Lamikon Woodstone-systeem zorgt voor
een ware metamorfose van het hoofdkantoor van Apollo Vredestein in Enschede

Nadat het hoofdkantoor van Apollo
Vredestein in Enschede in 2003 een grote
schilderbeurt heeft ondergaan, blijft
het houtrot voortwoekeren. Begin 2009
besluit Apollo Vredestein om niet alleen
dit probleem rigoureus aan te pakken
maar ook het gebouw een stijlvollere
uitstraling te geven, overeenkomstig de
innovatieve producten van Vredestein.
Men schakelt een Lamikon-systeemhouder in om dit te gaan realiseren. Het
resultaat mag er inmiddels zijn!

Naar resultaatgericht onderhoud

Gertjan ten Dam

‘Bij de grote schilderbeurt in 2003 zijn alle houtrotdelen vervangen’, vertelt
Gertjan ten Dam, utility engineer bij Apollo Vredestein in Enschede.
‘Helaas zijn de reparaties niet goed uitgevoerd, en is het houtrot opnieuw
gaan woekeren. Een van de oorzaken hiervan was het enkel glas dat
zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zat met een spouw
ertussen van 10 cm. Hierdoor kon veel condens ontstaan, met alle
gevolgen van dien.’
De laatste jaren gaat Apollo Vredestein volgens Ten Dam steeds bewuster
om met het onderhoud van de kantoorpanden. ‘We hebben meer
structuur daarin aangebracht. We willen toe naar resultaatgericht
onderhoud. Zo kunnen we de noodzakelijke onderhoudskosten beter
spreiden.’

Kwaliteit in onderhoud
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Lamikon Woodstone-systeem:
oplossing voor langere termijn
Voor het hoofdkantoor in Enschede zocht men
een oplossing voor de middenlange termijn.
Men kende het Lamikon Woodstone-systeem
en men was ervan overtuigd dat dit systeem de
ideale oplossing zou zijn. ‘We hebben projecten
ervan bekeken en gezien dat panden ook een
strakkere uitstraling krijgen met Lamikon
Woodstone. Een dergelijke uitstraling hadden
we ook voor ogen wat ons hoofdkantoor betreft
en toen hebben we – in overleg met de
Lamikon-systeemhouder - besloten om niet
alleen de liggende delen maar ook de staanders
met Lamikon Woodstone te bekleden.
Op termijn kunnen we hiermee het gebouw in
stand houden en de uitstraling ervan behouden’,
aldus Ten Dam.

Vertrouwen in Lamikon-methode
Volgens Ten Dam was er voor de goedkeuring
van deze aanpak wel enige uitleg nodig richting
directie. ‘Men moest ervan overtuigd worden
dat deze aanpak zekerheid op lange termijn
garandeert. We zijn hiermee immers blijvend
van ons houtrot af en we kunnen er een paar
schilderbeurten mee uitsparen. Het is wel een
behoorlijke investering maar we verwachten
absoluut resultaat op lange termijn.’

Metamorfose
De Lamikon-systeemhouder heeft het hoofdkantoor een strakkere uitstraling gegeven.
Om dit te realiseren heeft hij onder andere de
aluminiumramen bekleed met een foliesysteem
om alle kleuren hetzelfde te krijgen. Hij heeft
de zonneschermen eraf gehaald, in onderhoud
gedaan en vervolgens weer teruggeplaatst. En
ten slotte heeft hij alles wit afgeschilderd.
Ten Dam is zeer te spreken over het resultaat.
‘De kozijnen hadden eerst heel veel detaillering,
maar nu is alles veel strakker geworden. Je kent
het gebouw niet terug!’

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 productcon cepten en diensten ontwik kelt, promoot en
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten
gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhoudsbedrijven 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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