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vilam® duohout

Levertijden en kopmaten.
Met veel plezier maken wij de gelamineerde Vilam®  
DUOHOUT profielen voor u op maat. De levertijden zijn ongeveer 4 werkweken na opdracht en altijd 
in overleg. Heeft u een specifieke vraag naar een mogelijke combinatie die u wilt gaan toepassen, 
neem dan contact met ons op, dan bespreken wij graag de mogelijkheden.

Een paar voordelen van Vilam® DUO kozijnhout.
• Extra duurzaam aan de buitenzijde van het kozijn.
•  Rift gezaagde lamellen, dus vrijwel geen vlamaftekeningen.
• Voordeliger per m3 dan 100% Accoya kozijnhout.
•  Geen speciaal hang- en sluitwerk nodig,u schroeft niet in Accoya.
•  Zeer veel mogelijkheden voor de binnenzijde, zoals Eiken, Lariks, Vuren etc.
•  Combinatie van verschillende materialen en houtsoorten mogelijk.
• Flexibel in te delen lengte specificaties.

Maatvoering en specials.
Natuurlijk maken wij voor u diverse Vilam ® DUO producten geheel op maat.
Maar ook standaard kozijnhout van bijvoorbeeld 71 x 120 mm. is direct beschikbaar.
Hieronder een overzicht van veel gebruikte kopmaten.
Deze profielen zijn nagenoeg fout vrij, geschikt voor geveltimmerwerk ( BRL2902)

Kozijnhout 60 x 120 mm.
Kozijnhout 65 x 168 mm.
Kozijnhout 71 x   96 mm. 5 laags opbouw uit 24 mm lamellen.
Kozijnhout 71 x 120 mm. 5 laags opbouw uit 24 mm lamellen. 
Kozijnhout 71 x 144 mm. 5 laags opbouw uit 24 mm lamellen.

Raamhout 84 x 60 mm.
Raamhout 84 x 72 mm. 3 laags opbouw uit 24 mm lamellen.
Raamhout 94 x 60 mm. 4 laags opbouw uit 24 mm lamellen 
Raamhout 94 x 72 mm. 

Deurhout 44 x 144 mm. 2 laags opbouw uit 22 mm. lamellen en breedte verlijming.
Deurhout 60 x 144 mm. 3 laags opbouw uit 20 mm. lamellen en breedte verlijming.

Lengte maatvoering.
De standaard lengte voor Vilam® is altijd 6.000 mm., dit is ook op voorraad.
De productie straat is 12 meter, zodat wij de lengte kunnen indelen met stappen van 75 cm.
Dit is zowel mogelijk voor kleine als grote partijen.
Ook is het mogelijk dat wij aan de hand van uw kortlijst een indeling maken.
Zo heeft u een minimaal kortverlies en ook dat is duurzaam!

Voorbeeld lengte maatvoeringen.
L 1.500 mm., 2.250 mm., 3.000 mm., 3.750 mm., 4.500 mm., 5.250 mm., 6.000 mm.
L 6.000 mm., 6.750 mm., 7500 mm., 8.250 mm., 9.000 mm., 9.750 mm., 10.500 mm., 11.250 
mm., 12.000 mm.

Een bijzonder duurzame combinatie voor kozijnen, vliesgevels, ramen en deuren.

WITHAGEN VILAM
h o u t p r o d u k t e n

®


