Lamikon LongLife ramen

Honderd
procent duurzaam
met Lamikon
LongLife ramen
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d
en BCRGgeregistreer
d

Dé slimme systeempartner.

Lage U-waarden, keuze uit:

Lamikon LongLife 1,39

Lamikon LongLife+ 1,03

Lamikon LongLife++ 0,79

Lamikon LongLife ramen

Verweij Houttechniek is dé slimme
systeempartner voor de zakelijke
markt als het om houten ramen gaat.
De Lamikon LongLife collectie wordt
gemaakt van 100% duurzaam geproduceerd naaldhout in combinatie met
Woodstone afdekprofielen en epoxyverbindingen. Lamikon LongLife heeft als
belangrijkste eigenschap: duurzaam.

Van inmeten tot

Eigenschappen van

Benut het voordeel

en met monteren

Lamikon LongLife ramen

van Verweij

Als uw systeempartner kunnen we

Al onze producten zijn maatwerk.

Verweij denkt graag met u mee over

een vervangingsproject geheel uit

Daarnaast beschikt het Lamikon

uw project. Dit levert u - naast gemak -

handen nemen. Van het maken

LongLife raam over de volgende

directe voordelen op:

van inmeetafspraken tot en met

eigenschappen:

•		 Er wordt efficiënter gewerkt

het monteren van het Lamikon

•		 Gegarandeerde laagste

•		 U profiteert van de laagste

LongLife raam. De productie vindt

		onderhoudskosten

		exploitatiekosten (TCO)

plaats door ervaren vakmensen in

•		 Vrijheid in detaillering

•		 De overlast voor bewoners is minimaal

onze milieuvriendelijke fabriek met

		en uitvoering

•		 U kiest voor een duurzaam product

de nieuwste computergestuurde

•		 Minimale overlast bewoner

machines en spuitrobots.

•		 Pasmaat geproduceerd

Bel 0348 - 688 282 of stuur

•		 Beglaasd en afgelakt geleverd

een e-mail naar verkoop@verweij-ht.nl

•		 Hoge vormstabiliteit

voor meer informatie.

•		 Hoge isolatiewaarde
•		 Hoge glansgraad aflaksysteem
•		 15 jaar garantie
•		 Ook met triple glas verkrijgbaar

Uw partner,
één loket.

TCO-proof.
RGS-garantie.

Familiebedrijf
sinds 1884.
Hofleverancier.
NL-product.

Gecertificeerd.
Duurzaam.
Milieubewust.
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