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Belegger en ontwikkelaar Amvest kiest voor Lamikon Woodstone-systeem:

‘Het blijkt het beste en duurzaamste alternatief te zijn.’

Arjan Reerink

Over Amvest
Amvest is als belegger én ontwikkelaar
actief op de Nederlandse woningmarkt.
Al haar activiteiten zijn gericht op het
creëren, onderhouden en behouden
van langetermijnrelaties, zowel met
huurders als met samenwerkingspartners.
Amvest heeft ongeveer 18.000 huurwoningen in haar portefeuille.

Bezoek Lamikon

13-15
april

Amvest, belegger en ontwikkelaar in Amsterdam, wordt al jaren geconfronteerd met veel houtrot in de
kozijnen van de twee flats aan de Zeelandiahoeve in Amstelveen. Als men op zoek gaat naar een definitieve
oplossing voor dit probleem, krijgt men van Lamikon-systeemhouder Hemink Groep BV uit Borne het
advies om het Lamikon Woodstone-systeem toe te passen. Amvest zet de onderhoudskosten af tegen de
tijd, en besluit op grond daarvan voor dit systeem te kiezen.

op de:

2010
Wie zijn wij

Lamikon is een netwerkorganisatie die
productconcepten en diensten ontwikkelt,
promoot en bewaakt voor het blijvend
in stand houden van houten gevelele
menten voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaal
onderhoudsbedrijven 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.

Vergeefse strijd tegen houtrot
De twee torenflats aan de Zeelandiahoeve in Amstelveen
dateren uit 1995. Volgens Arjan Reerink, technisch
manager bij Amvest, heeft Amvest al jarenlang vergeefs
gevochten tegen houtrot in de gelamineerde gevingerlaste vurenhouten kozijnen: ‘We hebben de afgelopen
jaren traditioneel schilderwerk en houtrotreparaties laten uitvoeren, maar het houtrot blijft maar terugkomen.
Het is houtrot en nog eens houtrot! We hebben daarom
een 100%inspectie laten uitvoeren door een onderhoudsbedrijf. Daarbij werden zoveel gebreken geconstateerd, dat we besloten hebben om op zoek te gaan naar
alternatieve oplossingen voor dit houtrotprobleem.’

Het beste en duurzaamste alternatief
Door de aanbestedingsmethodiek waarmee Amvest
werkt, is het project gegund aan Hemink Groep BV. ‘We
hadden in principe drie opties gegeven’, vertelt Reerink,
‘totaalvervanging, de traditionele manier van repareren
en deelvervanging. Maar de firma Hemink kwam met nog
een andere optie, namelijk om het Lamikon Woodstone
systeem toe te passen. Hemink had dit systeem begin
2000 al een keer voor ons toegepast in Ermelo als een
pilot project. We dachten dat het voor dit project te duur
zou zijn, maar het bleek toch het beste en duurzaamste
alternatief te zijn. We hebben de onderhoudskosten af-

gezet tegen de onderhoudscyclus, en dat heeft ons doen
besluiten om voor dit systeem te kiezen. Het systeem is
bij de eerste beurt veel duurder dan traditioneel schilderen en repareren, maar we hebben gegarandeerd nooit
meer last van houtrot. De kozijnen hoeven nu niet meer
vervangen te worden, dus we zijn hiermee ook nog heel
duurzaam bezig.’

Terugverdientijd
Volgens René Olde Monninkhof, kwaliteitsmanager bij
Hemink Groep BV, is het Lamikon Woodstonesysteem niet
voor elk project de beste oplossing: ‘Het systeem moet
wel een aanvullende waarde hebben en terugverdiend
kunnen worden. Voor projecten waar veel houtrot is en de
kozijnen lang moeten meegaan, is het de beste oplossing.
In dit project is de terugverdientijd bijvoorbeeld 6 tot 8
jaar. Het is wel een extra investering en daarom dacht
Amvest in eerste instantie ook dat dit systeem voor dit
project te duur zou zijn, maar het bleek op de lange
termijn de meest gunstige oplossing wat onderhoudskosten betreft. Door toepassing van dit systeem wordt
immers de onderhoudstermijn verlengd. Bovendien geeft
het budgetzekerheid, wat natuurlijk ook voor een beleggingsmaatschappij niet onbelangrijk is.’
Lees verder op pagina 2>>
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Vervolgtraject

In uitvoering

Op de vraag aan Reerink of Amvest een onderhoudscontract
met de Lamikonsysteemhouder zal gaan afsluiten, antwoordt
hij ontkennend: ‘Amvest wil geen langdurig prestatie
contract. Wij hebben nog een traditioneel aanbestedingsbeleid en werken daarom met eenmalige opdrachten. We
zullen wel een partnership aangaan en in gezamenlijkheid
de flats gaan inspecteren, maar het risico is volledig voor
ons.’

De Lamikonsysteemhouder is inmiddels gestart met de
uitvoering van het project dat voorjaar 2010 afgerond zal
worden. De werkzaamheden omvatten o.a. het geheel
bekleden met het Lamikon Woodstonesysteem van alle
uitpandige kozijnen, alsook het schilderen van de inpandige
kozijnen en het vervangen van de draaiende delen aan de
zuidzijde. Over het resultaat tot nu toe is Reerink heel
duidelijk: ‘Het ziet er superstrak uit!’

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 (Fluwijnstraat) en Afferden
(Langstraat) onder handen genomen. In het kader
van de duurzaamheid van deze woningen is - op
advies van Lamikon-systeemhouder Creemers Glas-,
Schilder- en Onderhoudswerken uit Vierlingsbeek 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 Lamikonsysteem al en heeft er prima ervaringen mee!

Dirk de Kok

Over Destion
Destion is dé woningcorporatie van
noordelijk NoordLimburg. Zij wil op
grensverleggende wijze bijdragen aan
het oplossen van sociale en maatschappelijke huisvestings en leefbaar
heidsvraagstukken.
Destion verhuurt ongeveer 2500
woningen in de gemeenten Gennep,
Bergen en Mook & Middelaar.

Omslagpunt
De woningen in Nieuw Bergen en Afferden dateren uit begin
80er 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.’

Huidige situatie

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.

De kwaliteit van de gevelelementen van de woningen in
Nieuw Bergen en Afferden blijkt niet optimaal te zijn. De
Kok omschrijft de situatie als volgt: ‘De woningen hebben
beneden al enige tijd isolatieglas, maar boven nog enkel
glas. De slaapkamers aan de achterzijde boven hebben
uitzetramen die alleen op een kier kunnen worden opengezet. Er kan dus onvoldoende geventileerd worden. De
ramen sluiten bovendien slecht. De andere ramen in de
woning draaien naar binnen met als gevolg dat het water
daar naar binnen loopt op de onderdorpel. Als gevolg van
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
‘Om er zeker van te zijn dat de kozijnen nog lang meegaan,
heeft Creemers voorgesteld om de kozijnen te bekleden
met het Lamikon Woodstonesysteem’, vervolgt De Kok.

‘We kenden het systeem al van een drietal projecten waar
Creemers het twee jaar geleden preventief heeft 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.’

Aanpak in overleg met Lamikon
Michel Creemers, directeur van Creemers Glas, Schilder en
Onderhoudswerken vertelt dat hij bij dit project geconfronteerd werd met structurele problemen die hij heeft
opgelost met o.a. het Lamikon Woodstone: ‘Een van de grote
struikelblokken was het houtrot dat bij de binnendraaiende
ramen was ontstaan doordat het water daar naar binnen
kon lopen. Het houtrot bleek van binnenuit te zijn ontstaan
en we moesten een oplossing bedenken om dat te voor
komen. In overleg met Mirjam ten Hove van Lamikon
hebben we een zodanige detailverbetering kunnen aanbrengen dat het houtrot daar niet meer kan ontstaan.’
Om de levensduur van de gevelelementen te verlengen
heeft Creemers, naast het aanbrengen van deze detailverbetering, o.a. alle onderdorpels bekleed met het Lamikon
Woodstonesysteem, het enkelglas vervangen door isolatieglas, de uitzetramen vervangen door inhaakkozijnen
met een draaikiepraam, en zowel binnen als buitenschilderwerk gedaan. De Kok is erg tevreden met het resultaat
van deze aanpak: ‘Het ziet er strak uit en uit ervaring weten
we dat het er ook strak blijft uitzien!’
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Lamikon-systemen leveren grote bijdrage aan duurzaamheid:

Onderhoudscyclus met minimaal 25% verlengd!

Lamikon mag zich al jaren koploper in duurzaam onderhoud noemen. Sinds onze oprichting in 1981 zijn wij
namelijk al bezig met het duurzaam in stand houden van houten gevelelementen. Hiervoor hebben wij de
Lamikon-systemen LamikonPlan, Lamikon Woodstone en LamikonLongLife ontwikkeld. Dit zijn stuk voor
stuk systemen die hun duurzaamheid inmiddels ruimschoots hebben bewezen. Onze systemen zijn dan ook
dé oplossing voor wie wil besparen op onderhoudskosten en tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan een
duurzame wereld. Ingewikkelder is het niet!

Duurzaamheid

Tegenwoordig is een buitenduurzaamheid van ca. acht jaar
geen uitzondering, terwijl men tien jaar geleden een buiten
De aandacht voor het milieu is de laatste decennia enorm
duurzaamheid van ca. zes jaar op een goede ondergrond
toegenomen. Duurzaamheid is een hot item geworden, ook
als ‘zeer goed’ bestempelde. Door de combinatie van het
binnen de bouwwereld. Er wordt veel over gepubliceerd
verfsysteem met de gunstige
(wat is duurzaamheid precies, wat
eigenschappen van het Lamikon
is de relatie tot bouwen en wat is het
Woodstonesysteem
wordt
een
doel ervan, wat is een duurzaam
buitenduurzaamheid van tien jaar
gebouw, enz. enz.), maar door de
gegarandeerd. Dat geeft dus een
enorme
hoeveelheid
informatie
verlenging van de onderhoudscyclus
dreigen we de weg hierin kwijt te
van meer dan 25%!
raken. Vast staat dat de bouwsector
Overigens worden Lamikonprojeceen zware belasting vormt voor het
ten uitgevoerd conform de BRL 5026
milieu: 35% van alle afval in Neder(Nationale Beoordelingsrichtlijn voor
land ontstaat bijvoorbeeld binnen de
het KOMOprocescertificaat voor het
bouwsector. Ook het enorme energie
in stand houden van houten gevelverbruik in gebouwen in Nederland
elementen) waardoor gedurende
(1/3 van het totale energieverbruik)
minimaal vijftien jaar geen houtheeft een grote invloed op het milieu,
aantastingen en verfgebreken meer
o.a. vanwege het broeikaseffect. De
Mirjam ten Hove
voorkomen. Zo kunnen grote duurNederlandse overheid heeft daarom
zame stappen worden gemaakt terwijl tegelijkertijd
met marktpartijen afspraken gemaakt om bestaande bouw
enorm bespaard kan worden op onderhoudskosten.
en nieuwbouw energiezuiniger en duurzaam te maken.

Duurzaam bouwen
Het doel van duurzaam bouwen is om de milieubelasting
die het gevolg is van het bouwen zelf, het gebruik van het
gebouw, en het slopen van het gebouw, tot een minimum
terug te brengen. Dit kan o.a. worden gerealiseerd door
gebruik te maken van duurzame materialen, duurzame
energiebronnen en duurzame bouwtechnieken. Overigens
is gebleken dat met duurzame concepten zoals renoveren in
plaats van slopen, (of gebouwen een nieuwe bestemming
geven), een grotere milieuwinst geboekt kan worden dan
wanneer gekozen wordt voor nieuwbouw met de milieuvriendelijkste materialen.

Lamikon-systemen:
onderhoudscyclus van 10 jaar of meer
De visie van Lamikon blijkt naadloos aan te sluiten op het
doel van duurzaam bouwen. Immers, met de Lamikon
systemen wordt duurzaam houten geveltimmerwerk
gerealiseerd (en gegarandeerd!). Door steeds de oorzaken
van schades aan de ondergrond als uitgangspunt te nemen,
wordt automatisch de onderhoudscyclus verlengd. Een
verfsysteem presteert nu eenmaal beter op een ondergrond
die zo min mogelijk rekt en krimpt en waarin geen houtaantastingen ontstaan. Een verlenging van deze cyclus
met twee jaar is hierdoor al jaren gebruikelijk. Ook zijn
de prestaties van de verfsystemen in het algemeen de
afgelopen jaren zeer sterk verbeterd.

Wist u dat (naast
het LamikonLongLifesysteem) ook het Lamikon
Woodstone-systeem een DUBOkeurmerk heeft, en dat dat
betekent dat het is beoordeeld als
een van de beste dubo-keuzes
in zijn toepassing?

Met het oog op de toekomst:
nieuwe ontwikkelingen
In de bouwbranche blijkt steeds vaker gekozen te worden
voor bouwmaterialen die minder onderhoud nodig hebben.
Als Lamikon zijn wij ervan overtuigd dat ook houten
geveltimmerwerk toekomst heeft. Dat kunnen wij realiseren
door ervoor te zorgen dat het onderhoud aan kozijnen,
ramen en deuren zeer sterk vermindert.
Met de huidige Lamikonsystemen hebben we hierin al
heel wat bereikt, maar nog steeds zijn wij volop bezig met
nieuwe ontwikkelingen. Technisch is vaak al meer mogelijk dan we denken. Een voorbeeld hiervan is Lamikon
Woodstone++systeem. Dit systeem is namelijk voorzien
van profielen die fabrieksmatig worden voorzien van een
coating waardoor het een buitenduurzaamheid heeft van
ca. dertig jaar!
De richting voor deze ontwikkelingen wordt bepaald door
opdrachtgevers, ketenpartijen en Lamikonsysteemhouders
die samen met Lamikon duurzaam onderhoud praktiseren
en dit verder willen ontwikkelen.
Mirjam ten Hove,
Technisch manager Lamikon

Wilt u meer weten over
verantwoorde keuzes van
duurzame materiaaltoepassing?
Kijk dan op de website van het
Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie
(NIBE): www.nibe.org,
onder Milieuclassificatie Bouw.
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Lamikon lid van
Dutch Green Building
Council (DGBC)
Lamikon is onlangs lid geworden
van de Dutch Green Building Council (DGBC). Dit is een onafhankelijke
non-profit organisatie die keurmerken
ontwikkelt en beheert voor de beoordeling van Nederlandse gebouwen op
duurzaamheid.
Het eerste keurmerk, BREEAMNL Nieuwbouw 2010, is al operationeel. Het wordt
gebruikt om nieuw te bouwen gebouwen
te beoordelen. In de loop van dit jaar volgen keurmerken voor nieuw te bouwen
woningen en appartementen, voor bestaande gebouwen en voor (her)ontwikkelingsgebieden. Met deze keurmerken wordt
duurzaam bouwen meetbaar en zichtbaar
gemaakt. Een van de doelstellingen van de
Dutch Green Building Council is om – naast
de ontwikkeling van keurmerken – ‘een
platform te bieden voor onderzoek naar en
kennisoverdracht over duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving’. DGBC
organiseert daartoe o.a. diverse bijeenkomsten om de algemene kennis over
duurzaam bouwen te vergroten, innovatie
op het gebied van duurzaamheid te bevorderen en de markt voor duurzaam vastgoed te vergroten. Lamikon hoopt als
DGBCparticipant een belangrijke bijdrage
te kunnen leveren
aan de kennis over
duurzaamheid met
betrekking tot onderhoud van geveltimmerwerk.

Uitbreiding
netwerk Lamikon
Lamikon BV heeft onlangs weer 2 nieuwe
systeemhouders aan haar netwerk van
totaalonderhoudsbedrijven en timmer
fabrieken toegevoegd: Schildersbedrijf
Wolters BV uit Deventer en Burghouts Bedrijven uit Nijmegen.

Systeemhouders onderhoudsbedrijven
A3 Hoogland Vastgoedonderhoud B.V.
Bramenberg 8, 3755 BX Eemnes,
tel: 035 – 5310044, fax: 0355312197, info@adriehoogland.nl  www.adriehoogland.nl
Boekema, visie op vastgoedonderhoud
Wasaweg 14, 9723 JD, Postbus 636, 9700 AP Groningen,
tel: 0505730720, fax: 0505775375, info@boekema.nl  www.boekema.nl
Bosch Vastgoedonderhoud
Voltastraat 4, 6372 CK, Postbus 31060, 6370 AB Landgraaf,
tel: 045 – 5314863, fax: 0455321160, info@boschvastgoedzorg.nl  www.boschvastgoedzorg.nl

Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerken B.V.
Grotestraat 57, 5821 AB Vierlingsbeek,
tel: 0478 – 632044, fax: 0478632046, info@creemersbv.nl  www.creemersbv.nl
De Groep Bouw en Vastgoedonderhoud
Hoge Rijndijk 285, 2394 ZG, Postbus 108, 2382 AN HazerswoudeRijndijk,
tel: 0715817500, fax: 0715817575, info@degroep.com  www.degroep.com
De Schrijver B.V.
Hulsterweg 75H, 4587 LG, Postbus 8, 4587 ZH Kloosterzande,
tel: 0114 – 690231, fax: 0114690597, info@deschrijver.nl  www.deschrijver.nl
Frans de Kleermaeker B.V.
Waldorpstraat 292, 2521 CG Den Haag,
tel: 070 – 3891287, fax: 0703895517, info@fransdekleermaeker.nl
Gebr. Van der Geest Schilder- en Vastgoedonderhoud
Josink Kolkweg 19, 7545 PR, Postbus 283, 7500 AG Enschede,
tel: 053 – 4311291, fax: 0534307419, info@gebrvandergeest.nl  www.gebrvandergeest.nl

Haar antwoord
vindt u in de
eerstvolgende
Actueel.

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.

Gevelinvest Vastgoedschilders B.V.
Doornhoek 3780, 5465 TA Veghel,
tel: 0413  354988, fax: 0413354201, info@gevelinvest.nl  www.gevelinvest.nl
Hagenaars Onderhoudsgroep
Mijlstraat 15, 5281 LJ, Postbus 233, 5280 AE Boxtel,
tel: 0411  674828, fax: 0411682219, info@hagenaarsboxtel.nl  www.hagenaarsboxtel.nl
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud
Linnenwever 15, 2292 JG, Postbus 43110, 2504 AC Wateringen, tel: 0174 – 226976,
fax: 0174226843, denhaag@hartmantotaalonderhoud.nl  www.hartmantotaalonderhoud.nl
Hemink Groep B.V.
Gildestraat 5, 7622 AZ, Postbus 46, 7620 AA Borne,
tel: 074 – 2657080, fax: 0742668205, info@heminkgroep.nl  www.heminkgroep.nl

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

Hemubo Almere B.V.
Remmingweg 45, 1332 BD Almere,
tel: 036 – 5492700, fax: 0365492709, info@hemubo.nl  www.hemubo.nl
Koster Totaalonderhoud B.V.
Elftweg 8, 4941 VP, Postbus 75, 4940 AB Raamsdonksveer, tel: 0162 – 572700,
fax: 0162572710, info@kosterschilderwerken.nl  www.kosterschilderwerken.nl
Lenferink Beheer B.V. Schilders en Vastgoedonderhoud
Willem Röntgenstraat 3a, 8013 NE Zwolle,
tel. 038 – 4651455, fax: 0384657087, info@lenferink.com  www.lenferink.com
Lindhout schilder- vastgoedonderhoud
Ravelstraat 155, 4614 XG, Postbus 18014, 4601 ZA Bergen op Zoom,
tel: 0164 – 236857, fax: 0164258255, info@lindhout.nl  www.lindhout.nl
Mens - Zeist Bouw B.V.
Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ, Postbus 116, 3700 AC Zeist,
tel: 030 – 6928800, fax: 0306918174, info@menszeist.nl  www.menszeist.nl

Schildersbedrijf De Graaf B.V.
Gotenburgweg 32, 9700 GE, Postbus 5213, 9723 TM Groningen,
tel: 0505422700, fax: 0505420982, info@degraafschilders.nl
Schildersbedrijf Wolters B.V.
Smeenkhof 4, 7429 AX Deventer,
tel: 0570651369, fax: 0570653830, info@woltersbv.nl
Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V.
Industrieweg 1, 8521 MB, Postbus 10, 8520 AA St. Nicolaasga,
tel: 0513 – 431041, fax: 0513432279, info@vdwerfbouwbedrijf.nl  www.vdwerfbouwbedrijf.nl

Heeft u een
vraag voor
Lexy?
Mail dan naar
lexy@lamikon.nl

Een eenvoudig gegeven waarop de
visie van Lamikon is gebaseerd: het
blijvend in stand houden van houten
gevelelementen door beheersing van het
natuurlijk vochtgehalte van het hout.

Burghouts Bedrijven B.V.
Winselingseweg 39, 6541 AH Nijmegen,
tel: 0243778545, fax: 0243788110, info@burghouts.nl

Rensink
Duurstedeweg 33010, 7418 CK, Postbus 801, 7400 AV Deventer,
tel. 0570630031, fax: 0570635675, info@rensinkschilderwerken.nl  www.rensinkschilderwerken.nl

Wist u dat
de LamikonLongLifekozijnen geheel zijn
geproduceerd van FSCgecertificeerd hout?

Droog hout rot niet...

Van Wijk Vastgoedonderhoud
Bedrijventerrein Oudenrijn, Strijkviertel 59, 3454 PK, Postbus 2164, 3500 GD, De Meern,
tel: 030 – 6669733, fax: 0306664804, info@vanwijkvgo.nl  www.vanwijkvgo.nl
Verweij Groep
Energieweg 19, 4143 HK, Postbus 127, 4140 AC Leerdam,
tel: 0345 – 617094, fax: 0345619576, info@verweijgroep.nl  www.verweijgroep.nl

Timmerfabrieken

Veerman De Rijp BV
De Volger 1, 1483 GA De Rijp,
tel: 0299671710, fax: 0299674454, info@veermanderijp.nl  www.veermanderijp.nl
Verweij Houttechniek
Barwoutswaarder 97, 3449 HL Woerden,
tel: 0348  688282, fax: 0348  688111, info@verweijht.nl  www.verweijht.nl

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 LamikonLongLifegevelelement:
• heeft een waterdichte verbinding;
• onderhoudsarme detaillering;
• concept III en IV;
• wordt geleverd met FSCgecertificeerd hout;
• is voorzien van een KOMOproduct
en –procescertificaat.

Colofon
Tekst, fotografie en productie
LONCC BV (Deventer)
Eindredactie
Lamikon®
Lamikon®
Kanaal Noord 350
7323 AM APELDOORN
Telefoon : 0555789590
Fax
: 0555789581
Email
: lamikon@lamikon.nl
Internet : www.lamikon.nl

