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De Milin app
Milin gaat mee in 
de technologische 
ontwikkelingen 
door een app te 
publiceren. Deze 
app zal... 
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Milin heeft als missie het produceren en 
leveren van duurzame afbouwmaterialen 
en hygiënische wanden en plafonds 
voor nieuwbouw- onderhouds- en 
renovatieprojecten. Daarnaast is 
dienstverlening een belangrijk aspect waar 
Milin veel waarde aan hecht. Door het 
uitgebreide assortiment en de brede kijk op 
de trends en ontwikkeling binnen de branche 
heeft Milin zich de afgelopen jaren weten 
te ontplooien tot dé totaalleverancier van 
duurzame afbouwmaterialen.
Milin is onderscheidend en vernieuwend door 
onder andere het One-Stop-Shopping concept 
en door unieke duurzame oplossingen aan te 
bieden met een persoonlijk advies. Daarnaast 
vindt Milin het welzijn, de productiviteit, 
creativiteit en effectiviteit van medewerkers 
net zo belangrijk. Milin wil een betrouwbare 
dienstverlener en werkgever zijn.

Duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossingen 
voor de afwerking van gevel, dak, wand en vloer

Kunststof gevelbekleding heeft totaal 
andere eigenschappen als bijvoorbeeld 
hout, het rot en schimmelt niet. Ondanks 
deze eigenschappen is het van essentieel 
belang dat bij het monteren van je 
gevelbekleding rekening gehouden moet 
worden met het ventileren. Veel gemaakte 
fout waar je achteraf pas achter komt.

Bij montage van gevelpanelen is het 
noodzakelijk beluchting en ontluchting 
te creëren. Voor horizontale montage 

van de panelen moet er een minimale 
doorlopende ventilatieruimte tussen de 
achterzijde van de gevelbekleding en de 
bestaande constructie van minimaal 20 
mm worden aangehouden. Als de panelen 
verticaal worden gemonteerd, maak 
dan gebruik van een dubbel regelwerk. 
Zo heeft u achter de constructie een 
luchtspouw welke de luchtstroom aan de 
boven- en onderkant af aan de zijkanten 
aan de gang houdt. Ventilatieopeningen 
kunt u afsluiten met het ventilatieprofiel.

Geen ventilatie?
Veel gemaakte fout bij montage 
van gevelbekleding

Google heeft 
de showroom 
van Milin op 
Streetview 
gezet

Toen Milin het pand neerzette op de 
Brabanthaven 1 in Nieuwegein dacht 
men dat het te groot zou zijn. Nu nog 
geen 2 jaar later liggen de plannen op 
de tafel om het pand uit te breiden.
Milin heeft het grond naast het 
huidige pand begin dit jaar gekocht 
met de intentie zijn buitenterrein 
toegankelijker te maken voor 
distributie. Echter is in het afgelopen 
half jaar de afzet zo gestegen dat deze 
ruimte zal gebruikt worden voor 
opslag van voorraad. Hierdoor houden 
wij de tevredenheid van de klant 
en kunnen wij de 24-uurs levering 
behouden. 

BELANGRIJK NIEUWS
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Op de beursvloer
Bouw Compleet dagen: 
6-8 okt

Recreatie vakbeurs:
3-5 nov

Polyclose in Gent:
14-16 januari

Milin gaat 
uitbreiden

Milin wil met de technologische winden mee 
varen, een mooi voorbeeld hiervan is dat 
Google onze showroom heeft geïndexeerd in 
Google Street View. Een paar weken geleden 
heeft de Google fotograaf op verschillende 
plekken in de showroom foto’s genomen. 
Door deze samen te voegen krijg je een 
virtuele showroom. Neem een kijkje in de 
digitale showroom. Ontdek, vanuit de bank 
of fauteuil, welke producten Milin heeft en 
welke bij jouw project past.
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Steenlook
vensterbanken
Sinds april zijn 
de steenlook 
vensterbanken 
leverbaar. Wat een 
groot succes is 
gebleken...2 >

Kerradeco
Het belangrijkste 
kenmerk dat 
de hardschuim 
decorwand 
Kerradeco 
onderscheidt...
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Sinds april zijn de steenlook vensterbanken 
leverbaar. Wat een groot succes is gebleken! 
Milin steenlook vensterbanken van 
kunststof zijn niet van echt natuursteen 
te onderscheiden. De vensterbanken zijn 
bijzonder duurzaam en stevig dankzij de 
oersterke melanine-toplaag. 

Houdt onze website in de gaten of meld je 
op de website aan voor onze nieuwsbrief, 
om op de hoogte te blijven van ons laatste 
nieuws betreft Milinboard vensterbanken en 
overzetvensterbanken. 

Steenlook vensterbanken zijn goed ontvangen

Wonderboard® is een hygiënisch wand- en plafondsysteem, voor zowel renovatie als nieuwbouw. 
Wonderboard®  panelen worden hoofdzakelijk toegepast in ruimten waaraan hoge hygiënische 
eisen worden gesteld (HACCP-normen) en schoonmaakgemak een vereiste is.

Milin speelt met Wonderboard in op ontwikkelingen in industrieën, die moeten voldoen 
aan de strenge normen vastgesteld in de artikelen van de Warenwetregeling Hygiëne en 
Levensmiddelen. Wonderboard wand- en plafondbekleding voldoet aan de normen van de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Het assortiment voor hygiënische ruimtes bevat wandbekledingen, 
plafondbekleding, PVC vloerafwerking en stootplinten. Deze producten 
kunnen in verschillende branches van toepassing zijn. Zo levert Milin 
aan bakkerijen, slagerijen, autowasstraten, chemische industrie, 
keukens, koel- en vriescellen, visverwerkingsbedrijven, voedsel 
verwerking, ziekenhuizen en sanitaire ruimtes. 

Waarom kiezen voor 
Wonderboard?
- Slag- en stootvast
- Thermisch stabiel
- Onderhoudsarm
- Duurzaam
- Flexibel
- Water- en vuilafstotend
- Maximale hygiëne
- Geen ruimte verlies
- Schimmel- en bacterie werend
- FRP = Food Resistent Panels
- Zelfreinigend
- ISO gecertificeerd

  

10

Het belangrijkste kenmerk dat de 
hardschuim decorwand Kerradeco 
onderscheidt, is de digitale print van 
de hoogste kwaliteit in een uniek 120 
cm breed patroon. Kerradeco is een 
decoratief hardschuim wandsysteem 
wat een uitstekend alternatief is voor 
plaatmateriaal, keramische tegels, 
gipsplaat of geverfde wanden. Kerradeco 
is gemaakt van 100% hardschuim 
kunststof en verschilt van de traditionele 
wandpanelen door de combinatie van 
een structuur van natuurlijk materiaal en 
een digitale print van hoge kwaliteit.

Dankzij de duurzaamheid en absolute 
waterdichtheid kan het in veeleisende 
ruimtes worden gebruikt zoals: keuken 
of badkamer maar ook woon- of 
slaapkamer. De verbindingen tussen de 
afzonderlijke elementen zijn onzichtbaar. 
Kerradeco decoratieve hardschuim 
wandbekleding is ook uitstekend 
geschikt voor restaurant-, hotel- of 
winkelinrichting.

WoodDesign gevelbekleding met 3-kleuren 
technologie is een nieuwe generatie in 
volschuim gevelbekleding. Deze bijzondere 
3-kleuren technologie heeft een authentieke 
uitstraling door de natuurlijke structuur. 
Dankzij de unieke sluiting zijn WoodDesign 
gevelpanelen eenvoudig te monteren,  
vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig 
kunststof en recyclebaar. WoodDesign is 
beschikbaar in drie verschillende kleur 
technologieën: Grafiet, Goud eiken en 
Zilver grijs.

Belangrijkste kenmerken: onderhoudsarm, 
Uv-bestendig, recyclebaar, natuurlijke hout 
uitstraling en 10 jaar garantie. 

WoodDesign, Een klasse apart in 
duurzame gevelbekleding

Showroom en trainingen

In onze showroom kun je op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur terecht om onze producten te 
bekijken en voor een goed advies. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een producttraining 
op maat door contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

MILINBOARD
VENSTERBANKEN EN OVERZETVENSTERBANKEN

Freestone mat

Freestone lightWit

Carrara marmer Parelgrijs

Crème

Let op: de kleuren in onze catalogus 2015 zijn veranderd. 
Vraag nu de nieuwe brochure aan!

ScotchStone AnthraciteStone Ivory Stone Misty Concrete
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Bouw Compleet dagen, Hardenberg 

Recreatie vakbeurs, Hardenberg 

Polyclose beurs, Gent (België) 

Ontmoet bouwend Nederland op de bouw compleet dagen in Hardenberg. Kom naar de 
Milin stand om vakbekwame medewerkers te spreken, vak collega’s tegen te komen en 
het krijgen van persoonlijk advies onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zijn 
er klaar voor, tot dan!  StAND 409

Recreatie Vakbeurs Hardenberg is een complete beurs op het gebied van fabrikanten, 
importeurs, toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven uit de recreatiebranche. 
Uiteraard zijn alle gerenommeerde bedrijven uit deze branche aanwezig. Milin is 
aanwezig op de recreatie vakbeurs om haar producten te tonen voor een duurzame en 
milieuvriendelijke bouw of renovatie.

Iedere 2 jaar wordt de Polyclose beurs gehouden in Gent. Deze beurs is uitgegroeid 
tot een van de grootste evenementen op het gebied van raam-, deur-, zonwering-, en 
toegangstechniek. Milin staat er klaar voor alle vak gerelateerde vragen, bouwadvies of 
het uitwisselen van ervaringen en ideeën. We zien je graag terug bij onze stand. 

De composiet vlonderplanken zijn een 
alternatief voor een hardhout of natuursteen 
terras.  De terrasdelen vereisen weinig 
onderhoud en zijn recyclebaar. Naast een 
sfeervol terras voor tuinen, balkons en 
dakterrassen, zijn ThomDeck vlonderplanken 
ook geschikt voor schuttingen, zwembaden, 
steigers, bruggen en hekwerken. Door 
de antislip laag is een ThomDeck ook 
kindvriendelijk. 

ThomDeck hecht veel waarde aan het 
milieu. Daarom zijn de vlonderplanken 
milieuvriendelijk en recyclebaar. Het bevat 
geen chemische bestandsdelen en rot niet. 

Creëer een stijlvol terras met duurzame 
en milieuvriendelijke terrasplanken

In September is het zover, de nieuwe website van Milin zal online gaan. Een nieuw, 
overzichtelijke en dynamische uitstraling waar vooral de gebruiksvriendelijkheid voor 
de bezoekers voorop staat. 

De website krijgt een bijzonder handige en effectieve productwijzer, een online 
webshop (met een login functie) voor klanten om gemakkelijk en snel bestellingen 
te plaatsen, promotie-, montage-instructievideo’s, een blog en een database vol 
duurzame, onderhoudsarme en milieuvriendelijke afbouwmaterialen. 

Mocht je tijdens je bezoek aan onze nieuwe website een functionaliteitsfout 
ontdekken? Laat het ons dan weten via de feedback button onderaan elke pagina, 
we proberen dit dan zo snel mogelijk op te lossen. 

Nieuwe website

Nieuwe app Milin

• alle productinformatie 
• alle instructies bij de hand
• snel bij je montagevideo’s
• overzichtelijke portfolio 
•  mogelijkheid tot eigen 

projecten te plaatsen

Milin gaat mee in de 
technologische ontwikkelingen 
door een app te publiceren. 
Deze app zal informatie 
bevatten van alle producten 
van Milin. Tevens kan je via 
deze app je eigen projectfoto’s 
opsturen, instructieboekjes 
opvragen, montage video’s 
bekijken en een overzichtelijke 
portfolio per product inzien. 

Motivo de ideale vervanger van stuc-,
behang- of schilderwerk. Met de 
decoratieve wandbekleding van Motivo 
zorg je voor een bijzonder realistisch 
decor dat komt in 6 verschillende 
patronen die uit voorraad leverbaar 
zijn: vier houtstructuren, tegelstructuur 
en marmereffect. De verbindingen zijn 
verwerkt zodat het onzichtbaar is. 

3D print technologie
Het patroon van 2,7 m2 wordt gekenmerkt 
door een 3D-effect, dit effect wordt 
verkregen dankzij de hoogwaardige 
digitale printtechnologie waarmee 
realistische patronen gemaakt worden 

die alle mogelijke natuurlijke structuren 
perfect imiteren. Motivo panelen kunnen 
toegepast worden op metal stud, houten 
regelwerk of kunnen direct verlijmd 
worden. Montage door directe verlijming 
kan op een stabiele ondergrond van 
beton, tegels of gipskarton. In combinatie 
met de toepassing van siliconenkit is 
Motivo geschikt voor natte ruimten. De 
wandpanelen zijn vervaardigt van een 
hoogwaardig kunststof in de vorm van een 
holle schroot. Motivo leent zich uitstekend 
voor renovatie werkzaamheden in de 
chalet-, recreatie- of woningbouw. 

14-16 
JAN

3-5 
Nov

6-8 
oKT

Wil je graag op één van deze beurzen aanwezig zijn? Neem contact op met 
verkoop@milin.nl want wij bieden een aantal gratis kaarten aan, wees er 
snel bij want op=op.

Milin op de beursvloer
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Een aantal keer per jaar brengt Milin een 
digitale nieuwsbrief uit. Voor alle nieuwtjes 
over de markt, nieuwe ontwikkelingen of 
nieuwe producten kun je hierin terug vinden. 

Ontvang je onze digitale nieuwsbrief nog 
niet? Meld je dan hiervoor aan op onze 
nieuwe website www.milin.nl. We houden je 
graag op de hoogte van al onze noviteiten en 
aanbiedingen. 

Milin biedt, 
in vele 
mogelijkheden, 
ondersteuning 
aan in het 
promoten van 

onze producten. Naast instructie boekjes, 
montage video’s bieden wij ook product 
stellingen aan, brochures, monstermappen 
en nog veel meer. Wil je dat wij je helpen? 
Neem dan vrijblijvend contact op met onze 
binnendienst. 

Van de meeste productgroepen uit het Milin 
assortiment hebben wij productdisplays met 
monsters beschikbaar voor onze partners. 
Vraag onze vertegenwoordiger naar de 
mogelijkheden en voorwaarden. 

Dit is een uitgave van Milin B.V.

Nummer 2, september 2015

Colofon
Oplage: 10.000
Nummer: 2
Jaar: Najaar 2015 Gevel & Wand 

Gevel & Wand belicht nieuws van Milin met betrekking 
tot de afwerking van gevel, dakrand, dakkapel, dak 
overstek, wand, plafond en vloer. Met Gevel & Wand 
informeren wij aannemers en zzp-ers, chalet- en 
caravanbouwers, dakdekkers, dakconstructiebedrijven 
en de bouwmaterialenhandel over het laatste nieuws 
van Milin. 

Afbeeldingen en kleurvoorbeelden in deze folder 
zijn ter benadering en kunnen licht afwijken van de 
werkelijkheid. Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Redactie: Thomas Andriessen
Online promotie: Bart Oors
Redactieadres: pr@milin.nl 
telefoon: 030 657 90 20 
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Product displays

Rayonindeling buitendienst Milin 

GEVEL&WAND
Nieuwsbrief Hoezo VinyPlus?

Milin helpt bij 
marketing uitingen 

• Folie van uitstekende outdoor kwaliteit 
• Leverbaar in zowel rabat als rondkant
• Standaard lengtes (6 meter)
•  Ook langere lengtes dan 6 meter mogelijk (op aanvraag)
• Keuze uit 27 standaard structuurfoliekleuren 
•  Keuze uit alle structuurfoliekleuren vanaf 60 m²
•  Op de door jou gewenste maat gezaagd vanaf 60 m² (per kleur/ artikel)
•  Unieke platstrippen leverbaar voor open voeg effect
•  Ook leverbaar als dakrandpaneel in dezelfde kleur folie
•  Minder materiaalkosten en snellere montage dankzij de grote werkende breedte van 

maar liefst 150 mm

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

€ 7,99 
per meter 
excl. btw
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Waarom kiezen voor VinyPlus?

Bruto


