Lamikon LongLife

Lamikon
LongLife: vo
or elk
renovatiepro
ject
een slimme
oplossing

Renoveren met
Lamikon LongLife
ramen, deuren en kozijnen:
slim en duurzaam

Voordelen:

U-waarden:

• Laagste onderhoudskosten

• Lamikon LongLife: 			U-waarde 1,39, dubbelglas

• Laagste milieubelasting

• Lamikon LongLife+: 		U-waarde 1,03, tripleglas

• Hoogste isolatiewaarden

• Lamikon LongLife++: U-waarde 0,79, tripleglas

• Hoogste glansgraad aflaksysteem

Dé slimme systeempartner.

Lamikon LongLife

De laagste onderhoudskosten, laagste
milieubelasting, hoogste isolatiewaarden
én hoogste glansgraad. Met Lamikon
LongLife ramen, deuren en kozijnen bieden

DUBOkeurgecertificeerd
en BCRGgeregistreerd

we voor elk project een slimme oplossing.
De Lamikon LongLife collectie

de beglazing en het aflakken.

Houttechniek betekent ook:
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minimale bewonersoverlast.
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afgelakt en voorzien van hang-
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systemen.

montage mogelijk.

deuren en kozijnen met verschillen-

Laagste milieubelasting

100% maatwerk

de U-waarden. Allemaal BCRG-

Het DUBOkeur® bewijst dat

Elk renovatieproject is maatwerk.

geregistreerd (voormalig ISSO).

Lamikon LongLife de duurzaamste

Er zijn volop opties voor hang-

Wij berekenen welk product voor

keuze is. Zo komt het naaldhout

en sluitwerk, beglazing, lakkleur

uw renovatieproject geschikt is.

uit verantwoord beheerde

en overige detaillering. Ook zijn

Europese bossen. Tijdens de ge-

alle producten verkrijgbaar met

De ramen en kozijnen zijn gemaakt
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tripleglas.

van naaldhout. Naaldhout heeft

CO₂ vrij en zijn de schaduwkosten

grotere ‘luchtwegen’ dan hard-

lager dan bij andere type kozijnen.

Optie: revitalisatie

hout, waardoor het extra goed

Daarbij groeit naaldhout opnieuw

Blijkt bij de opname van de
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kozijnen dat verlenging van de
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Al met al een circulair product.
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Optimale U-waarde
Lamikon LongLife biedt ramen,

en kozijnen? Dan bieden we, in

aanslag- en afdekprofiel op de
Hoge glansgraad

samenwerking met RGS-partners,

Naaldhout heeft nog een voordeel:

Lamikon SecondLife aan. Bestaan-

TCO-proof

met ons nieuwe aflaksysteem is de
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Voor elk project garanderen
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het uiteindelijke product lage
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Minimale bewonersoverlast

productie inhouse gedaan, óók

Renoveren met Verweij

Uw partner,
één loket.

TCO-proof.
RGS-garantie.

Familiebedrijf
sinds 1884.
Hofleverancier.
NL-product.

minder kosten.

Gecertificeerd.
Duurzaam.
Milieubewust.
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