Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek
kiest met Woodstone® voor budgetzekerheid
Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek staat voor een dilemma: na
een overschilderbeurt zit na 4 jaar
alweer houtrot in de kozijnen van
44 woningen. Wat is verstandig?
Nieuwe kunststof kozijnen of de
kozijnen
laten
bekleden
met
®
Woodstone ?
Creemers
Glas-,
Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV in Vierlingsbeek weet de
stichting op grond van berekeningen
te overtuigen: Woodstone® is de
beste oplossing!

Rigoureuze aanpak

Gerard Willems

Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV is sinds
jaren de ‘huisschilder’ van Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek,
vertelt Gerard Willems, opzichter bij deze stichting. “Voor de 44
woningen in Vierlingsbeek en Overloon had Creemers een onderhoudsschema opgesteld. De woningen waren in 1996 overgeschilderd,
maar bij een controle in 2001 bleek er alweer houtrot in de vurenhouten
kozijnen te zitten, met name in de verbindingen. De grote vraag was
toen hoe we dat probleem het beste moesten oplossen, ook voor de
bewoners. Kozijnen eruit, nieuwe kunststof kozijnen erin? Ook de
draaidelen waren slecht en op de verdiepingen zat nog enkelglas,
kortom: er moest heel wat gebeuren. We hebben veel mogelijkheden
bekeken, ook de door Creemers voorgestelde behandeling met
Woodstone®. Na ruim een jaar oriëntatie hebben we toen besloten
om de woningen rigoureus aan te pakken: kozijnen bekleden met
Woodstone®, overal HR++ isolatieglas, houten draaidelen vervangen,
hardstenen dorpels plaatsen, binnen en buiten schilderen, nieuwe
buitendeuren, en nieuw hang- en sluitwerk.”

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Waarom Woodstone®
SVV-Vierlingsbeek heeft na rijp beraad gekozen
voor de door Creemers voorgestelde oplossing
met Woodstone®. Volgens Willems om twee
redenen: “De eerste reden is dat een
Woodstone®-kozijnbehandeling minimale overlast voor de bewoners geeft.
Dit in tegenstelling tot het plaatsen van nieuwe
kunststof kozijnen.
En de tweede reden is de budgetzekerheid die
aan Woodstone® ten grondslag ligt. Voor een
vooraf bepaald bedrag houdt Creemers deze
woningen nu 25 jaar lang in stand. En de
woningen zien er ook nog eens geweldig uit!”

Gebaar naar bewoners
De bewoners hebben weinig overlast ondervonden van de renovatie. Per woning was
Creemers maximaal drie dagen bezig. Toch
heeft de SVV-Vierlingsbeek de bewoners willen
compenseren voor de overlast: alle ramen zijn
ook aan de binnenkant geschilderd. En ook het
nieuwe hang- en sluitwerk mét politiekeurmerk
Veilig Wonen klasse 2 is een gebaar naar de
bewoners toe. Voor het aanbrengen van het
HR++ isolatieglas werd een kleine huurverhoging gevraagd, waar alle bewoners zonder
meer akkoord mee gingen.

Een prima resultaat
Michel Creemers, directeur van Creemers
Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden
BV in Vierlingsbeek over dit project: “Deze
woningen uit 1978 waren echt aan een opknapbeurt toe. De stichting wilde de huizen
nog 25 jaar exploiteren en stond voor de keuze:
kunststof kozijnen of de kozijnen laten bekleden
met Woodstone®. Ze hebben zich terdege
geïnformeerd over de mogelijkheden. Door
middel van berekeningen hebben wij hen ervan weten te overtuigen dat Woodstone® de
beste oplossing voor hun probleem was.”
“Organisatorisch en uitvoeringstechnisch is alles
prima verlopen. En het resultaat mag er zijn:
de huizen zien er geweldig uit en stichting én
bewoners zijn er tevreden over!”

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 instandhouden 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.
Houtrenovatiesyteem
Lamikonplan® zorgt voor
een gereguleerde vochthuishouding in het hout. Een onderhoudssysteem dat
uitstekend geschikt is voor de renovatie, maar dat u
zeker ook kunt inzetten als preventief wapen.
Verhoogde vochtpercentages worden opgespoord en
de oorzaken worden in kaart gebracht. Een betrouwbaar
projectadvies geeft aan welke maatregelen leiden tot
een onderhoudsarme houten gevel. Een waardevolle
prestatie, die al meer dan 25 jaar structureel afrekent
met houtrot en verfgebreken!

Houtbekledingssyteem
Het
gepatenteerde
Woodstone ® -systeem
biedt een levenslange bescherming van houten gevelelementen en rekent structureel af met houtrot en
verfgebreken. Het houtwerk krijgt een beluchte bekleding
van unieke steenvezelprofielen en beschermt het hout
duurzaam door middel van ventilatie aan de buitenkant van het kozijn. Het kozijn is onbereikbaar voor
weersinvloeden terwijl het hout vrij kan ademen en
overtollig vocht gemakkelijk kwijt kan.
Het Woodstone®-systeem is een uitstekende oplossing voor o.a. verkeerd gelamineerd en gevingerlast
hout en foutieve detailleringen.
Woodstone® bekledingssysteem is één van
de beste dubokeuzes in de toepassing.

Complete houten
gevelelementen
De duurzaamheid van
LamikonLongLife® is onbeperkt! Bij oplevering van de
LamikonLongLife® kozijnen staat het unieke monitorschema voor minimaal 15 jaar waarborg voor het blijvend functioneren.
Door het beheersen van het natuurlijke vochtpercentage van het hout treedt geen houtrot op en blijven
verfgebreken uit. Het LamikonLongLife® gevelelement:
- heeft een waterdichte verbinding;
- voldoet aan de door het GIW gestelde acceptatieeisen voor woningen en woongebouwen met een
GIW-garantie;
- wordt geleverd met FSC gecertificeerd hout;
- is voorzien van een KOMO product én procescertificaat.
LamikonLongLife® gevelelement is één van
de beste dubokeuzes in de toepassing.

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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