Op terrein van ‘s Heeren Loo in Noordwijk wordt al vijf jaar Lamikon Woodstone toegepast:

Houtrot blijft weg en panden krijgen
een geweldige uitstraling!
Op het terrein van ’s Heeren Loo
in Noordwijk staan woongebouwen
voor cliënten en huurwoningen voor
medewerkers. Vijf jaar geleden werd
bij een aantal woningen houtrot
geconstateerd. Toen de Lamikonsysteemhouder voorstelde om de
kozijnen te bekleden met Lamikon
Woodstone, stond men er in eerste
instantie afwijzend tegenover. Maar
met een ‘proef op de som’ werd
’s Heeren Loo ervan overtuigd dat
Lamikon Woodstone de problemen
niet verbergt maar juist definitief
oplost! Na vijf jaar is deze overtuiging alleen maar sterker geworden.

Voorstel: Lamikon Woodstone
‘Vijf jaar geleden werden vochtproblemen in het houtwerk geconstateerd
bij een aantal woningen hier op het terrein’, vertelt Floor van Duyn, teamleider techniek bij ’s Heeren Loo. ‘De woningen zijn in onderhoud bij een
Lamikon-systeemhouder die ons erop attent maakte. Omdat de problemen steeds groter werden en met schilderen niet opgelost konden worden, stelde de systeemhouder voor om de kozijnen te gaan bekleden
met Lamikon Woodstone.’
Floor van Duyn, teamleider

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Overtuigd: geen “oplapkozijn”
Van Duyn vertelt ‘niet van de kit en niet van de
latten’ te zijn. Hij moest er dan ook echt van
overtuigd worden dat Lamikon Woodstone dé
oplossing voor de vochtproblemen was. ‘De
Lamikon-systeemhouder heeft toen een proefkozijn gemaakt om ons te laten zien dat het
geen “oplapkozijn” wordt – zoals we dachten maar een nieuw kozijn. Dit heeft ons ervan
overtuigd dat met Lamikon Woodstone de problemen niet verborgen maar juist opgelost
worden.’
Geweldige uitstraling; geen houtrot meer
Inmiddels is nu bij acht huizen op het terrein van
’s Heeren Loo Lamikon Woodstone toegepast en
het resultaat liegt er volgens Van Duyn niet om:
‘De panden hebben een geweldige uitstraling
gekregen en bovendien hebben we er weinig
omkijken naar. Met traditioneel schilderwerk
moesten we bij elke schilderbeurt steeds maar
weer delen herstellen, maar dat is nu definitief
verleden tijd.’
Proefondervindelijk bewijs
Om budgettaire redenen kon Van Duyn een
aantal jaren geleden slechts één van twee identieke woningen met Lamikon Woodstone laten
bekleden. De andere woning kreeg een traditionele schilderbeurt. Wat bleek? ‘Na een jaar
kwamen de gebreken daar alweer terug. Het
werd steeds erger, terwijl bij de woning waar
Lamikon Woodstone was gebruikt, de problemen
niet terugkwamen! Na vier jaar hebben we toen
besloten om die woning toch ook maar te gaan
bekleden met Lamikon Woodstone.’
Kostenaspect
Over het kostenaspect zegt Van Duyn: ‘Lamikon
Woodstone is duurder dan een reguliere schilderbeurt, maar het houtwerk blijft er beter mee
in de verf. Het is gewoon goed en daarom verdienen we het op termijn ook terug.’
Kwaliteit én vertrouwen
De systeemhouder gaat elk jaar zelf de panden
langs ‘ om samen met de klant het geweldige
resultaat te zien’. ’ Van Duyn is intussen wel overtuigd van de kwaliteit van Lamikon Woodstone
en heeft er ook vertrouwen in gekregen: ‘Als er
panden zijn met vochtproblemen, dan kiezen
we direct voor Lamikon Woodstone!’

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders
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Lamikon is een netwerkorganisatie die productconcepten en diensten ontwikkelt, 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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