afbouw-

fase op de bouwplaats aangevoerd. 

Al eerder, in de ruwbouwfase, is het SnelMon-

tage-Systeem geplaatst. De verschillende ele-

menten kunnen daardoor snel en efficiënt

worden gemonteerd. Daarna hoeft er geen

schilder, beglazer of steiger meer aan te pas 

te komen. Bijkomend voordeel is dat door

deze efficiënte werkwijze de faalkosten op 

de bouwplaats omlaag gebracht worden.

Ook na 15 jaar ziet alles er nog perfect uit

Nieuwbouw en renovatie met Lamikon LongLife

Complete houten gevelelementen 
met uithoudingsvermogen

De voordelen van hout

Het Lamikon LongLife-systeem komt voort uit 

de toenemende vraag naar gevelelementen

met alle voordelen van hout, zonder de nade-

len ervan. Dus wel stevig en fraai, makkelijk

schilderbaar en flexibel in maatvoering, maar

zonder de dreiging van houtrot. Bovendien

geldt voor Lamikon LongLife gevelelementen

een waarborg van 15 jaar. Dat betekent dat,

naast garantie op productie en montage, ook

het instandhouden 15 jaar wordt gegaran-

deerd. Onze gevelelementen zijn dus niet 

Met de komst van Lamikon zijn de problemen op de bouw met betrekking tot houten gevelelementen

verleden tijd. De gevelelementen waren onderhoudsgevoelig en kwetsbaar. En dus kreeg kunststof

soms de voorkeur. Daar is geen enkele reden meer voor. Want Lamikon LongLife heeft de afgelopen

30 jaar bewezen dat alle problemen opgelost zijn.
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