
Withagen Vilam® 

Withagen Vilam®  is ontstaan in 2004 na overname van Douma International, de bedenker van  Vilam®. 
Vilam® staat voor vingerlassen en lamineren met als doel foutvrije eindproducten voor de timme-
rindustrie. Withagen Vilam  verkoopt gelamineerd en gevingerlast hout voor niet dragende toepassingen 
zoals vliesgevels, ramen, kozijnen en deuren. 
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Gelamineerd en gevingerlast hout voor hoogwaardig geveltimmerwerk
Type Geoptimaliseerd hout voor GVT ( geveltimmerwerk) BRL 2902.
Certificaten PEFC, KOMO, DUBO keurmerk, CE, IFT, en FSC op RedGrandis en Accoya®
Klanten  Timmerfabrieken, passiefbouw, meubelmakers en gevelbouwers.
Houtsoorten Europees Lariks en Siberisch Lariks, Grenen, Vuren, Accoya, Redgrandis, Eiken.
Toepassing Nagenoeg fout vrij hout voor deuren, ramen, kozijnen, vliesgevels, interieurbouw.
Eigenschappen Rift en half rift gezaagde lamellen, radiale zichtzijde, dus geen vlamaftekening.
Maatvoering Standaard in 6.000 mm.,  afwijkende lengtes en afmetingen snel te leveren.
Bijzonderheden Het combineren van verschillende houtsoorten en kwaliteiten in één profiel.
Levertijden Direct uit voorraad, of bij bestelling 3 tot 4 weken na opdracht.
Referenties Referentieprojecten in zowel passiefbouw als standaard KVT kozijnen

Kenmerk is het foutvrije karakter van het eindproduct, de radia-
le zichtzijde, de fijne jaarringen en 24 mm. lamellen. Ook maken 
wij optimaal gebruik van de nieuwste technieken en de com-
binatie van houtsoorten en houtkwaliteiten. Hierdoor zijn wij in 
staat om maatwerk te leveren, waarbij wij zowel naar de totale 
duurzaamheid als ook naar de kostprijs kijken. Samenwerking 
met opdrachtgevers, ontwikkelaars en natuurlijk onze klanten 
levert nieuwe en hoogstaande oplossingen. Een voorbeeld 
daarvan is Vilam® Sandwich; het kozijnhout met koudebrug 

onderbreking, welke door samenwerking met verschillende 
bedrijven uit de timmerbranche tot stand is gekomen. De pro-
ductie vindt plaats in een zeer moderne fabriek welke gebruik 
maakt van de nieuwste technieken.
Afhankelijk van de houtsoort en samenstelling is het voorzien 
van KOMO, IFT, DUBO certificaat.Wij werken bij voorkeur met 
PEFC gecertificeerd Europees Lariks. Dit heeft een hoog eigen 
gewicht van 590 kg., is makkelijk te verwerken en is zeer duur-
zaam te noemen. Vilam® lariks is ook DUBO gecertificeerd.
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