Woningcorporatie Destion wil duurzaam investeren in kwaliteit:

‘Met Lamikon Woodstone investeren we
in de duurzaamheid van de woningen’
Woningcorporatie Destion uit Gennep wil
binnen nu en vijf jaar al haar woningen
(ong. 2500) voorzien van isolatieglas.
Momenteel worden twintig eengezinswoningen in Nieuw Bergen en Afferden
onder handen genomen. In het kader van
de duurzaamheid van deze woningen is
- op advies van de Lamikon-systeemhouder - besloten tot een totaalaanpak
van de gevels. Er wordt niet alleen isolatieglas aangebracht maar ook de
kozijnen worden zo nodig aangepakt: de
deels door houtrot aangetaste kozijnen
worden bekleed met het Lamikon
Woodstone-systeem waarmee definitief
een eind wordt gemaakt aan het houtrotprobleem. De woningcorporatie kende
het Lamikon-systeem al en heeft er prima
ervaringen mee!

Omslagpunt
De woningen in Nieuw Bergen en Afferden dateren uit begin 80-er
jaren. Volgens Dirk de Kok, medewerker bedrijfsbureau bij Destion,
is er niet zo heel veel aan de hand met de woningen, maar is het wat Destion betreft - tijd om een omslagpunt te maken: ‘Binnen nu
en vijf jaar willen we dat al onze woningen volledig voorzien zijn van
isolatieglas. En als we een woning gaan voorzien van isolatieglas,
kijken we tegelijk ook naar de kwaliteit van de kozijnen. We gaan nu
wat meer investeren om de kozijnen langer te kunnen handhaven.’
Dirk de Kok

Kwaliteit in onderhoud

LAM120 Ondernemers Flyer Destion 1.indd 1

04-02-2010 09:47:24

Huidige situatie
De kwaliteit van de gevelelementen van de woningen in Nieuw Bergen en Afferden blijkt niet
optimaal te zijn. De situatie is als volgt: De
woningen hebben alleen beneden isolatieglas.
De slaapkamers aan de achterzijde boven hebben
uitzetramen die alleen op een kier opengezet
kunnen worden. De andere ramen in de woning
draaien naar binnen met als gevolg dat het water
daar naar binnen loopt op de onderdorpel. Door
de slechte detaillering, met name de aansluiting
van het glas en de gevelbekleding op de onderdorpel, is op verschillende plaatsen in de kozijnen houtrot ontstaan.

Lamikon Woodstone-systeem:
in kader van duurzaamheid
De Kok vertelt dat de Lamikon-systeemhouder
voorstelde om de kozijnen te bekleden met het
Lamikon Woodstone-systeem. ‘We kenden dit
systeem al van een drietal projecten waar het
twee jaar geleden preventief is aangebracht.
We hebben er prima ervaringen mee en zien ook
de toegevoegde waarde ervan in: het geeft minder
overlast voor bewoners; vervanging door nieuwe
kozijnen is niet nodig; en we hebben de garantie
dat het houtrot definitief zal wegblijven.
Bovendien wordt het onderhoudsinterval ermee
verlengd. Met dit systeem zijn we echt duurzaam
bezig, want we gooien ook geen goede delen
weg’, aldus De Kok.

Aanpak in overleg met Lamikon
Het houtrot dat bij de binnendraaiende ramen
is ontstaan doordat het water daar naar binnen
kan lopen, blijkt van binnenuit te komen. Om dit
probleem op te lossen heeft de Lamikon-systeem
houder in overleg met Lamikon een zodanige
detailverbetering aangebracht met het Lamikon
Woodstone-systeem, dat het houtrot daar niet
meer kan ontstaan. Alle onderdorpels worden ook
bekleed met het Lamikon Woodstone-systeem.
Daarnaast wordt o.a. al het enkelglas vervangen
door isolatieglas en wordt zowel binnen- als
buitenschilderwerk gedaan.
De Kok is zeer te spreken over het resultaat van
deze aanpak: ‘Het ziet er strak uit en uit ervaring
weten we dat het er ook strak blijft uitzien!’

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders
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Wie of wat is Lamikon
Lamikon is een netwerkorganisatie die productconc epten en diensten ontwikkelt, promoot en
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten
gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhouds
bedrijven en timmerfabrieken aangesloten die zichzelf
ruimschoots hebben bewezen. Samen vormen zij een
collectief om blijvend houtrotvrije en functionerende
gevelelementen te realiseren voor woningbeheerders
en/of eigenaren, waarbij exploitatiekosten worden
geminimaliseerd.

Een onderhoudssysteem dat het hout:
• een beluchte bekleding geeft van unieke profielen;
• duurzaam beschermt door middel van ventilatie
aan de buitenkant van het kozijn;
• vrij laat ademen waardoor overtollig vocht
gemakkelijk weg kan;
• onbereikbaar maakt voor weersinvloeden.
Het rekent structureel af met houtrot en verfgebreken en geeft levenslange bescherming aan houten
gevelelementen.

Dit onderhoudssysteem herstelt de vochthuishouding
van het hout en maakt daarmee definitief een eind aan
houtrot en verfgebreken. Het is speciaal ontwikkeld voor
renovatie maar kan ook preventief ingezet worden. Al
meer dan 25 jaar heeft dit systeem zich bewezen!

Complete houten gevelelementen voor nieuwbouw
en renovatie
• met een onbeperkte duurzaamheid,
• en een garantie van 15 jaar op productie, montage
en in stand houden.
Stevig en fraai, makkelijk schilderbaar en flexibel in
maatvoering. Zonder de dreiging van verfgebreken
en houtrot door het beheersen van het natuurlijk
vochtgehalte van het hout.
Het LamikonLongLife-gevelelement:
• heeft een waterdichte verbinding;
• onderhoudsarme detaillering;
• concept III en IV;
• wordt geleverd met FSC-gecertificeerd hout;
• is voorzien van een KOMO-product- en –procescertificaat.

Lamikon BV
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
Telefoon 055-5789590
Fax 055-5789581
E-mail Lamikon@lamikon.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.lamikon.nl
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