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onze lezers

92% van al onze 
nieuwsbrief
lezers vindt onze 
nieuwsbrief 
interessant

Gevel & Wand september 2016 nr. 3  | 1

Een tijdperk waarin Milin heel wat innovaties 
en ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Wat 
begon als een eenmanszaak vanuit een 
loods in Culemborg, is nu uitgegroeid tot 
een internationaal bedrijf met meer dan 40 
werknemers. Uitgegroeid is Milin niet, dat 
te zien is in de investering in een duurzaam 
en nieuw bedrijfspand in Nieuwegein dat 
exponentiele groei mogelijk maakt!

We gaan terug naar 1 januari 2004; het 
bedrijf Milin is ingeschreven bij de kamer 
van koophandel. Na enkel een half jaar 
in de loods te hebben gewerkt, moest de 
familie Miltenburg de stap zetten om een 
bedrijfspand in Nieuwegein te huren. De 
perfecte plek voor Milin was gevonden en het 

was tijd voor innovatie en groei. Echter, Milin 
blijft groeien en is al snel te groot geworden 
voor dit pand in Nieuwegein. 

Begin 2011 wordt de knoop doorgehakt,
Milin zoekt een stuk grond voor een nieuw
en eigen bedrijfspand die alle facetten heeft
om de komende jaren in door te brengen.
In 2012 wordt de eerste paal, door de zoon
van Bob (inmiddels al de 3de generatie), in de
grond geslagen. Het nieuwe tijdperk breekt
aan met een ruim magazijn, een prachtige
showroom, genoeg plek voor alle afdelingen
die er in de loop der jaren zijn bijgekomen
en een bedrijfspand dat zich aansluit bij het
assortiment bouwmaterialen; duurzaamheid
en milieuvriendelijkheid.

In de loop der jaren heeft Milin vele
eigen merken in de markt gebracht, nieuwe
ontwikkelingen toegepast, nieuwe innovaties
gerealiseerd, tv-afleveringen gehad, prijzen in
ontvangst mogen nemen en een prominente
rol gaan spelen in bouwmaterialen branche.
De afgelopen 12,5 jaar is een eenmanszaak/
familiebedrijf uitgegroeid tot een vakkundig
en betrouwbare totaalleverancier van
duurzame afbouwmaterialen en specialist in
kunststof gevelbekleding.

Het is mooi om terug te blikken en er 
bij stil te staan, maar Milin gaat door, want
in de toekomst willen wij onze klanten zo
goed mogelijk van dienst zijn!

Door de unieke 3-kleurentechnologie krijgt 
het gebouw een stijlvol houten karakter. 

Wood Design volschuimgevelbekleding is 
vervaardigd uit kwalitatief  hoogwaardige
kunststoffen. De potdeksel gevelpanelen
hebben, door het verbeterde
productieproces, een unieke lange
houtstructuur van maar liefst 1,5 m¹.

Milin B.V. toeleverancier van duurzame 
panelen en profielen bestaat 12,5 jaar
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Wonderboard in 
restaurant keuken

Dankzij de 
hygiënische 
onderdelen voldoet 
het restaurant aan 
alle HACCP eisen
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Big Board
dakranden

Standaard lengte 
van 6 meter en 
is te verkrijgen 
in verschillende 
breedtes
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Trendkleur 
van 2016

De kleur van 2016 
is overduidelijk 
Vergrijsd  Red Cedar 

Klanten 
beoordelen 
Milin met een

8,4

Bouwmaterialenhandel  
 
“De afgelopen jaren was het prettig 

zaken doen met Milin B.V. Ze staan 

elke dag voor je klaar, goed bereikbaar, 

erg klantvriendelijk en er wordt 

adequaat gereageerd op vragen of 

probleemstellingen. De kwaliteit van 

de producten is uitstekend en 24-uurs 

leveringen geven ons veel flexibiliteit. “

8
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www.milin.nl

Een “schitterend” Wood Design project
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Kozijn en geveltechniek 

Met Milin heb ik een zeer fijne 

samenwerking. Dit komt vooral 

door de plezierige medewerkers, de 

flexibiliteit en de toegankelijkheid. 

Milin is voor mij een betrouwbare 

totaalleverancier bij het realiseren van 

projecten. Ik kan ze altijd bellen voor 

informatie of advies.

Ik kom goed voor de dag met het 

mooie Wood Design gevelbekleding 

en natuurlijk het onderscheidende 

Vinyplus rabatdeel. Ontwikkelingen 

voor Milin liggen naar mijn inzien nog 

bij de afwerkstrips, maar ik geloof dat 

Milin al volop aan het innoveren is. 

Het is en blijft mijn totaalleverancier!

8,5
Cijfer
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Montage gevelbekleding
Bij montage van gevelbekleding moet er rekening gehouden worden met de 
mogelijkheid tot uitzetting van de gevelpanelen als gevolg van temperatuurverschillen. 
Als er geen rekening gehouden wordt met deze uitzetting, kunnen de gevelpanelen 
meer gaan werken dan gebruikelijk.  Door extreme werking kan de toplaag barsten 
waardoor er verkleuring kan optreden. Dat wil je toch niet? Lees daarom altijd vooraf 
de montage instructie.

4 mogelijkheden van montage dakranden
Dakranden zorgen voor een strakke en mooie afwerking van een woning, bedrijfspand 
of een ander project. De dakrandpanelen zijn gemaakt van gerecycled kunststof die 
voldoen aan alle hoge eisen voor een goede buitenkwaliteit. De montage dakrand 
wordt veelal verzorgd door uitvoerders waarbij 4 verschillende bevestigingen mogelijk 
zijn. Waar kies jij voor? 

Aandachtpunten na montage
Zit de nieuwe duurzame panelen op je gevel of dakrand? Dan zijn er nog een aantal 
aandachtspunten waarop gelet moet worden. Doe je dit niet, dan kunnen de 
panelen op den duur gebreken vertonen, die moeilijk tot niet te verhelpen zijn. Het is 
onderhoudsarm, niet onderhoudsvrij..

Tijd voor kunststof kozijnen
De woningen die in jaren 50, 60 en 70 zijn gemaakt, zijn nu klaar om gesloopt of 
gerenoveerd te worden.  Het hout wat toen gebruikt werd begint nu gebreken 
te vertonen door nalatig onderhoud zoals schilferen, afbladderen, rotten of zelfs 
schimmelen. Het aanbod van het renoveren van oude houten kozijnen zal de komende 
tijd sterk toenemen, tijd voor duurzaamheid, tijd voor kunststof kozijnen!

Dankzij de hygiënische wanden, vloeren 
en plafonds voldoet het restaurant aan 
alle HACCP richtlijnen. Hierdoor kan het 
restaurant zijn 2 Michelin sterren behouden 

en door gaan met het bereiden van prachtige 
maaltijden voor haar klanten. Wie weet staat 
de 3e Michelin ster in het verschiet…

Dankzij 7 vrachtwagens met eigen chauffeurs 
leggen wij de nadruk op service! 
Snelle leveringen (mogelijk binnen 24 uur) 
door het hele land. Door onze duurzame 
vrachtwagens zorgen wij voor minimale 
uitstoot. De vrachtwagens hebben een hoog 
Euro/Ecolabel waardoor ze zelfs in grote 
steden, waar de milieuzones zijn ingesteld, 
mogen rijden! 

Dutchplank is het afgelopen jaar veel toegepast bij grote renovatie en nieuwbouwprojecten. Bij 
deze renovatieprojecten ligt de doelstelling op vernieuwing, onderscheidenheid maar vooral 
op een verfrissend aanzicht. Doordat Dutchplank in RAL, Sikkens en NCS geleverd kan worden 
geeft dit net het verschil waardoor deze doelstellingen worden behaald. 

Standaard heeft Milin vier Hollandse kleuren op voorraad. Groen, Cremé, Zwart en Antraciet. 
Wil je weten of je jouw creativiteit kunnen verwerken in een uniek gevelbeeld? Neem dan 
contact op met onze afdeling verkoop.   

Big board dakrandpanelen worden gemaakt van kunststof volschuim dat afgewerkt is met een, 
niet van echt te onderscheiden, structuurfolie. Big board heeft een standaard lengte van 6 meter 
en is te verkrijgen in verschillende breedtes, tot wel 400 mm.
 
Eigenschappen van Big board dakrandpanelen: Natuurlijke uitstraling, beschermend, 
onderhoudsarm, eenvoudige montage, UV bestendig en milieuvriendelijk.
 
*Zie ook de bigboard met Sierkraal. Net even wat anders!

De kleur van 2016 is overduidelijk Vergrijsd
Red Cedar. Naast de standaard hard lopende
kleuren wit, crème en antraciet, is deze
kleur de snelstgroeiende kleur.
Vergrijsd Red Cedar is daarom ook nu bij
Milin standaard op voorraad. Vergrijsd Red
Cedar is leverbaar in het model Rondkant 
en het traditionele Rabatdeel.

Wil je zelf de kleur beoordelen? 
Vraag gratis een kleuren monster aan!

Big board dakrandpanelen

Trendkleur van 
2016: Vergrijsd 
Red Cedar

Dutchplank geeft vrijheid 
voor creativiteit

Duurzame 
werkpaarden

Milin blog

Elke week een interessant 
onderwerp in onze blog!

Wonderboard toegepast 
in professionele keuken

Bouwmaterialenhandel  
     
Ze halen alles uit de kast voor hun

klanten! Dat zie je al aan het ruime

assortiment, de accurate leveringen en

het bouwkundig onderlegd personeel.

Mijn buitendienstman is echt een 

topper! Als ik bel, staat hij voor 

me klaar. Hij denkt mee met mijn 

organisatie en motiveert mij met

zijn enthousiasme. Pas geleden had ik

nog een beurs en het eerste wat hij zei:

“daar gaan we wat mee doen.” Daar

hou ik van! Deze mentaliteit geeft mij 

het vertrouwen om zaken te doen met

Milin, want als ik geen vertrouwen

heb in een bedrijf, zou ik er geen 

zaken meedoen.

8
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VEZELCEMENT GEVELBEKLEDING

WONDERBOARD
HYGIËNISCHE HACCP WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

WONDERBOARD
HYGIËNISCHE HACCP WAND- EN PLAFONDBEKLEDING
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Steeds meer klanten zien het gemak van 
online bestellingen plaatsen.  Wil je ook 
gebruik maken van het online bestelsysteem? 
Registreer je op www.milin.nl. Gemakkelijk, 
eenvoudig en snel online producten bestellen 
met het online bestelsysteem.

Onze merkwebsites hebben wij een 
nieuwe look gegeven. Hier hebben wij het 
gebruiksgemak verbetert, mogelijkheid 
om gratis kleurmonster te bestellen, 
productinformatie aan te vragen en nog veel 
meer...

Het gebeurt je wel eens.. Je staat 
op de werkvloer en klanten komen 
met vragen die je niet direct kan 
beantwoorden. Wat nu? 
Milin B.V. biedt de oplossing voor 
al haar producten. Met onze app 
kan je alle informatie inzien van de 
verschillende merken. 

Meer bouwmaterialenhandelaren 
maken gebruiken van de service voor 
een shop in shop presentatie. Geen 
betere presentatievorm voor de 
producten van Milin. Overzichtelijk, 
mooie uitstraling en duidelijk 
toepasbaar in de praktijk. 

Milin kan een volledig verzorgde trainingsprogramma faciliteren voor jou en je collega’s.
Interesse om te zien hoe je een gevel bekleed of hoe je een vensterbank monteert? Stuur een 
e-mail naar marketing@milin.nl en geef aan waarvan jij een volledig verzorgde training wenst.

Hoe kan je beter een product beoordelen
dan het in je eigen handen te houden.
Het is niet voor niets dat je altijd alles wil
vasthouden. Laat jouw klanten
voelen of het product bij hen past. Bestel dus
makkelijk en snel monsterstukjes via
www.milin.nl of stuur een e-mail naar
verkoop@milin.nl.

Een stijlvolle en aantrekkelijke uitstraling van de woning of bedrijfspand draagt bij aan
leefplezier. VinyPlus gevelbekleding geeft woningen en bedrijfspanden een eigentijds karakter. De
panelen zijn gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen, zijn onderhoudsarm, duurzaam,
milieuvriendelijk, Uv-bestendig en heeft een eenvoudige montage.

Wat vinden de lezers 
van onze nieuwsbrief?

  8%        92%

Waar hebben onze nieuwsbrief lezers nu echt interesse 
in, hoe kunnen wij er achter komen dat we de juiste 
informatie delen? Dat is een vraag van de marketing 
afdeling. Om hier achter te komen hebben we onder 
elke nieuwsbrief die de marketing afdeling versturen 
twee duimen staan. Een groene met een duim omhoog 
voor goed en een rode met een duim naar beneden voor 
slecht. Wat is de uitkomst 92% van al onze nieuwsbrief 
lezers vind onze nieuwsbrief interessant en sluit aan op de 
verwachting.

?

Onze websites 
zijn vernieuwd!

www.vinyplus.nl www.wonderboard.nl

www.eurotexx.nl www.thomdeck.nl

Alles bij de hand.. 

DownloaD gratis

Wij staan op de Bouw Compleet, 
kom jij ook?
Dit jaar zijn we wederom aanwezig op de Bouw Compleet in Hardenberg. Een 
mooie kans om bij te praten over marktontwikkelingen, producteigenschappen, 
gerealiseerde projecten en het leggen van de focus voor komende jaar.

Milin trainingen

Online bestellen, 
wat makkelijk!

Wij verzorgen 
het monsterstukje

Duurzame gevelrenovatie 
met Vinyplus gevel- en dakranden

Shop-in-Shop

Montagebedrijf  

“Wat maakt Milin anders dan zijn 

concurrenten? Dat komt door de 

goede prijs/kwaliteitsverhouding, 

persoonlijke benaderingen, goede 

service, betrouwbare leveringen en een 

kwaliteitsproduct dat marktleider is 

in onze branche. Niets gelogen aan de 

kernwaarden van Milin B.V.”

9
Cijfer

Ontvang jij al de nieuwsbrief van Milin? Nee, ga naar de website en meld je aan!

✓ Montage instructies
✓ Product brochures
✓ Catalogus
✓ Portfolio
✓ Online showroom
✓ Montage video’s
✓ Deel jouw project

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN
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Colofon
Oplage: 10.000

Nummer: 3

Jaar: Najaar 2016 Gevel & Wand krant

Gevel & Wand belicht alle 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 en dakconstructiebedrijven

en de bouwmaterialenhandel over het laatste nieuws 

van Milin.

Afbeeldingen en kleurvoorbeelden in deze krant 

zijn ter benadering en kunnen licht afwijken van de 

werkelijkheid. druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Redactie: Thomas Andriessen

Online promotie: Bart Oors

Vormgeving: Nick Rademaker

Redactieadres: Marketing@milin.nl

Telefoon: 030 - 606 92 20

Woorden puzzel 

Volg jij Milin al op social media?

Kozijnen montage 

“wat gaat de samenwerking de 

afgelopen jaren uitstekend! Geen 

klachten, goede producten, snelle 

leveringen en erg vriendelijke persoon, 

dit maakt ons ook de voor de 

komende jaren vaste klant!”

8
Cijfer

Chaletbouw 

“Wij hebben een uitstekende 

verstandshouding met Milin B.V.. 

Door de jaren lange samenwerking 

weten ze wat ik wil en ik weet wat ik 

van hen kan verwachten. Elke keer 

weer worden er kwaliteitsproducten 

afgeleverd stipt op tijd met erg 

vriendelijke chauffeurs.” 

9
Cijfer

•  Bouwmaterialen
•  Gevelbekleding
•  Hollekamer
•  Natuursteen
•  Panelen

•  HCCP
•  Lamina
•  Opdek
•  Profielen
•  Showroom

•  Rabat
•  Tapco
•  Dubbel
•  Haaksehoek
•  Kunststof

•  Onestopshopping
•  Platstrip
•  Rondkant
•  Volschuim
•  Duurzaam
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Noord

Rayonindeling

West

Zuid

84

Rayonindeling buitendienst Milin 

Hoe kan je je onderscheiden, dat is altijd 
de grote vraag. Om er voor te zorgen dat jij 
onderscheid in jouw regio bied de marketing 
afdeling van Milin de juiste middelen om dit 
te doen. Heb je bijvoorbeeld displays nodig 
voor je showroom, afbeeldingen voor de
website of brochures nodig. In het 
promotiemateriaal handboek staat alle 
benodigde middelen om juist het verschil te 
maken. 

Heb je zelf een idee om met de producten 
van Milin te promoten in jouw regio. Stuur je 
idee naar marketing@milin.nl

Met marketing 
maak je het verschil
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Een product van:

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Hoogwaardige onderhoudsarme gevelbekleding en dakranden

Natuurgetrouwe nerfstructuur gevelpanelen
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Een product van:

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Direct contact met 
afdeling verkoop:
030 - 657 90 20
verkoop@milin.nl
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