
ONZE BELOFTE   
VOOR KWALITEIT

Passion for wood

LONGLIFE –  
12 JAAR  
VERFSYSTEEM- 
GARANTIE

Het innovatieve 
LONGLIFE-concept van 
Sikkens Wood Coatings staat 
voor zekerheid, kwaliteit en 
gemak. 
Hoogwaardige bescherming 
van uw houten kozijnen, 
ramen en deuren met 12 
jaar verfsysteemgarantie en 
geen of minimaal onderhoud.

Overhandigd door uw producent van kozijnen, ramen en deuren:

Passion for wood

AkzoNobel Wood FInishes & Adhesives BV
Joinery & Wood Coatings Benelux
Postbus 3
2170 BA  Sassenheim · Nederland
Tel.: +31 (0)71-308 2900 
Fax: +31 (0)71-308 3152
sikkens-joinery.benelux@akzonobel.com

AkzoNobel Wood Finishes & Adhesives BV
Joinery & Wood Coatings Benelux
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde · België
Tel.:  +32 (0) 2 2542594 
Fax:  +32 (0) 2 2542283 
sikkens-joinery.benelux@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.com

A
N

_2
00

17
5_

10
02

14
 · 

01
19

4/
10

/1
4/

LW
/P

 · 
Vr

ijb
lijv

en
de

 a
dv

ie
sp

rij
s 

0,
40

 €
 · 

W
ijz

ig
in

ge
n 

en
 v

er
gi

ss
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.



Hout heeft toekomst

Duurzaam en stijlvol

Als u een huis laat (ver)bouwen moet u veel goed doordachte beslissin-
gen nemen. Het gaat tenslotte om het waardebehoud van uw woning in 
de komende decennia, maar ook om energiezuinigheid en minimalisering 
van toekomstige kosten. 

Met hout kiest u voor een natuurlijke grondstof 
die weer aangroeit. Houten kozijnen, ramen en 
deuren creëren een stijlvolle en behaaglijke 
sfeer en geven uw huis een persoonlijk 
accent. Ze zorgen bovendien voor een aange-
naam woonklimaat en hebben een zeer lange 
levensduur. 

Om te zorgen dat u lang kunt profiteren van al 
deze voordelen, hebben wij het unieke 
kwaliteitsconcept LONGLIFE ontwikkeld. Met 
12 jaar verfsysteemgarantie op uw houten 
kozijnen, ramen en deuren stellen wij een nieu-
we norm voor waardebehoud, lange levensduur 
en effectieve bescherming.

Aan dit LONGLIFE-logo herkent u uw vakspeci-
alist die houten kozijnen, ramen en deuren vol-
gens de nieuwste techniek produceert en daar-
bij beits- en lakproducten van Sikkens Wood 
Coating toepast. Deze verfsystemen bieden 
duurzame bescherming tegen weersinvloeden.
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Onze expertise garandeert:

Kwaliteit op het hoogste niveau

U schakelt een perfect team in: uw vakspecialist voor houten kozijnen,  
ramen en deuren met het LONGLIFE-logo, en de toonaangevende  
aanbieder van verfproducten die Sikkens Wood Coatings is.  

Onze knowhow en ervaring in alle stappen in 
de productie van kozijnen, ramen en deuren 
onderscheidt ons als experts. Het is deze ex-
pertise die het mogelijk maakt om de verfsys-
teemgarantie uit te breiden van de gebruikelijke 
5 naar 12 jaar. 

Het LONGLIFE-concept wordt in de volledige 
kwaliteitsketen gekenmerkt door een hoge 
mate van professionaliteit.

Daartoe behoren:
• Keuze van het hout
• Constructie en productie
• Schilderen
• Transport en inbouw
• Verzorging en onderhoud

U kunt lang onbezorgd plezier hebben van uw 
LONGLIFE-kozijnen, ramen en deuren. Om u te 
laten profiteren van de zekerheid van 12 jaar 
verfsysteemgarantie, sluit uw leverancier van 
kozijnen, ramen en deuren met u een overeen-
komst voor die garantie. Daarbij gaat het vooral 
om drie dingen:

1. Controlelijst van het object
Hierin worden enkele bouwtechnische gege-
vens (bijvoorbeeld: aard van de inbouw van ko-
zijnen, ramen en deuren, dakoverhang) en de 
locatie van het huis vastgelegd. Op basis van 
deze gegevens wordt het object ingedeeld in 
een beschermingsklasse die maatgevend is 
voor de nodige verzorging en het onderhoud.

2. Opleveringsdocument 
Uw kozijnen-, ramen- en deurenproducent 
loopt dit document met u door en geeft het u 

mee. Zodra de ramen en deuren correct en 
naar uw tevredenheid ingebouwd zijn, voert u 
als opdrachtgever de datum in de LONG - 
LIFE-tool (zie hieronder) in en begint de looptijd 
van de verfsysteemgarantie. 

3. LONGLIFE-tool 
De gebruikersvriendelijke software-tool dient 
als interactief platform voor het werk aan 
LONGLIFE-objecten. Alle relevante gegevens en 
activiteiten zijn daar vlot toegankelijk met 
enkele muiskliks. Hier voert u de inbouwdatum 
in, en de uitgevoerde verzorging en het 
onderhoud. Als u het contract afsluit, hoort u 
wanneer deze uitgevoerd moeten worden. 
Bovendien ontvangt u automatisch een 
herinneringsmail als er verzorging nodig is. Overtuig u zelf van de LONGLIFE-voordelen

•  Verfsysteemgarantie met een toplooptijd van 12 jaar (wettelijk: 5 jaar)

•  Geringe controle-inspanningen voor u en - indien überhaupt noodzakelijk - slechts  
minimale verzorging nodig gedurende de looptijd

•  Uitstekende laklaag met uitmuntende bescherming tegen weersinvloeden

•  Ramen, kozijnen en deuren van uw vakspecialist met hoge productiekwaliteit

•  Hout als duurzaam bouwmateriaal voor stijlvol woongenot

•  Zeer goede warmte-isolatie en aangenaam wooncomfort

•  Houten ramen en deuren hebben een levensduur van minstens 60 jaar - mits correct  
verzorgd en onderhouden

•  Grote keus uit aantrekkelijke kleuren

De kwaliteitsketen
LONGLIFE - met 12 jaar 
verfsysteemgarantie - geba-
seerd op de borging van een 
naadloze kwaliteitsketen. Van 
houtkeuze, constructie en pro-
ductie, via spuiterij, vervoer en 
inbouw, tot en met controle en 
eventuele verzorging. 

HOUTKEUZE

CONSTRUCTIE & 
PRODUCTIE

COATING

TRANSPORT & 
PLAATSING

VERZORGING & 
ONDERHOUD
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Ons wellnessprogramma voor hout

Minimale verzorging voor  
maximale zekerheid

Hout is prachtig materiaal - smaakvol en mooi. Gun uw houten kozijnen, 
ramen en deuren een wellnessprogramma om dit fraaie karakter te be-
houden.

1-2-klaar-verzorging

1)  Maak geschilderde houten oppervlak-
ken schoon met de speciale reiniger.

2)  Breng de verzorgingslotion gelijkmatig 
aan met een spons. Klaar!

Jaarlijkse inspectie van het houtwerk is een 
voorwaarde voor de 12 jaar systeemgarantie. 
De beschermingsklasse waarin uw object 
wordt ingedeeld, laat u weten of en met welke 
intervallen u het hout eventueel moet verzor-
gen. Met de verzorgingsset van Sikkens Wood 
Coatings bent u daarmee in een handomdraai 
klaar. Deze set bestaat uit een speciale reiniger 
en onderhoudslotion. Daarmee blijven uw ra-
men optimaal beschermd en schitteren ze in 
een frisse glans. 

Voor houten deuren is er een speciale verzor-
gingsdoek die de levensduur van de hoogwaar-
dige laklaag effectief verlengt.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe 
ramen en buitendeuren! Met de LONGLIFE-
verfsysteemgarantie kiest u 12 jaar lang het 
zekere voor het onzekere.  
En bij regelmatige verzorging nog veel langer.

Via de software-tool krijgt u adviezen voor de 
verzorgingsmiddelen.
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