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en de eenvoudige montage. De eenvoudige 
montage wordt niet alleen versterkt door het 
lichte gewicht maar ook dankzij het gemakkelijk 
kunnen bevestigen van de panelen met behulp 
van een tacker of schroeftol.

Kenmerken
• Perfecte sluiting
• Onderhoudsarm
• Recylebaar
• UV-bestendig
• Vochtbestendig
• Eenvoudige montage

Volschuim gevelbekleding in huidige 
trendkleuren
Multitexx® panelen zijn leverbaar in zes kleuren. 

GEVEL&WAND
Dit is een uitgave van Milin B.V.
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  FOTO 
WEDSTRIJD

Doe mee en win voor jezelf 
en drie vrienden of collega's 
seizoenkaarten van jouw 
favoriete eredivisieclub! 

FOTO INZENDEN 
KAN TOT JULI 2017

Wij als duurzame afbouwmaterialen leverancier 
hebben afgelopen jaar onze 12,5 jubileum gevierd. 
Na 12,5 jaar zijn er bij veel nieuwbouw-, 
onderhoud-, renovatieprojecten waar duurzame 
panelen & profielen van Milin zijn toegepast. 
Het is een mooi moment om dit vast te leggen! 
Milin organiseert een fotowedstrijd waarbij jij 
kans maakt op vier seizoenkaarten van jouw 
favoriete eredivisieclub!

Je maakt foto’s van het project waarbij duurzame
producten van Milin B.V. zijn gebruikt en stuurt 
deze per e-mail naar

marketing@milin.nl

Ben jij degene die de 
mooiste projectfoto 
maakt van onze duurzame 
afbouwmaterialen?

DOE MEE

EN WIN
EREDIVISIE
SEIZOENKAARTEN

M E E D O E N  I S  S I M P E L ! www.milin.nl

Gevelbekleding
Dakranden

Kozijnafwerking Wand, plafond & vloer Plaat & Profiel

Nieuwe kleuren direct uit voorraad leverbaar!

Met trots introduceerde Milin afgelopen februari zijn nieuwe productcatalogus, met daarin het complete assortiment duurzame afbouwmaterialen, 
aangevuld met de nieuwste producten en doorontwikkelingen. De catalogus staat boordevol duurzame oplossingen voor gevel, dak,
kozijn, wand, plafond en vloer voor alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. De bladwijzer loopt als een groene draad door de catalogus,
net zoals duurzaamheid dat in onze organisatie doet. 

Benieuwd of wil je een extra exemplaar? Vraag dan de Milin catalogus februari 2017 aan, of bekijk hem online op www.milin.nl.

Milin introduceert nieuwe gevelbekleding 
onder het eigenmerk Multitexx®. Met de huidige 
technieken kan de uitstraling van geborstelde 
structuur nagebootst worden, met de duurzame 
eigenschappen van kunststof.

Perfecte V-sluiting 
Multitexx® kenmerk zich door de perfect V-groef 
en unieke structuur. De V-groef zorgt ervoor 
dat er geen open naden ontstaan, waardoor 
de gevelbekleding beschermd tegen alle 
weersinvloeden. De Multitexx® gevelpanelen 

Multifunctioneel voor binnen en buiten
Milyt® wordt veel toegepast in de nieuw-, 
utiliteit- en renovatiebouw voor het afwerken 
van gevels, dakranden en overstekken. Naast 
de standaard kleuren wit, crème en grijs is de 
kleur sand toegevoegd. Ook bij de HPL plus 
plaat met extra uv-toplaag is het kleurenpallet 
uitgebreid met wel 7 nieuwe kleuren. Naast 
de nieuwe kleuren heeft ook het materiaal 
een verbeterslag gemaakt op het gebied van 
slag- en stootsterkte en brandwerendheid.

Kenmerken:
- Exterieur kwaliteit
- 2-zijdig decor
- Hoge slag- en stootsterkte
- Brandklasse B-s1-d0
- UV-bestendige toplaag
- Groot ontwerpvrijheid
- Zeer hoge vormstabiliteit
- Onderhoudsarm
-  Bijpassende schroeven leverbaar

De Milin catalogus februari 2017, heb jij hem al?

Nieuw Multitexx® gevelbekleding met perfecte V-groef 

GEVELBEKLEDING 
MULTITEXX

Grijs
(RAL 7001)

Basalt grijs 
(RAL 7012)

Groen
(RAL 6009)

Cappuccino
(RAL n.v.t.)

Wit
(RAL 9003)

Crème
(RAL 9001)

Donkere kleuren: Lichte kleuren: 
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MILYT
HPL PLAATMATERIAAL

bekijk de 

kleuren op 

pag. 2!

hebben hun geborstelde structuur te danken 
aan grote rollen die de structuur erin drukken. 
Deze geborstelde structuur zie je veelal terug in 
natuurlijke materialen zoals hout en natuursteen.

Stevige en licht van gewicht 
Volschuim gevelbekleding heeft een stevige 
buiten laag en een harde schuimachtige 
binnenkant. Een groot voordeel van volschuim 
is dat het een hoge materiaaldichtheid heeft 
zonder dat het veel hoeft te wegen. Dit komt 
ten goede voor de kwaliteit van het product 
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Onze missie? Gewoonweg de beste willen zijn !
Klinkt ambitieus, maar bij Milin willen we de beste zijn. Dat wordt je niet zomaar en beseffen we maar al te goed.

Onze Missie luidt als volgt: ”Milin wil de beste zijn in het leveren en ontwikkelen van duurzame panelen & profielen tegen de juiste prijs-

kwaliteit en service verhouding in het professionele marktsegment”.

 

Bij Milin kent iedereen de missie uit zijn hoofd en – belangrijker nog – draagt deze ook uit. Dit is een de perfecte drijfveer naar ons ultieme 

doel. Het typeert ons karakter; innovatief en altijd op zoek naar nieuwe producten om in de behoeftes van de markt te voorzien. Uiteraard 

duurzaamheid, zowel in productie als transport en gebruik. Dat het elke keer weer lukt geeft ons veel energie en is vooral te danken aan de 

inzet van onze medewerkers, stuk voor stuk uitblinkers in hun vakgebied.

 

Gedreven mensen, vooruitstrevende producten en hoogwaardige kwaliteit tegen de juiste prijs. Dát is de kracht van Milin !

De gevelbekleding van Milin is enorm populair. Niet alleen vanwege de kwaliteit, maar 
ook omdat er zoveel te kiezen valt in kleuren en modellen. Vanaf dit najaar breiden we het 
assortiment nog verder uit, met twee nieuwe gevelpanelen van Kerrafront: de Trend (met een 
egale uitstraling) en de Trend Stone (voor een robuuste look). De producten van Kerrafront 
vragen weinig onderhoud, zijn UV-bestendig en blijven jarenlang mooi. Daarna zijn ze eenvoudig 
recyclebaar, dus ook nog vriendelijk voor het milieu. Eigenschappen als een werkende breedte en 
hoge materiaaldichtheid maken ze uitermate geschikt als gevelpaneel. 

Met zijn moderne, verfijnde structuur wordt de Trend vooral toegepast in de nieuwbouw, 
recreatie en renovatiemarkt. De Trend Stone daarentegen heeft een vele robuustere uitstraling, 
maar vraagt net zo weinig onderhoud. 

• Standaard leverbaar in lengte van zes meter en in twee verschillende types
•  Voor een strakke, egale afwerking zijn in beide Trend-kleuren bijpassende afwerkprofielen 

verkrijgbaar

Nieuw bij Milin: onderhoudsarme Deeplas dakrandpanelen. De panelen bestaan uit een volschuim-
kern met daaromheen een harde PVC-toplaag die optimaal bescherming biedt tegen alle 
weersinvloeden. Ze zijn eenvoudig te monteren en behoeven bijna geen onderhoud. Typerend voor 
de dakrandpanelen van Deeplas is hun mooie, strakke uitstraling. Dat alles bij elkaar opgeteld, zijn ze 
de perfecte afwerking voor dakranden, dak-overstekken, dakkapellen en overstekken. 

• Leverbaar in lange lengtes van 6m
• Bullnose 250 x 18
• Bullnose met dubbele neus 404 x 18
• Haakse hoek 230 x 75 x 9
• Haakse hoek 230 x 90 x9

Kerrafront trend Gevelbekleding

MILYT
HPL PLAATMATERIAAL

Deeplas dakrandpanelen

Kleuren Milyt HPL PLUS

10

Vraag een GRATIS Milyt kleurenbox aan!www.milin.nl/milytkleurbox

Crème
(RAL 9001)

Antraciet
(RAL 7016)

Donkergrijs
(RAL 7037)

Bruin
(RAL 8014)

Zwart
(RAL 9005)

Grijswit 
(RAL n.v.t.)

Wijnrood
(RAL 3005)

Lichtgrijs
(RAL 7035)

Monumentengroen
(RAL n.v.t.)

Quartz grijs
(RAL 7039)

Wit
(RAL 9010)

Groen
(RAL 6009)

Sand
(RAL n.v.t.)

Blauw
(RAL 5011)

Kleuren Milyt HPL

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Toepassingsgebieden
- Overstekken
- Gevelbekleding
- Balustrades
- Dakranden
- Puivullingen
- Buitenplafonds
- Balkonbekleding
- Borstweringen
-  Wandbekleding in woning- en utiliteitsbouw
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Nieuwe kleuren Eurotexx® T-rex
T-rex dubbel rabat gevelpanelen geven meer dimensie en diepgang aan het gevelbeeld. Dankzij de 
unieke 1,5m¹ structuur heeft het de uitstraling van hout, maar dan met de voordelen van kunststof. De 
nieuwe variant is wat grover en meer geborsteld, wat hem een totaal anders uitstraling geeft dan zijn 
voorgangers. Verder heeft het dezelfde eigenschappen als het Eurotexx dubbel rabat. Lengte van 6 meter 
en een werkende hoogte van 332mm. Perfect voor projecten in de woningbouw, houtskeletbouw en 
renovaties, waarbij duurzaamheid, snelheid, prijs en uitstraling het uitgangspunt zijn.

De producten van Vinyplus zijn al jaren succesvol in de bouw voor allerlei toepassingen als
zijwanden van dakkapellen, borstweringen, op topgevels en als dakrand voor dakafwerking. Ze
worden gemaakt van 100% hoogwaardig gerecycled kunststof en afgewerkt met UV-bestendige
folie van een even hoge kwaliteit, in meer dan 28 kleuren. Vanaf 60m² maar liefs 50 extra 
stuctuurfolie kleuren leverbaar. Dankzij de lengte van 6 meter kunnen de panelen snel en makkelijk 
met onzichtbare bevestiging gemonteerd worden. Geen zichtbare naden dus, en een strak 
afgewerkt eindresultaat.

Nieuwe ontwikkelingen
Achter de schermen werkt Milin steeds aan nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we het
afgelopen jaar opdekdelen aan het Vinyplus programma toegevoegd, vooral gebruikt voor 
topgevels en extra accenten onder het overstek. In combinatie met het rondkantpaneel, geven 
opdekdelen een diepere dimensie aan het gevelbeeld.

Trendverschuiving in kleuren
Qua kleuren volgt Milin de trends op de voet. Naast de nieuwe nerfstructuren in onder meer 
walnoot, basalt grijs, quartz grijs, lichtbruin, western red cedar en bruin cedar, winnen vooral de 
matte kleuren als crème en antraciet, met een moderne strakke uitstraling, meer aan populariteit.

Onze Milinboard vensterbanken zijn vanwege hun ontelbare kwaliteiten uitgegroeid tot 
een begrip in de bouw. Elke installateur in de bouw- en renovatiesector is bekend met 
de onderhoudsarme vensterbanken, die door de ijzersterke melanine toplaag krasvast en 
UVbestendig zijn en werkt graag met dit product.

Nu ook in steenlook
Sinds kort zijn de Milinboard vensterbanken ook verkrijgbaar in bredere maten, die niet van 
echt natuursteen zijn te onderscheiden. Je werkt de steenlook vensterbanken eenvoudig af met 
eindkappen, in de kleuren wit, crème of grijs.

• Zes verschillende tinten van 6m
• Leverbaar in breedtes van 250, 300 en 400 mm, met brede of smalle neus
• De 250 en 400 mm zijn aan twee zijden te gebruiken

Speciale Milinboard website
Sinds kort is er een speciale Milinboard-website, zodat ook de installateur en eindgebruiker in
één oogopslag kunnen zien welke opties en mogelijkheden Milinboard allemaal biedt. Daaruit
kunnen ze eenvoudig kiezen welke afwerking het beste aan hun wensen voldoet.

Nieuwsgierig naar de website? Kijk dan op www.milinboard.nl.

Wonderboard wordt specifiek gebruikt voor renovaties en nieuwbouw waar hygiënische 
wanden een vereiste zijn, zoals ziekenhuizen, keukens, slagerijen, chemische bedrijven en de 
zuivelindustrie. De panelen zijn schimmel- en bacteriewerend, thermisch stabiel, krasvast 
en water- en vuil afstotend. Inmiddels wordt Wonderboard zoveel toegepast, dat het van 
trendsetter is uitgegroeid naar marktleider in HCCP-wanden en -plafonds. Dat komt niet alleen 
door de hoogwaardige kwaliteit van het materiaal, maar ook omdat het op een eenvoudige 
manier door monteurs en installateurs te monteren is.

Milin heeft de wanden, vloeren en plafonds van Wonderboard standaard in het assortiment. 
Wil je meer weten over de producten of de toepassingen ervan? Kijk dan op www.wonderboard.nl. 

Duurzame gevelbekleding moet aan de achterkant goed ontlucht worden, anders loop
je het risico dat er warmte achter de panelen blijft hangen. Hierdoor kunnen extreme
werkingen ontstaan, met verkleuringen en scheuren in de panelen als gevolg. Zorg dus
altijd voor een bewegende luchtstroom naar boven toe, die vanaf daar kan worden weg
geventileerd. Speciaal daarvoor heeft Milin een nieuw start en 2-delig ventilatie 
afsluitprofiel ontwikkeld.

Milin komt met nieuw start- en 
2-delig ventilatie afsluitprofiel

Milinboard vensterbanken niet meer 
weg te denken in de bouw

De opmars van Wonderboard: 
hygiënische wanden voor de professional

Nieuwe kleuren en ontwikkelingen  
in het programma van Vinyplus

MILINBOARD
VENSTERBANKEN EN OVERZETVENSTERBANKEN

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Crème
(RAL 9001)

Sand
(RAL 1015)

Lichtbruin
(RAL n.v.t.)

Blauw
(RAL n.v.t.)

• Direct uit voorraad leverbaar in 28 verschillende kleuren, houtnerf en mat
• Vanaf 60m² keuze uit 50 extra structuurfolie kleuren
• Stijlvol en modern
• Perfecte aansluiting op structuurfolies voor kunststof kozijnen en deuren
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Christian Borgstein zwemt namens collega’s 
geld bij elkaar
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij 
Milin altijd hoog op de agenda. Regelmatig 
zetten we ons in voor het goede doel. Dit 
keer tijdens A Local Swim op 2 september in 
IJsselstein, waar adjunct-directeur Christian 
Borgstein gesponsord door zoveel mogelijk 
collega’s, ‘kopje onder’ ging voor stichting 
ALS. Al het geld dat de deelnemers aan deze 
twee kilometer lange zwemtocht in de IJssel 
ophaalden, gaat naar onderzoek voor de 
behandeling tegen deze (nu nog) dodelijke 
spierziekte. Wat bewoog Christian om als 
‘team Milin’ mee te doen aan A Local Swim? 
Wij vroegen het hem een paar weken voordat 
hij de sprong in het diepe waagde:

‘Door de Ice Bucket Challenge, die de meeste 
van jullie vast ook wel kennen, was ik me al 
bewust van deze ernstige ziekte. Dat het een 
aandoening is met dodelijke afloop, raakt je 
wel. Onze directeur Bob zit in IJsselstein bij De 
Ronde tafel, een maatschappelijke organisatie 

die nu dus A Local Swim organiseert. Hij wist 
dat ik als hobby graag zwem en heeft mij 
toen benaderd. Natuurlijk heb ik ja gezegd; 
dat ik mijn hobby nu kan inzetten voor het 
goede doel is een mooie bijdrage. Met de 
hoop dat veel vrienden en collega’s me wilden 
sponsoren, had ik in eerste instantie ingezet 
op € 200,- aan donaties. Maar toen mijn 
streefbedrag in zicht kwam, deed Bob daar zelf 
nog flink wat bovenop, dus toen heb ik het 
bijgesteld naar € 600,-. 

Omdat ik niet voor de lol zwem, maar voor 
het onderzoek, ben ik inmiddels flink aan 
het trainen in zwembad de Hogewaard. 
Iedereen die meedoet aan de Swim krijgt 
daar 50% korting. Ik bouw mijn meters op en 

zit nu op zo’n 70, 80 baantjes, dus bijna aan 
de twee kilometer. In het zwembad zijn die 
goed te doen, maar in de IJssel moet ik straks 
rekening houden met de elementen van de 
natuur en zal het veel zwaarder zijn. Buiten 
is koud en omdat het water troebel is, heb 
je weinig zicht. We starten in de stad zelf en 
op de heenweg hebben we de stroom mee. 
Maar op de terugweg moeten we er tegenin 
zwemmen, dus daar moet je nu al op trainen. 
Als ongeoefende zwemmer red je dat niet.

Er zwemmen bijna 250 zwemmers mee, in 
ongeveer 35 teams. Natuurlijk wil ik als een 
van de beteren finishen, maar als je bedenkt 
dat bijvoorbeeld ook de reddingsbrigade 
meezwemt dan wordt dat nog best lastig. 
Ik ga m’n best doen, maar het gaat vooral 
om de saamhorigheid, dat je meedoet. Het 
geeft me sowieso een speciaal gevoel dat 
ik het echt ergens voor doe. Dat is voor mij 
voor het eerst en leidt ook op de werkvloer 
tot hele leuke gesprekken. Je voelt overal de 
betrokkenheid van collega’s. Laatst sprak 

iemand van expeditie me spontaan aan en 
deed een donatie. Echt geweldig! Je merkt dat 
ook anderen binnen het bedrijf er mee bezig 
zijn. Ook al ben ik straks degene die in het 
water springt, team Milin zijn we echt met z’n 
allen samen. Met zoveel mogelijk man staan 
me straks op 2 september vanaf de kant aan 
te moedigen. Samen zwemmen we ALS de 
wereld uit!’ 

Noot van de redactie: Mede dankzij de goede 
voorbereidingen, steun van zijn collega’s en 
de geweldige sfeer tijdens de Swim, heeft 
Christian de beoogde € 600,- zonder al te 
veel moeite bij elkaar weten te zwemmen. Hij 
heeft wel nog een beetje spierpijn, maar dat 
was het meer dan waard. In totaal haalden alle 
IJsselsteinse zwemmers dit jaar een bedrag op 
van € 151.787,-; een fantastisch eindresultaat! 

De afgelopen 12,5 jaar zijn er ongelofelijk veel duurzame panelen en profielen van Milin
gebruikt voor allerlei projecten, variërend van nieuwbouw tot onderhoud en renovatie.
Een mooi moment om terug te kijken en al die toepassingen eens vast te leggen op de
gevoelige plaat. Hoe zien de Milin producten er bij jullie uit? Knip een foto en deel deze
met ons. Wij zijn heel benieuwd naar jullie eindresultaat!

De winnaar van de vier eredivisie seizoenkaarten is geworden: Top Totaal! Gefeliciteerd! 

Onze klanten hebben het gemak van
het online-bestelsysteem massaal
ontdekt. De afgelopen maanden zien
we steeds meer orders die online, 
in de eigen tijd, geplaatst worden. 
Gemiddeld komt daar elke maand 
weer twee tot drie procent nieuwe 
gebruikers bij.

We zijn dagelijks bezig met 
optimaliseren van ons online-
belsysteem en waarderen het enorm 
als onze gebruikers terugkoppelen wat 
hun ervaringen zijn en wat er anders 
of beter kan. Met die informatie 
kunnen we het gebruikersgemak 
weer verhogen; bij Milin staat de 
klant immers altijd centraal. Snel en 
eenvoudig online kunnen bestellen is 
daarbij vanzelfsprekend een prioriteit.

Inloggen op het Milin bestelsysteem
Maak jij nog geen gebruik van ons 
online-bestelsysteem? Moet je echt eens 
proberen! Vraag via de website je eigen 
inloggegevens aan en ervaar het gemak.

De Roparun begon in 1992 als een 
kleinschalige loop, maar is sindsdien 
uitgegroeid tot een van de grootste 
estafettelopen voor goede doelen. Met de 
hulp van inmiddels ruim 400 vrijwilligers 
en ambassadeurs als Nelli Cooman en 
Humberto Tan, bracht de Roparun tot nu 
toe in totaal al ruim € 73.000.000 op. Voor 
dit jaar staat de teller alweer bijna op twee 
miljoen. Een fantastische opbrengst, die 
straks verdeeld gaat worden over maar 
liefst 154 goede doelen zoals stichtingen, 
inloophuizen en onderzoekscentra die te 
maken hebben met kanker. Het geld wordt 
niet alleen besteed aan onderzoek, maar 
ook aan medicatie, apparatuur, workshops 
voor patiënten en vakanties voor zieke 
kinderen. 

Milin draagt graag een steentje bij aan dit 
prachtige initiatief en heeft daarom een 
mooi bedrag gedoneerd.

Donatie voor 
Roparun

Interview Christian Borgstein
Milin op de bres voor stichting ALS tijdens A Local Swim

Meer weten over A Local Swim IJsselstein 
en stichting ALS? Ga dan naar 
www.ijsselstein.alocalswim.nl
Enne… Christian: volgend jaar weer?!

“Dat het een 
aandoening is met 
dodelijke afloop, 
raakt je wel.”

 
 winnaar
 FOTOWEDSTRIJD

Milin-klanten 
bestellen 
steeds vaker 
online

12,5 jaar Milin panelen: 
Winnaar fotowedstrijd
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Kunststof stoot houten kozijn van marktleiderstroon
De laatste jaren hebben steeds meer bedrijven en particulieren de voordelen van 
kunststof ontdekt. In de renovatiemarkt heeft het kunststof kozijn zelfs zoveel aan 
populariteit gewonnen, dat het de houten variant – jarenlang de nummer een – van 
zijn marktleiderspositie heeft beroofd. 

De renovatiemarkt groeide het afgelopen jaar met maar liefst 20%. Een fikse stijging, 
die de komende twee jaar nog enigszins door blijft zetten, naar verwachting met 
zo’n 5 tot 10%. Op dit moment is het aandeel kunststof in de kozijnenmarkt 47% 
tegenover 45% kozijnen van hout. Nu nog een klein verschil, maar het aandeel 
kunststof zal in de toekomst alleen maar groter worden, omdat steeds meer 
bedrijven overtuigd raken van de voordelen die kunststof biedt. En als je bedenkt dat 
de renovatiemarkt drie keer zo groot is als de nieuwbouwmarkt, dan weet je zeker 
dat hier nog enorm veel winst valt te behalen.

Kunststof heeft zoveel voordelen, dat het in allerlei toepassingen in de bouw 
terrein verovert:
• Onderhoudsarm
• Duurzaam
• Recyclebaar
• Milieuvriendelijk
• Bestand tegen externe weersinvloeden
• Stoot- en slagvast
• Geen rotting of schimmelvorming
• Lange levensduur
• Uitstraling van natuurlijk materiaal, met voordelen van kunststof
• Groot scala aan structuurfolies in allerlei kleuren

Particulier oriënteert meer
Steeds meer huiseigenaren willen invloed hebben op de keuze van de materialen  
en het merk dat gebruikt wordt. Waar vroeger de specialist alles wist over de 
materialen en merken is deze informatievoorziening ook bij de eindgebruiker 
(particulier) komen te liggen. Via snelle mediums zoals het internet en daarbij  
vooral Socialmedia is het garen van informatie en meningen over het materiaal  
of merk gemakkelijker geworden.

VOLG ONZE BLOG: www.milin.nl/blog

Milin blog

Elke week een interessant 
onderwerp in onze blog!

Marketing, wat is dat nou eigenlijk? Formeel 
gezien is het een economische wetenschap, 
gebaseerd op de Engelse termen market (markt) 
en getting (krijgen) en heeft betrekking op 
alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om 
de verkoop van producten en/of diensten te 
bevorderen.

‘De kracht van marketing schuilt in zijn creatieve 
karakter en de constante zoektocht naar nieuwe 
mogelijkheden om aansluiting te vinden bij de 
juiste doelgroep.’

Milin en marketing
Natuurlijk doet Milin ook aan marketing, want 
we willen zoveel mogelijk mensen kennis laten 
maken met onze mooie producten. Dat kunnen 
we niet alleen, dat doen we liefst zoveel mogelijk 
samen met onze Milin-partners overal in het land. 
Dus waar we maar kunnen, ondersteunen we die 
in de communicatie- en promotiemarketing van 
onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld 
aan productbrochures en montage-instructies, 
kant-en-klare advertenties, kleurenwaaiers en 
allerlei displays om producten professioneel mee 
te etaleren.

Steeds meer milieuvriendelijk
blauw op de weg
Elke dag rijden er inmiddels zo’n zeven vrachtwagens rond, om door het hele land duurzame
materialen van Milin af te leveren. Er passen panelen in tot wel zes meter lang! Onze chauffeurs
kennen de weg op hun duimpje en streven er naar om op de aangegeven tijden op de plek van
bestemming te zijn. Als het kan, lossen we de bestelling binnen 24 uur nadat die is geplaatst op de
bouw- of werklocatie, zodat de eindgebruiker er snel mee aan de slag kan. We komen overal, zelfs 
midden in het centrum van grote steden.

Door vakjury geroemd om milieuvriendelijkheid
We rijden bij Milin niet zomaar wat rond; onze 
vrachtwagens zijn voorzien van de laatste 
technische innovaties, waardoor ze goed scoren op 
brandstofverbruik en CO²-uitstoot. Ze mogen rijden 
binnen alle milieuzones en zijn door de vakjury van 
International Truck of the Year 2016 zelfs geroemd 
vanwege hun grote bijdrage aan efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid. En als bedrijf dat duurzaamheid 
hoog op de agenda heeft staan, zijn we daar stiekem 
best trots op!

Heb je ze weer; de jongens van de 
marketingondersteuning…

Online Support
Tegenwoordig speelt een groot deel van je marketing zich af online en als vooruitstrevend 
bedrijf is het voor ons niet meer dan logisch dat ook op digitaal gebied te zijn. Onder 
de noemer Online Support hebben we onze online-marketing op allerlei uiteenlopende 
manieren leven in geblazen, variërend van social media en digitale nieuwsbrieven, tot blogs 
en verschillende types websites. Informatieve productpagina’s bijvoorbeeld, met vooral 
veel aandacht voor projectfoto’s en sites waar juist leadgeneratie of e-commerce belangrijk 
is, met meer inhoudelijke, product-gerelateerde content.

Milin in de keten 
van kwaliteit

✖
Geen certi� caat

Vereniging Kunststof
Gevelelementenindustrie

Het Een keur aan extra zekerhedenKeurmerk.

 Extra Garantie   Kwaliteitscontrole   Gesloten kwaliteitsketen   Keurmerk certi� caat   Oplever App met digitaal dossier

Overige leveranciers Overige fabrikanten

Glasproducenten

Roosters, panelen 
en andere 
toeleveranciers

Hang- en sluitwerk 
producenten

Pro� elproducenten

Partners en leden met een VKG Keurmerk certi caat Leveranciers / fabrikanten zonder VKG Keurmerk certi caat

Levering 
inclusief 
montage

Keurmerk
Certi� caat

App met 
opleverdossier

Dealer

Keurmerk

App met 
opleverdossier

Certi� caat

Dealer

Montage
bedrijf

Keurmerk
Certi� caat

App met 
opleverdossier

bedrijf

Keten van Kwaliteit

Kozijnen-
fabrikanten

Montagebedrijf ZZP/Aannemer

Eindgebruiker

Eindgebruiker

Eindgebruiker

Partner

Lid

Partner

Partner

Milin B.V. heeft als leverancier voor kozijn- 
en gevelafwerkingen onze duurzame 
afbouwmaterialen tegen de VKG ladder 
aangehouden en voldoen aan alle 
kwaliteitseisen. Samen met nog een aantal 
eisen en adviezen vanuit de VKG, mogen wij 
sinds heden ons een erkende VKG Keurmerk 
partner noemen. 

Toekomstige wet Wkb
Met ingang van 2018 zal de overheid 
een nieuwe wet invoeren omtrent de 
kwaliteitswaarborgring voor de gehele 
bouwsector. Dit opleverdossier biedt de 
opdrachtgevers/eindgebruikers een groot 
voordeel wat betreft de zekerheid en kwaliteit 
van de producten en diensten. Het VKG 
partnerschap sluit hier perfect op aan en 
zal dus als bouwsteen in het algemene Wkb 
dossier passen.

Kortom: Wanneer een kunststof kozijn aan 
de richtlijnen van het VKG moet voldoen 
ben je bij Milin aan het juiste adres voor 
uiteenlopende kwalitatieve kozijnafwerkingen 
zoals dagkanten, vensterbanken, plint- en 
afwerkprofielen en gevelbekleding.
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Gevel & Wand belicht alle nieuws van Milin met 

betrekking tot de afwerking van gevel, dakranden, 

kozijn-, wand-, plafond- en vloerafwerking. Met 

Gevel & Wand informeren wij aannemers en zzp-ers, 

kozijn montagebedrijven en kozijnfabriekanten, 

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.

Volg ons op social media!
Wist je dat je dat Milin ook actief is op social media? Je vindt ons onder meer op Facebook, 
Pinterest, Twitter en Google+, waar we het laatste nieuws met je delen. Daarnaast kun je op 
ons eigen YouTube-kanaal allerlei montage- en instructievideo’s bekijken, reuze handig! 

Vind je het leuk om meer te lezen over onze slimme innovaties en onderhoudsarme 
oplossingen? Meld je dan via de website aan voor onze nieuwsbrief, die eens in de drie 
maanden verschijnt.

Maak kans op 1 van de 10 
Milin voetballen!

Vul alle woorden in de puzzel.

Vul de kruiswoordpuzzel correct in en stuur een scan van de volledig ingevulde puzzel naar 
Marketing@milin.nl. Je maakt dan kans op 1 van de 10 Milin voetballen!
De puzzel actie loopt tot 31 oktober 2017. Na 31 oktober zullen de winnaars een persoonlijk bericht ontvangen. Aan deze 

actie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld en over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd.

Horizontaal
2. Kunststof
4. Vernieuwd
9. Aanpassingsvermogen
11. Leveren
12. Renovatie
13. Adviseren
15. Kleuren
16. Kozijn
17. Onderhoud
19. Dakrand

Verticaal
1. Plaat
3. Vakantiehuis
5. Weinig onderhoud
6. Gevel
7.  Bij wie moet je zijn voor duurzame 

afbouwmaterialen?
8. Levering
10. Duurzaamheid
14. Vloer
18. Applicatie
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Hulp nodig bij je project? Je kunt  
altijd rekenen op onze deskundigheid
Bij Milin staat de klant centraal en we doen er alles 
aan om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. Met 
projectondersteuning bijvoorbeeld: van een simpele vraag tot 
advies bij een ingewikkeld bouwproject kun je altijd bij ons 
terecht. Onze medewerkers staan je vriendelijk en deskundig 
te woord en bieden je alle ondersteuning die je nodig hebt om 
de klus te klaren. Dat doen we graag, dus wat je vraag ook is: 
Bel ons gerust. +31 (0)30-606 9220

Nieuwe klanten?  
Die krijg je van ons cadeau!

PARTNER

MILIN

Regelmatig komen er via onze productgerichte websites interessante leads binnen, die 
we zelf niet afhandelen zoals aanvragen van particulieren, aanemers of zzp’ers. Die spelen 
we graag door aan lokale partners die al met Milin werken. Met zo’n warme lead ben je 
slechts één belletje verwijderd van een nieuwe klant en als dedicated partner kun je ook 
altijd rekenen op ondersteuning in advies, advertentiemateriaal, showroom-displays, 
online-marketing en informatieve productpagina’s van Milin. Hoe je dedicated partner 
wordt en er je voordeel mee doet? Neem contact op met een accountmanager uit jouw 
regio; hij vertelt je er graag alles over.

Heb jij de nieuwe 
brochures al? 

Milin is ook van jou!
Het succes van Milin 
dat maken we samen. 
Daarom kun je altijd 
bij ons terecht voor 
ondersteuning in je 
marketing en promotie en 
staan we open voor jullie 
eigen ideeën. Kom dus gerust 
eens langs om te sparren, als 
je gebruik wilt maken van onze 
support. Of vraag ter inspiratie 
vast de nieuwe brochure met 
promotiemateriaal aan. Je bereikt 
ons via marketing@milin.nl en 
vernemen graag wat we voor je  
mogen betekenen!


