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Kozijnhout afmetingen, opbouw uit 24 mm. lamellen rift/half rift.

71 x   96 mm.  94 x   96 mm. 

71 x 120 mm. 94 x 120 mm.

71 x 144 mm. 94 x 144 mm.

71 x 168 mm. 94 x 168 mm.

71 x 192 mm. 94 x 192 mm.

Raamhout afmetingen, opbouw uit 20/24 mm. lamellen, 

rift/half rift buitenlamel.

84 x 60 mm.  94 x 60 mm.

84 x 72 mm. 94 x 72 mm.

84 x 96 mm. 94 x 96 mm.

Deurhout afmetingen, opbouw uit 20/22 mm., lamellen,

rift/half rift.

44 x 122 mm.  60 x 122 mm.

44 x 144 mm. 60 x 144 mm.

Vliesgevelstijlen, lengtes tot 11.750 mm. mogelijk.

Rift/half rift gezaagde lamellen, radiaal vlak aan buitenzijde.

71 x 168 mm.  94 x 168 mm.

71 x 192 mm. 94 x 192 mm.

71 x 216 mm. 94 x 216 mm.

71 x 240 mm. 94 x 240 mm.

71 x 264 mm. 94 x 264 mm.

71 x 288 mm. 94 x 288 mm.

Houtsoorten

•  Vilam® producten worden geleverd in diverse Europese

houtsoorten.

•  Vilam® Europees Lariks is de meest voorkomende

houtsoort die wij gebruiken.

•  Ook werken wij graag met Vuren, Accoya®, Grenen en

Europees Eiken.

•  Een combinatie van houtsoorten en isolatiematerialen is

mogelijk.

• Doorgaande dek lamellen aan de zichtzijde zijn leverbaar.

Algemeen

Verlijming : volgens BRL 2902 gecertificeerd. 

Vingerlassen : volgens BRL 1704-2 gecertificeerd.

Certificaat :  KOMO certificaat BRL 2902/KVT  

geveltimmerwerk.

Duurzaam :   PEFC en DUBO gecertificeerd hout uit 

duurzaam beheerde productiebossen.

Foutloos :  nagenoeg vierzijdig fout vrij, maximaal 6 mm 

jaarringen.

Gewicht : soortelijk gewicht Europees Lariks 590 kg/m3.

Zie ook onze website www.withagenhoutprodukten.nl
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