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Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken vecht jarenlang vergeefs tegen houtrot in complex De Wandelmeent in Hilversum:

LamikonLongLife, Lamikonplan en Lamikon Woodstone maken
wooncomplex onderhoudstechnisch weer beheersbaar!

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.

Over Stichting
Woningcorporaties
Het Gooi en Omstreken
Stichting Woningcorporaties Het Gooi
en Omstreken is actief in de regio
Gooi en Vechtstreek en de regio
Eemland. In de gemeenten Hilversum,
Blaricum,
Bussum,
Wijdemeren,
Bunschoten en Baarn verhuurt de
stichting ongeveer 6700 woningen en
400 andere eenheden. Door nieuwbouw
zal dit aantal in de komende jaren
toenemen tot 7700 in 2012.

Wie zijn wij?
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.

Al jarenlang zijn er problemen met de kozijnen van het complex De Wandelmeent in Hilversum. Er is veel
houtrotaantasting en eigenaar Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken probeert dit telkens
– op de traditionele manier - weer onder controle te krijgen. Uiteindelijk moet de stichting concluderen
‘het onderhoud niet meer de baas te zijn’. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld waarmee
het onderhoud weer beheersbaar wordt: de Lamikon-systemen bieden uitkomst! Aan systeemhouder
Adrie Hoogland Bouwkundig Onderhoud uit Eemnes de taak om het in de praktijk te brengen.

Jarenlang vergeefse strijd tegen houtrot
Slechte detailleringen met vurenhout, enkel glas en
slechte ventilatie zijn volgens
Paul Boog, projectleider bij Stichting Woningcorporaties Het Gooi
en Omstreken, de belangrijkste
oorzaken van de enorme houtrotaantastingen in het complex
de Wandelmeent. ‘Al vanaf de
oplevering - nu precies 30 jaar
geleden - zijn er problemen met
de kozijnen geweest. Met traditioneel houtrotherstel en verfbeurten hebben we geprobeerd
om het allemaal bij te houden, Paul Boog, projectleider
maar op een bepaald moment moesten we concluderen
dat we het onderhoud niet meer de baas waren.’

vervangen door nieuwe LamikonLongLife-kozijnen en
80% wordt hersteld met Lamikonplan en bekleed met
Lamikon Woodstone. Projectleider Cees Puijk hierover:
‘De opdrachtgever heeft in veel situaties voor herstel moeten kiezen omdat we te maken hadden met moeilijk
vervangbare kozijnen (achter het metselwerk). De grote
nanciële consequenties van vervanging zijn ook van invloed
geweest op de keuze voor herstel. Maar we hebben absoluut
nergens concessies gedaan: al het noodzakelijke is gedaan om de kozijnen in goede staat te brengen.’

Houtrot geen kans meer: onderhoud beheersbaar
Boog is zeer tevreden over het resultaat en heeft wat
het onderhoud van complex de Wandelmeent betreft alle
vertrouwen in de toekomst: ‘Nagenoeg alle kwetsbare
plekken zijn bekleed met Lamikon Woodstone. Hierdoor
heeft houtrot geen kans meer en is het onderhoud van
de kozijnen – eindelijk - beheersbaar geworden!’

Keuze voor Lamikon-aanpak:
keuze voor zekerheid
Op aanraden van Lamikon-systeemhouder Adrie Hoogland
Bouwkundig Onderhoud BV uit Eemnes besluit Het Gooi en
Omstreken het houtrot te gaan bestrijden met de Lamikon-systemen. Boog: ‘We hebben dit besluit niet zomaar
genomen. Hoogland had namelijk al in 1998 bij een klein
project van ons Lamikonplan en Lamikon Woodstone
toegepast en daar waren we zeer enthousiast over.
In 2000 heeft Hoogland toen een proefkozijn op de
Wandelmeent uitgevoerd met Lamikon Woodstone. Dit
kozijn hebben we een aantal jaren nauwgezet gevolgd en
het resultaat gaf echt de doorslag! Juist de combinatie
met Lamikon Woodstone gaf ons alle vertrouwen. Het is
een keuze voor zekerheid omdat kozijnen hiermee tot in
lengte van jaren op een beheersbare manier te onderhouden zijn. Niet alleen houtrotproblematiek, maar ook
detailleringsproblemen kunnen ermee opgelost worden!’

Terug naar nulsituatie: omvangrijk project
In 2006 wordt het complex de Wandelmeent o.a. houtrotvrij gemaakt en geschilderd. 20% van de kozijnen wordt

De Wandelmeent: Centraal Wonen project
Het complex De Wandelmeent in Hilversum is een
bijzonder complex. Het wordt gehuurd door de Stichting
Centraal Wonen die hier dertig jaar geleden het eerste
Centraal Wonen project van Nederland realiseerde.
Het complex bestaat uit 50 woningen plus gemeenschapsruimten. De huizen vallen op door hun ronde
daken en rood gekleurde kozijnen. Het complex is
ontworpen door architect Leo de Jonge.
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Woningstichting Pré Wonen uit Haarlem wil houtrotproblemen structureel oplossen en komt zélf met voorstel:

Detailleringsproblemen aanpakken met Lamikon Woodstone

Bij 42 eengezinswoningen aan De Linge in Heemstede constateert woningstichting Pré Wonen houtrot als
gevolg van slechte detailleringen en toepassing van zacht hout. Traditionele reparaties blijken niet afdoende en gezocht wordt naar een structurele oplossing voor het probleem. De woningstichting bestudeert
de mogelijkheden van Lamikon Woodstone en stelt op grond daarvan zelf een bestek op.
De Groep Vastgoedcare BV uit Zoeterwoude gaat ermee aan de slag: het wordt voor beide het eerste
Lamikon Woodstone-project!

Over Pré Wonen
Woningstichting Pré Wonen is actief
in de gemeenten Haarlem, Beverwijk,
Heemskerk, Velsen, Heemstede en
Bennebroek. Met ruim 15.000
woningen en bedrijfsruimten biedt de
stichting woon- en werkruimte aan
zo’n 34.000 mensen.

Het
gepatenteerde
Lamikon
Woodstone-systeem rekent structureel af met houtrot en verfgebreken. Het biedt een levenslange
bescherming van houten gevelelementen door middel van ventilatie aan de buitenkant van het
kozijn of raam. Het houtwerk
krijgt een beluchte bekleding van
geperste steenvezelproelen.
Het kozijn is onbereikbaar voor
weersinvloeden terwijl het hout
vrij kan ademen en overtollig vocht
kwijt kan.

Het probleem

Betrokkenheid

De 42 eengezinswoningen aan De Linge
in Heemstede dateren uit de zeventiger
jaren. De naaldhouten kozijnen en met
name de onderdorpels vertonen houtrotaantasting, hoewel de afgelopen
jaren toch de nodige houtrotreparaties
zijn uitgevoerd. ‘Het probleem zit in de
matige detaillering’, vertelt John de Jong,
projectleider planmatig onderhoud bij
Pré Wonen. ‘De rabatdelen zijn slecht
geventileerd aangebracht en zitten aan
de onderzijde dicht op de onderdorpel.
Wij hebben in het verleden de aangetaste onderdorpels eruit gehaald, nieuwe erin gezet en de rabatdelen weer
teruggeplaatst. Maar dat is kostbaar,
veroorzaakt veel overlast én blijkt niet
John de Jong,
afdoende: het probleem komt na verloop van tijd weer
terug. De vraag voor ons was dus: hoe lossen we dit
probleem op een eenvoudige en structurele manier op?’

Pré Wonen en De Groep Vastgoedcare
zijn beide intensief betrokken bij hun
eerste Lamikon Woodstone-project. Voor
de woningstichting was de onervarenheid van de systeemhouder reden om
vooraf duidelijke afspraken te maken.
‘We hadden er wel vertrouwen in, maar
wilden toch zoveel mogelijk twijfels onzerzijds wegnemen.’ De Groep Vastgoedcare volgt het project op de voet:
‘Wij monitoren dit project zo goed mogelijk en zullen dat ook blijven doen. Er
zitten, niet alleen voor ons maar ook voor
de opdrachtgever, veel leermomenten in.
Gelukkig krijgen we goede ondersteuning
van Lamikon.’

Pré Wonen vindt oplossing:
Lamikon Woodstone!
Pré Wonen hoort over Lamikon Woodstone waarmee
dure reparaties van onderdorpels voorkomen kunnen worden én waarmee het complex beheersbaar kan worden
gemaakt. De Jong: ‘Wij zijn erg gericht op constructieve
oplossingen en hebben daarom eerst goed onderzoek
gedaan naar Lamikon Woodstone. Op grond daarvan
hebben wij een eigen bestek geschreven en daarin exact
aangegeven hoe wij de houtrotreparatie met Lamikon
Woodstone uitgevoerd wilden hebben.’

Juiste keuze
Han Theil, directeur van De Groep Vastgoedcare, vertelt
dat Pré Wonen een nagenoeg sluitend plan van aanpak had
gemaakt. ‘In overleg hebben we er nog wat verjning in
aangebracht. Lamikon Woodstone is hier echt dé oplossing. Alle maatregelen die Pré Wonen de afgelopen jaren
heeft genomen, zijn puur symptoombestrijding geweest.
Maar met Lamikon Woodstone kiest men ervoor om het
complex nu en in de toekomst zowel technisch als economisch goed te onderhouden.’

projectleider

Aanpak mét resultaat
Eind augustus is De Groep Vastgoedcare begonnen met de
opknapbeurt van de woningen aan De Linge. De aanpak
is gericht op duurzaam onderhouden. Theil: ’Wij hebben
minimale maatregelen getroffen om houtrotvrije gevelelementen te realiseren. Met toepassing van Lamikonplan
en Lamikon Woodstone zijn we daar prima in geslaagd:
na twee maanden hebben we al kunnen constateren dat
het vochtgehalte in het hout sterk afneemt!’

Vertrouwen
Pré Wonen heeft welbewust gekozen voor Lamikon
Woodstone. ‘We geloven in deze methode: het hout wordt
geventileerd en blijft daardoor droog. En droog hout rot
niet. Het is wel een duurdere methode, maar daar staat
tegenover dat het complex ook in de toekomst beheersbaar blijft.’
Toch is De Jong enigszins sceptisch: ‘Het is hoe dan ook
een kitvoeg en ik moet nog zien hoe die zich in de loop
van de tijd gaat houden. De kitvoeg gaat over glas naar
hout en dat zijn toch verschillende materialen met andere werkingen. Bij de eerstvolgende schilderbeurt zullen
we de kitvoeg beslist extra nakijken!’ Maar het vertrouwen wint het vooralsnog van de scepsis, want De Jong
stelt tot slot vast er toch wel heil in te zien. ‘Ik verwacht
dat we in de toekomst meer met Lamikon gaan doen!’
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Marius van Zanten, hoofd verkoop industrie, BUVA:

‘Innovatief bezig met rationeel verwerkbare producten’
BUVA rationele bouwprodukten BV in Barendrecht is producent en leverancier van bouwproducten voor
de woning- en utiliteitsbouw én productontwikkelaar. Als ketenpartij van Lamikon is het betrokken bij
de productie van het LamikonLongLife-kozijn. Aan Marius van Zanten, hoofd verkoop industrie bij BUVA,
de vraag wat deze betrokkenheid concreet inhoudt.

Producten passen in Lamikon-concept
‘BUVA is vanaf het eerste moment nauw betrokken geweest
bij de ontwikkeling van het LamikonLongLife-kozijn’,
vertelt Van Zanten. ‘Wij zagen dat het LamikonLongLifeconcept dezelfde uitgangspunten heeft als BUVA, namelijk
kwalitatief hoogwaardige producten die probleemloos
functioneren waardoor de kosten aanmerkelijk worden
teruggedrongen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij
momenteel een concrete bijdrage leveren aan de productie van het kozijn. Wij leveren het hang- en sluitwerk, aluminiumproelen en ventilatieroosters voor de
LamikonLongLife-kozijnen. Dit zijn in onze visie “rationeel verwerkbare” producten die prima passen in het
Lamikon-concept.’

Nastelbaar hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerkprogramma dat BUVA in eigen huis
heeft ontwikkeld, is standaard nastelbaar en inbraakwerend.
Volgens Van Zanten heeft dit directe invloed op het kozijn:
‘Als het hang- en sluitwerk in orde is en blijft, wordt de
levensduur van het complete kozijn langer en worden
faalkosten aanzienlijk teruggedrongen. In combinatie met
kwalitatief hoogwaardige kozijnen, ramen en deuren levert
dit perfect draaiende delen op. Dit sluit uitstekend aan
op de losoe van het LamikonLongLife-kozijn.’

Aluminium proelen
BUVA levert voor de LamikonLongLife-kozijnen zogeheten
DPS aluminium proelen. Van Zanten noemt de voordelen
ervan: ‘Deze proelen hebben als groot voordeel dat zij te

combineren zijn met een dorpelafdekker. Ze zijn bovendien vrij eenvoudig te monteren en ook eenvoudig af te
klikken bij bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt. Ze verlengen de levensduur van houten kozijnen, verlagen de
onderhoudskosten en dragen hiermee bij aan de hoge
kwaliteit van het kozijn.’

Ventilatieroosters
Over de door BUVA geleverde ventilatieroosters zegt
Van Zanten: ‘Energiezuinigheid met de daaraan gerelateerde ventilatievoorzieningen zijn momenteel een hot
item. BUVA zorgt er met zijn standaard zelfregelende
roosters voor dat men op een traditionele manier kan
ventileren zonder dat dit ten koste gaat van de energiezuinigheid van de woning.’

Innovatief gericht: hoogwaardige kwaliteit
LamikonLongLife-kozijn
Zowel Lamikon als BUVA richt zich op de ontwikkeling
van kwalitatief hoogwaardige bouwproducten. Volgens
Van Zanten is BUVA - evenals Lamikon - daarbij sterk
innovatief gericht: ‘Wij hebben onze eigen ontwikkelingsafdeling en doen veel aan productontwikkeling. In de
komende maanden introduceren we weer een aantal
nieuwe ontwikkelingen zoals een raamsluiting voor opdekramen en een nieuwe sluiting die geschikt is voor zowel
stolpramen als stolpdeuren. En niet te vergeten een verder
doorontwikkelde versie van onze DPS-proelen! Met al deze
ontwikkelingen leveren we een concrete bijdrage aan de
hoogwaardige kwaliteit van het LamikonLongLife-kozijn!’

Tweedaagse Lamikon-basiscursus:

Lamikon-visie in praktijk leren brengen

Doorlopend organiseert Lamikon een aantal basiscursussen voor werknemers van systeemhouders die
met Lamikon-systemen (gaan) werken. Volgens Mirjam ten Hove, technisch adviseur van Lamikon en
cursusleider, is het noodzakelijk dat alle mensen op de werkvloer de cursus volgen om de Lamikon-visie
in de praktijk te kunnen waarmaken.

Lamikon-visie: resultaatgericht bezig zijn
‘De eerste cursusdag begint altijd met een uitleg van de
Lamikon-visie’, vertelt Mirjam ten Hove. Zij geeft de cursus samen met Coen van Wanrooy, die het praktijkgedeelte verzorgt. ‘We vertellen dat de Lamikon-methode gericht is op resultaatgericht vastgoedonderhoud in
tegenstelling tot traditioneel onderhoud waarbij werk
wordt uitgevoerd conform een inspanningsverplichting.
Met de Lamikon-systemen Lamikonplan, Lamikon Woodstone en LamikonLongLife wordt dit gerealiseerd, omdat

geveltimmerwerk hiermee duurzaam in stand wordt
gehouden zonder dat er houtaantastingen ontstaan.
Hierin onderscheiden de Lamikon-systemen zich van alle
andere houtrotreparatiemiddelen. Voor de mensen die
met deze Lamikon-systemen gaan werken, betekent dit
dat zij echt ánders moeten gaan werken: niet langer
gericht op de inspanning, maar op het resultaat! Immers,
het uitgevoerde werk moet vijftien jaar goed blijven!’
Lees verder op pagina 4>>
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Lamikon top-10:
oorzaken van houtrot
De cursisten leren de Lamikon top-10 kennen.
Dit zijn, in volgorde van belangrijkheid, de
tien belangrijkste oorzaken van houtrot.
Ten Hove: ‘Het geeft tevens de prioriteit
van de uit te voeren maatregelen aan en is
de basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5026, het KOMO®-procescerticaat voor het in stand houden van
houten gevelelementen.’
Ook de eigenschappen van hout komen
tijdens de cursus uitgebreid aan de orde,
en uiteraard de vraag ‘wat vocht doet met
hout’. Ten Hove wijst erop dat het beheersen
van het vochtgehalte ‘de enige te beïnvloeden factor is om te zorgen dat er geen
houtrot komt’.

Lamikon-systemen:
op juiste manier toepassen
In de theorie- en praktijklessen leren de cursisten wat de eigenschappen van Lamikonplan, Lamikon Woodstone en LamikonLongLife zijn en hoe zij hiermee veilig kunnen
werken. Ook komt de werkvolgorde aan bod:
welke stappen en voorbereidingen zijn
wanneer noodzakelijk? Maar ook het traject
erna, de conditiemonitoring, krijgt aandacht.
Ten Hove: ‘Wij leggen de cursisten uit
waarom door conditiemonitoring - door het
vastleggen van de prestaties gedurende
een langere periode - een schat aan informatie wordt verkregen over de duurzaamheid van de uitgevoerde maatregelen.’

Lamikon-cursus: basis voor
prestatie Lamikon-systemen
Ten Hove benadrukt tot slot het belang van
deze cursus: ‘De prestatie van de Lamikonsystemen valt of staat met de uitvoering
ervan. Daarom is het van wezenlijk belang
dat de mensen op de werkvloer precies
weten hoe zij met deze systemen moeten
werken en dat vervolgens ook in de praktijk
brengen!’

Systeemhouders onderhoudsbedrijven
Adrie Hoogland Bouwkundig Onderhoud B.V.
Vlierberg 9, 3755 BS Eemnes, tel: 035 - 5310044
info@adriehoogland.nl - www.adriehoogland.nl
Boekema, visie op vastgoedonderhoud
Wasaweg 14, 9723 JD Groningen, tel: 050-5730720
info@boekema.nl - www.boekema.nl
Bosch Vastgoedzorg
Voltastraat 4, 6370 AB Landgraaf ,tel: 045 - 5314863
info@boschvastgoedzorg.nl - www.boschvastgoedzorg.nl
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerken B.V.
Grotestraat 57, 5821 AB Vierlingsbeek, tel: 0478 - 632044
info@creemersbv.nl - www.creemersbv.nl
De Groep Vastgoedcare B.V.
Hoge Rijndijk 285, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk, tel: 071-5817500
info@de-groep.com - www.de-groep.com
De Schrijver B.V.
Hulsterweg 75H, 4587 LG Kloosterzande, tel: 0114 - 690231
info@deschrijver.nl - www.deschrijver.nl
Frans de Kleermaeker B.V.
Waldorpstraat 292, 2521 CG Den Haag, tel: 070 - 3891287
info@fransdekleermaeker.nl
Gebr. van der Geest B.V.
Kuipersdijk 346, 7541 WL Enschede, tel: 053 - 4311291
info@huisschilder.nl - www.huisschilder.nl
Hagenaars Schilderwerken B.V.
Mijlstraat 15, 5281 LJ Boxtel, tel: 0411 - 674828
info@hagenaarsboxtel.nl - www.hagenaarsboxtel.nl
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud
Linnewever 15, 2292 JG Wateringen, tel: 0174 - 226976
denhaag@hartmantotaalonderhoud.nl - www.hartmantotaalonderhoud.nl
Hemink Meesterschilders B.V.
Gildestraat 5, 7622 AZ Borne, tel: 074 - 2657080
Info@heminkmeesterschilders.nl - www.heminkmeesterschilders.nl
Hemubo Almere B.V.
Remmingweg 45, 1332 BD Almere, tel: 036 - 5492700
info@hemubo.nl - www.hemubo.nl
Hendriks Houtsanering B.V.
Wilhelminasingel 14-16, 5351 CB Berghem, tel: 0412 - 401537
info@hendriksschilders.nl - www.hendriksschilders.nl
Houtrotvrij Nederland.nl
Postbus 2, 4000 AA Tiel, tel 0344-680000
info@houtrotvrij.nl - www.houtrotvrij.nl
I & ES B.V.
De Amert 134, 5462 GH Veghel, tel: 0413 - 354988,
info@I-ES.nl - www.i-es.nl
Koster Schilderwerken & Totaalonderhoud B.V.
Elftweg 8, 4941 VP Raamsdonksveer, tel: 0162 - 572700
info@kosterschilderwerken.nl - www.kosterschilderwerken.nl
Lenferink B.V.
Willem Röntgenstraat 3a, 8013 NE Zwolle, tel. 038 - 4651455
info@lenferink.com - www.lenferink.com
Lindhout schilder- vastgoedonderhoud
Ravelstraat 155, 4614 XG Bergen op Zoom, tel: 0164 - 236857
info@lindhout.nl - www.lindhout.nl
Mens - Zeist B.V.
Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ Zeist, tel: 030 - 6928800
info@mens-zeist.nl - www.mens-zeist.nl
Pébé Vastgoedonderhoud B.V.
Nieuwevaart 1, 5161 AN Sprang-Capelle, tel: 0416 - 312424
info@pebe.nl - www.pebe.nl
Rensink Vastgoedonderhoud B.V.
Duurstedeweg 33010, 7418 CK Deventer, tel. 0570-630031
info@rensinkschilderwerken.nl - www.rensinkschilderwerken.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie
Lijndraaijerijweg 5, 3417 XP Montfoort, tel: 0348-479479
info@rutgesonderhoud.nl - www.rutgesonderhoud.nl
Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V.
Industrieweg 1, 8521 MB St. Nicolaasga, tel: 0513 - 431041
info@vdwerfbouwbedrijf.nl - www.vdwerfbouwbedrijf.nl
Van Wijk Vastgoedonderhoud
Bedrijventerrein Oudenrijn, Strijkviertel 59, 3454 PK De Meern, tel: 030 - 6669733
info@vanwijkvgo.nl - www.vanwijkvgo.nl
Verweij Building Upgraders B.V.
Energieweg 19, 4143 HK Leerdam, tel: 0345 - 617094
info@verweij-building-upgraders.nl - www.verweij-building-upgraders.nl
Wessels Vastgoedonderhoud
Baandert 14, 6136 ER Sittard, tel: 046 - 4519393
wessels@wvgo.nl - www.wvgo.nl
Timmerfabrieken
Helwig Timmerfabriek B.V.
Tomeikerweg 101, 6161 RB Geleen, tel: 046 - 4237960, fax: 046 - 4755240
info@helwig.nl - www.helwig.nl
Timmerfabriek Adriaan van Erk B.V.
Kadijk 4a, Bergambacht, tel: 0182 - 351939, fax: 0182 - 351754
info@adriaanvanerk.nl - www.adriaanvanerk.nl
Veerman De Rijp
De volger 1, 1483 GA De Rijp, tel: 0299-671710, fax: 0299-674454
info@veermanderijp.nl - www.veermanderijp.nl
Verweij Houttechniek
Barwoutswaarder 97, 3449 HL Woerden, tel: 0348 - 688282, fax: 0348 - 688111
info@verweij-ht.nl - www.verweij-ht.nl
Nijhuis Toelevering B.V.
Molendijk Noord 86d, Postbus 92, 7460 AB Rijssen, tel: 0548-535300
info@nijhuis.nl - www.nijhuis.nl
Houtindustrie Van de Witte B.V.
Kuipersweg 76, Postbus 4, 9285 ZV Buitenpost, tel: 0511-542185
info@vdwitte.nl - www.vdwitte.nl
Timmerfabriek H.D. Suselbeek B.V.
Oude Dinxperloseweg 65a, Postbus 39, 7064 ZG Silvolde, tel: 0315-685841
info@tifasuselbeek.nl - www.tifasuselbeek.nl
Van de Vin Ramen en Kozijnen B.V.
De Geestakkers 8, Postbus 102, 5590 AC Heeze, tel: 040-2241999
info@vandevin.nl - www.vandevin.nl
Timmerfabriek Neede B.V.
G.L. Rutgerweg 1, Postbus 29, 7160 AA Neede, tel: 0545-293262
info@timmerfabriekneede.nl
Timmerfabriek Vios B.V.
Hoogeind 70, Postbus 10, 3465 ZG Driebruggen, tel: 0348-505200
info@vios.nl - www.vios.nl

Droog hout rot niet
Het in stand houden van houten gevelelementen staat in de visie van
Lamikon centraal. Voor het in stand
houden van houten gevelelementen
is het noodzakelijk om het natuurlijk
vochtgehalte van hout te beheersen.

Het gepatenteerde Lamikon Woodstonesysteem biedt een levenslange bescherming van houten gevelelementen en
rekent structureel af met houtrot en
verfgebreken. Het houtwerk krijgt een
beluchte bekleding van unieke steenvezelproelen 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 Lamikon Woodstone-systeem is een
uitstekende oplossing voor o.a. verkeerd gelamineerd en gevingerlast hout
en foutieve detailleringen.

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!

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 acceptatie-eisen voor
woningen en woongebouwen
met een GIW-garantie;
- wordt geleverd met FSC
gecerticeerd hout;
- is voorzien van een KOMO productén procescerticaat.

Colofon
Tekst, fotograe en productie
LONCC BV (Deventer)
Eindredactie
Lamikon®
Lamikon®
Kanaal Noord 350
7323 AM APELDOORN
Telefoon : 055-5789590
Fax
: 055-5789581
E-mail
: lamikon@lamikon.nl
Internet : www.lamikon.nl

