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Service waarop je
kunt bouwen!

Zorgeloos
genieten met
de nieuwe
Nomawood
terrasplanken.

Hét perfecte
dubbel
sponningdeel
dat gebaseerd is
op natuurlijke
materialen.

Speciaal voor de
kunststofkozijnen
industrie heeft
Milin een uitgebreid
programma
kozijnvullingen. 4 >

Omdat het altijd
nóg beter kan,
hebben we onze
processen op een
aantal punten
verbeterd.
6>

2>
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Eazyboard® decoratieve
wandbekleding, Zó mooi!
Heb je een renovatie- of nieuwbouwproject? Eazyboard® tegelmotief wandbekleding is een
uitermate geschikte decoratieve wandbekleding voor renovatie- en nieuwbouwprojecten in
natte en droge ruimtes, zoals woonruimtes, keukens, kleedkamers, hallen, toiletruimtes en
restaurants. Het Eazyboard-paneel heeft unieke eigenschappen die in deze ruimtes perfect
aansluiten en door de directe verlijming eenvoudig te monteren.
Hiervoor is geen tegelzetter meer nodig.
Nostalgisch en elegant
Eazyboard is verkrijgbaar in een nostalgisch tegelmotief, en is een
zeer praktisch alternatief voor het opnieuw betegelen of plaatsen
van voorzetwanden. Er zijn nauwelijks zichtbare aansluitingen, wat
een mooie, eenduidige uitstraling geeft, met nauwelijks zichtbare
oneffenheden. De platen zijn eenvoudig te bewerken en bijzonder
gemakkelijk in onderhoud.
FRP polyester plaat 2,3mm
1220 x 2440 mm
tegelmotief: 100 x 100 mm

Mooi nieuw
zorgboerderij door
Both Boerenzorg
met materialen
van Milin
Bij Both Boerenzorg in Lopik is een prachtig
nieuw zorgboerderij gerealiseerd. Bij Milin
zijn we erg trots op dit project, aangezien
Milin de (duurzame) afbouwmaterialen
heeft mogen leveren. Met als resultaat: een
duurzaam en onderhoudsarm gebouw met
een zeer fraaie uitstraling.
Zorgboerderij in de Lopikerwaard
Both Boerenzorg is een melkvee-, schapenen zorgboerderij, midden in het groene hart
van de Lopikerwaard. Men kan hier terecht
voor arbeidsre-integratie, dagbesteding,
buitenschoolse opvang, wonen, logeren,
crisisopvang en vakantiewerk. Both
Boerenzorg heeft behalve de dieren ook nog
een moestuin, een siertuin, een kruidentuin
en een permacultuurtuin, met sinds kort een
nieuw theehuis.
Persoonlijke groei
De boerderij biedt niet alleen zorg aan dieren
en planten, maar ook aan mensen die dat
nodig hebben. Door te zorgen voor plant
en dier kunnen zij (weer) leren om voor
zichzelf en anderen te zorgen. De missie van
Both Boerenzorg is: “Kijk niet naar iemands
beperkingen, maar zie de mogelijkheden!”
Both Boerenzorg stimuleert persoonlijke groei
en ontwikkeling van mensen, in een groene
omgeving.
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Extra accent op het theehuis met VinyPlus®
vergrijsd red cedar
Het theehuis van Both Boerenzorg is als
ontmoetingsruimte een centraal punt voor
de bewoners. Bij de realisatie van dit theehuis
heeft de opdrachtgever bewust gekozen
voor een duurzame en onderhoudsarme
oplossing. Hierbij is ook zeer bewust gekozen
voor de duurzame afbouwmaterialen van
Milin: VinyPlus® gevelbekleding (vergrijsd
red cedar) , Milexx® volschuimdakranden en
Milinboard® vensterbanken. Het eindresultaat
is een prachtig nieuw gebouw met een zeer
eigentijdse en warme uitstraling.

Catalogus
mei 2018,
heb jij hem al?
Met trots introduceerde Milin
afgelopen mei haar 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.

Video
Om dit project nog beter in beeld te
brengen, hebben we een video gemaakt.
Hierin zie je uiteraard het nieuwe theehuis,
plus een interview met aannemersbedrijf
H.Schouten.

Benieuwd of wil je een extra exemplaar?
Vraag dan de Milin catalogus mei
2018 aan, of bekijk hem online op

www.milin.nl
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Bij veel nieuwbouw- en renovatieprojecten staat duurzaamheid hoog op de agenda.
Bij Milin werken we daarom voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame
en onderhoudsarme producten die volledig aansluiten op de huidige én toekomstige
richtlijnen. Milin loopt dan ook voorop als het gaat om het ontwikkelen van panelen
en profielen voor de nieuwbouw-, onderhouds- en renovatiesector. Ons uitgebreide
assortiment van onderhoudsarme gevelpanelen, dakranden, wandbekleding,
plafondtegels, vloeren, kozijnafwerkingen en platen en profielen sluit optimaal aan
op de vraag uit de markt op het gebied van en duurzaamheid.

Duurzaam bouwen,
dat doe je samen met Milin

Langere levensduur
De producten van Milin gaan langer mee dan traditionele materialen. Dit komt door het
gebruik van duurzame grondstoffen. Vanwege de natuurlijke elementen zijn deze vrijwel
onverwoestbaar, waardoor onze producten van een superieure kwaliteit zijn en een
lange levensduur hebben. En na demontage kunnen de panelen op meerdere manieren
worden hergebruikt. Ook op deze wijze levert Milin een bijdrage aan duurzaam bouwen.
Circulair bouwen
Bij Milin vinden wij het heel belangrijk om steeds slimmer en zuiniger om te gaan met
grondstoffen. Daarom focussen wij bij de ontwikkeling van onze producten nóg meer
op duurzaam gebruik en hergebruik van materialen. Zo maken we ‘circulair bouwen’
concreet.

VinyPlus® – 100% recyclebaar en
100% onderhoudsgemak

Milin - VKG Keurmerk Partner
Milin B.V. heeft als leverancier voor kozijnen 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 ons een erkende VKG Keurmerk
partner noemen.

Kerrafront Modern Wood –
gebaseerd op natuurlijke materialen

Milin levert óveral
“De chauffeurs van Milin komen óveral – in binnen- en buitenland – om jouw
duurzame panelen en profielen tijdig af te leveren”

De uitstraling van natuurlijk hout in combinatie met
het gemak van weinig onderhoud.

Milin blijft ontwikkelen
“Wij ontwikkelen duurzame panelen en profielen van gegarandeerde kwaliteit”

VinyPlus® is vervaardigd uit 100% hoogwaardig
Rabatdeel en
gerecycled kunststof en is afgewerkt met een
Rondkantpaneel
6000 x 180 x 18 mm
hoogwaardige uv-bestendige buitenfolie. De folie geeft
werkend: 150 mm
VinyPlus® dezelfde vertrouwde uitstraling als hout en is
in 29 kleuren uit voorraad leverbaar. Bij een afname van
minimaal 60 m2 is er extra keuze uit nog eens 50 kleuren. VinyPlus® gevelbekleding
geeft woningen en bedrijfspanden een eigen karakter. Een mooie, stijlvolle afwerking
van een pand draagt bij aan het woon-, werk- en leefplezier. De structuurfoliën van
VinyPlus® zijn zowel in een nerf- als in een matstructuur verkrijgbaar en sluiten perfect
aan op de structuurfolies die worden gebruikt voor kunststof kozijnen, deuren en
borstweringen.

Een duurzame keuze
“Milin wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving waarbij de mens centraal
staat”
Kwaliteit, prijs en service
“Milin is hét adres voor afbouwmaterialen van hoge kwaliteit, tegen een scherpe
prijs en met een uitstekende service”

Nieuw montagesysteem voor
Vinyplus dakrand
STAP 1

STAP 2

Voor haar dakrandencollectie Vinyplus
introduceert Milin een montagesysteem
dat iedere vakman helpt met de vlotte en
eenvoudige installatie van de dakranden.
Tijdsbesparing, die de klant nog meer
reden geeft om voor de hoogwaardige
onderhoudsarme producten van Vinyplus te
kiezen. Het maakt de installatietijd immers
korter en dat zorgt weer voor een lagere prijs.

STAP 3

Zorgeloos genieten met de nieuwe
Nomawood terrasplanken

Hét perfecte gevelpaneel heeft
Nederland bereikt. Met Kerrafront
Modern Wood heb je een alternatief
voor de tijdrovende traditionele
afwerkingsmaterialen. Dit
gevelpaneel is de geschikte bekleding
voor renovatie- of nieuwbouw
projecten waar het onderhouds-,
montagegemak en duurzaamheid
belangrijk zijn.

Dubbel sponningdeel
6000 x 372 x 18 mm
werkend: 332 mm

Tijdloos en duurzaam
Houten huizen zijn zeer populair en
trekken veel aandacht en bewondering.
Door het hout krijgt het huis een
bepaalde natuurlijke charme en
elegantie. Maar hierbij komt dat hout
veel kosten en tijd met zich mee brengt
in het onderhoud. Met dit nieuwe
volschuim kunststof gevelpaneel heb
je een tijdloos alternatief voor de
traditionele afwerkingsmaterialen met
een natuurlijke uitstraling. De matte
uitstraling in samenhang met het
aangebrachte reliëf, zorgt ervoor dat
er een natuurlijke uitstraling van hout
nagebootst kan worden. Hieronder zie
je de warme- en grijstinten.

Alles bij
de hand!
✓ Montage instructies
✓ Product brochures

Duurzaam en 100% recyclebaar
VinyPlus® gevelbekleding is voorzien van het CE-keurmerk, is vormvast, trekt niet krom
onder invloed van vocht of warmte, en wordt ook niet aangetast door schimmels
en bacteriën. De duurzame gevelpanelen en dakranden vergen weinig onderhoud.
Schuren, schilderen of beitsen behoren met VinyPlus® gevelbekleding en dakranden tot
het verleden. VinyPlus® gevelbekleding is leverbaar in drie verschillende modellen, naar
keuze in een nerf- of matstructuur. Voor een authentieke uitstraling zijn de rabatdelen
ideaal. Deze worden horizontaal verwerkt. VinyPlus®
rondkant panelen geven woningen een eigentijdse en
moderne look, en kunnen zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal worden toegepast. Met toevoeging van het
opdekdeel kan er een extra diepte op de gevel worden
aangebracht. VinyPlus® gevelbekleding en dakranden zijn
100% recyclebaar en voldoen zo aan de richtlijnen van
het Bouwbesluit 2018. Ook is het mogelijk VinyPlus® in
een hogere brandklasse te verkrijgen. Dit maakt VinyPlus®
gevelbekleding zeer geschikt voor elk bouwproject dat
moet voldoen aan de hoge normen van deze tijd.
VinyPlus® ook als dakrandpaneel
VinyPlus® wordt in de bouw al vele jaren succesvol toegepast, bijvoorbeeld voor de
zijkanten van dakkapellen, op topgevels en als dakrand voor dakkapellen. Dankzij de
standaardlengte van 6 meter kunnen de boeidelen snel en makkelijk door middel van
een onzichtbare bevestiging worden gemonteerd. Dit levert een strak en afgewerkt
resultaat op en voorkomt naden.
www.vinyplus.nl

✓ Catalogus
✓ Portfolio

Wit

✓ Online showroom

Ivoor

Claystone

Parel grijs

Quartz

Antraciet

*10 jaar lang volledige garantie op kleurvastheid.

✓ Montage video’s

De Nomawood terrasplank past perfect in het assortiment Terrasplank
van Milin. Nomawood is voor 100% gemaakt van kunststof 4000 x 145 x 30 mm
en voor 100% recyclebaar, wat we bij Milin heel belangrijk
vinden. En de kwaliteit is superieur: Nomawood is ongevoelig voor verrotting
en slijtage én bestand tegen alle weersinvloeden, wat bij houten of composieten
terrassen nog weleens anders kan zijn. Men kan het hele jaar zorgeloos genieten van
het terras. Echt een aanwinst voor ons assortiment.

✓ Deel jouw project

Download
de Milin App
Sinds 2015

2

Beige

Kleurvast en eenvoudig te reinigen
Daarnaast zijn de vlonderplanken, wanneer de jaren verstrijken, er nog hetzelfde uitzien.
Niet voor niets geven we 10 jaar 100% garantie op de kleurvastheid. En wat heel prettig
is, is dat Nomawood supersnel en eenvoudig te reinigen is. Zo blijft er meer tijd over om
te genieten.
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Bestelling afhalen kost niks extra
Soms komt er een spoedklus op je pad of heb je een
andere reden waarom je niet vooruit kunt bestellen.
Haal je duurzame materialen dan rechtstreeks bij ons
op in Nieuwegein! Daar rekenen we geen extra afhaal- of
verpakkingskosten voor, ook niet voor het inkorten als je
bus niet iets te klein is. Geef je bestelling wel 2 uur van te
voren door aan onze verkoopafdeling.
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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.

@Milin Panelen en Profielen
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Sandwichpanelen ideaal te combineren
Milin voert een uitgebreid sandwichpanelen
programma, die Milin vanuit Nieuwegein
uit voorraad leveren. Naast onze HPL, PVC
en Renolit sandwichpanelen, leveren wij ook
plaatmateriaal om uw kozijnvulling mee
af te werken. Dit zijn PVC, HPL en Renolit
platen, die u bijvoorbeeld aan de binnenkant
achter de paneelprofielen kunt plaatsen of
in combinatie met onze SKS zelfklevend
schuim panelen, zelf sandwichpanelen van
kunt maken.

ONLINE
EEM
BESTELSYST

PVC-HPL-Aluminium
3000-3050 x1150-1500 x 24 mm
U-waarde: 1,12 - 1,23 / R-waarde: 0,81 -0,89

Online bestellen
Wil je snel een eenvoudig bestellen? Met ons online
bestelsysteem bieden wij je nog meer bestelgemak.
Onze online bestelsysteem laat een volledig overzicht
zien van ons assortiment verpakkingen, afmetingen
en beschikbare kleuren. De producten zijn duidelijk
weergegeven met een artikelomschrijving, artikelnummer
en afbeelding zodat je precies kunt zien welk artikel je
hebt of gaat bestellen.

Wil je snel bestellen? Vraag nu je inlogcode aan en bestel via online.
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Onlangs is het allereerste KOMO-keurmerk voor dakkapellen uitgereikt aan Van
Hattem Dakkapellen uit Genemuiden. Dit was ook een bijzondere gebeurtenis
voor Milin, aangezien Van Hattem bij de productie van zijn dakkapellen veel Milinmaterialen gebruikt.
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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, is
samenwerken met Milin “Een duurzame keuze”

rondkant
rabat

132

tikelen

ties
Adverten

“Een duurzame keuze”

EDING

126

130

Onderhoud
Onderhouds-

F GEVELBEKL

118

profielen

- 606 92 20
+31 (0)30
Telefoon:
- 657 90 21
+31 (0)30
Fax:
Info@milin.nl
E-mail:
verkoop
Direct afdeling(0)30 - 657 90 20
+31
nl
Telefoon:
Verkoop@milin.
E-mail:

panelen &

Postadres
Postbus 1414
nieuwgein
3420 BK

100

profielen

Plaatmateriaal

www.milin.nl

van duurzame

3433 PJ Nieuwegein

98

Plaat & profiel

totaalleverancier

Bezoekadres Brabanthaven 1

92

& vloer

en
plafondsystem
Wand- en
gen
terrasafwerkin
Vloer- en

MILINFOLIE
EN DAKRANDEN
GEVELBEKLEDING

84

Vensterbanken
n
Kozijnvullinge

EN PLAFONDBEKLEDING

uit
is gemaakt
gevelbekleding kunststoffen, zijn
in
VinyPlus®
gerecyclede
Veel al toegepast
hoogwaardig
en duurzaam.
onderhoudsarmen renovatie projecten.
deklaag van
de nieuwbouw
De
heeft een
kwaliteit.
De gevelbekleding bewezen outdoor
rabat,
met
structuurfolie is leverbaar als traditioneel
in combinatie
gevelbekleding
VinyPlus
of als rondkant
open gevelbeeld.
modern rondkant
voor een
met opdekdeel
worden aangebracht.
verticaal
horizontaal
rabat kan
is zowel horizontaal, met het
rondkant
In combinatie
VinyPlus
toe te passen.
toepasbaar.
als diagonaal
verticaal
uitsluitend
opdekdeel

72

kingen
Dagkantafwer
n
Plint- en afwerkprofiele

HYGIËNISCHE

KUNSTSTO

70

Kozijn

ARD
WONDERBO

MILIN EN HET KOMO-KEURMERK

48

Dakrand

Uw
ding voor
ëne
plafondbekle
Wand- en hoge eisen aan hygi
king
ruimten met
nische afwer

Uw logo

onder e geve
logo endsarm
Uw
en onderhou

r van
lleverancie
Uw totaa kozijnafwerking
kunststof

e assortim
Het grootst

nt gevelbekl
assortime

EN DAKRANDEN

VEZELCEMENT

verlies
- Geen ruimteen bacteriewerend
el- Schimm
- Slagvast
vuilafstotend
ch stabiel
- Water- en
- Thermis
flexibel
van
Een product
oudsvriendelijk - Duurzaam en
- Onderh
le hygiëne
- Maxima

GEVELBEKLEDING

.nl

URL
.Uwn.nl
www.mili
www
begint op
Oriënteren
EN DAKRANDEN

GEVELBEKLEDING

EN DAKRANDEN

GEVELBEKLEDING

• Vele modellen
uitstraling
• Natuurlijke • Unieke structuren
sarm • Duurzaam • Lange lengtes
htheid
Onderhoud
Hoge materiaaldic

+31 (0)30

urloard.nl
Uwderb
www.won

zame
-,
siteit duur
nieuwbouw
Grote diver
ten
ding voor
gevelbekle of renovatieprojec
donderhou

and

GEVELBEKLEDING

Hygië
ponenten
met de 2-com ding
lijmverbin

n.nl
www.mili

eding

Nederl
kleding van
ent gevelbe

Het grootste

ing
ijke uitstral
• Zeer natuurl
sluiting
• Perfecte
id
al dichthe
• Hoge materia

lin.nl | +31

(0)30 - 657

in.nl

| www.mil

- 657 90 20
+31 (0)30
| Telefoon:
Nieuwegein
www.milin.nl
1 | 3433 PJ
nl | Website:
| Brabanthaven
Milin B.V.
| E-mail: verkoop@milin.
- 657 90 21
Fax: +31 (0)30

g • Vele modellen
jke uitstralin structuren
• Natuurli
Duurzaam Lange lengtes • Unieke
udsarm •
•
Onderho
ldichtheid
Hoge materiaa

m
• Onderhoudsar
ig
• UV bestend
ijk
• Milieuvriendel

| verkoop@mi
ilin.nlvens
gege
Uw
www.m

- 657 90 20

assortiment
r. Het uitgebreide
gen en kunststof
en renovatiesecto
onderhoudsvloeren, kozijnafwerkin
s bestekteksten,
nieuwbouw-,
, plafondtegels,
len voor de
gratis kleurensample
wandbekleding
et met daarin
naar www.milin.nl.
afbouwmateria
dakranden,
duurzame
informatiepakk informatie en inspiratie
e gevelpanelen,
Milin levert
een compleet
Ga voor meer
onderhoudsarm
bieden wij
informatie.
bestaat uit
Voor de architect
atie en technische
profielen.
platen en
productinform
algemene
tekeningen,

90 20
- 657
vens

90 20

gege
+31 (0)30
Uw

Uw gege

vens

Uw logo

| www.milin.nl

Het ‘KOMO Attest’, zoals het keurmerk officieel heet, geeft aan dat alle dakkapellen van
de keurmerkhouder voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door certificeringsinstelling
SKH en KOMO. Zo moeten alle onderdelen en de gehele manier van fabriceren nauwgezet
worden vastgelegd, en moeten alle onderdelen voldoen aan...

MONTEREN BIJ WARMTE

Vertel het verhaal over producten
op een creatieve manier

Na een langdurige droogte is het nu tijd voor een officiële hittegolf. De warmte houdt
aan en een hitteplan is al opgesteld. Men moet rekening houden met het waterverbruik,
de agrarische sector krijgt sproeiverboden opgelegd en code oranje is inmiddels van
kracht. Dit wordt nog eens bevestigd door Marktplaats, waar nu eens niet ‘gratis’ het
meest gebruikte zoekwoord is, maar ‘airco’ de kroon spant.

“De kracht van marketing schuilt in zijn creatieve karakter en de constante
zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om aansluiting te vinden bij de juiste
doelgroepen.”

De hoge temperaturen hebben niet alleen effect op ons dagelijks leven. Ook kunststof
gevelbekleding krijgt met de warmte te maken. Kunststof in het algemeen is geen natuurlijk
product; bij kunststof is sprake van chemische...

Milin wil d.m.v. promotionele marketing- en communicatie-ondersteuning
de verkoop van onze klanten bevorderen. Hiervoor heeft Milin een speciale
promotiematerialen brochure met alle promotiemiddelen. Denk aan product
brochures, montage instructies, kant-en-klare advertenties, kleurenwaaiers en grote
diversiteit displays.

KOSTENBESPARING MET GEVELISOLATIE

Displays kunnen geplaatst worden in de showroom, winkel of verkoopruimte.
Ze geven de juiste ondersteuning tijdens het verkoopgesprek. De belangrijkste
eigenschap van een display is het vertrouwd raken met het getoond product. Vooral
kwaliteit, kleurmogelijkheden en kenmerken worden hierin meegenomen.
Naast de gebruikelijke brochures, die vertelt over hoe mooi het product is, bepaald
de potentiële klant altijd zelf wel of het werkelijk zo is. Door niet alleen te lezen,
maar ook door een product te voelen kan de potentiële klant zelf beoordelen of
het voldoet aan eigen gestelde criteria ‘s. Milin biedt daarom de mogelijkheid om
sample/monsterstukjes op te sturen van alle duurzame producten van Milin.
Natuurlijk gaat het tegenwoordig niet alleen via offline communicatie. Ook
digitaal gaat Milin met de tijd mee. Milin heeft hiervoor “Online support” in het
leven geblazen. Er is gekeken naar verschillende websites zoals e-commercesites,
leadgeneratie en informatieve productpagina’s. Elke type website heeft behoefte
aan verschillende informatie. Een e-commerce website heeft bijvoorbeeld meer
artikelafbeeldingen nodig en een informatieve website juist meer projectfoto’s.
Wil jij gebruik maken van marketing- en communicatie-ondersteuning?
Vraag dan de promotiemateriaal brochure aan via marketing@milin.nl.

Meer dan 30% van de vakmensen verwachten
dat de rol van de particulier op de materiaalen merkkeuze in de komende jaren zal
toenemen. De cijfers vertellen ons dat
gemiddeld 48% van alle klussen, de keuze van
het materiaalsoort in overleg wordt gedaan
met de particulier. Gemiddeld beslissen
2,5% van de particulieren de keuze voor het
materiaal zelf, zonder enig overleg.
Wees dus goed voorbereid op vragen vanuit
de eindklant betreffende het gebruik van
bepaalde materialen of specifieke merken.
Informatie die de klant online vindt kan
onvolledig of onjuist zijn, wees dus het fysieke
betrouwbare informatiepunt.

Verlaging van de milieubelasting is de laatste tijd een hot item in ons land. Om te
voldoen aan de klimaattop afspraken in Europa heeft Nederland nog veel stappen
te zetten totdat het einddoel van CO2 reductie is bereikt. De overheid neemt zelf
maatregelen op landelijk niveau, maar verwacht daarnaast dat de burger op lokaal
niveau acties onderneemt om de CO2 uitstoot te verminderen.
Onderwerpen als het uitsluiten van het gebruik van gas, het opwekken van groene
energie met bijvoorbeeld zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie van je woning
zijn drie oplossingen die direct kunnen bijdragen aan de lokale CO2 vermindering...
VOLG ONZE BLOG: www.milin.nl/blog

De Trendkleuren van nu!
Uit onderzoek dat Milin heeft uitgevoerd is er een duidelijke trend zichtbaar in kleurkeuzes.
De traditionele neutralen kleuren zoals wit en crème vallen steeds meer terug. Men wil
steeds meer kleur geven aan de gevel, kleuren zoals blauw, antraciet of basalt grijs worden
steeds meer toegepast. De natuurlijke hout kleuren, zoals de trendkleur van 2016, vergrijsd
red Cedar blijft enorm populair. Cappuccino is een nieuwe nerfstructuur dat geïntroduceerd
is tijdens introductie van de nieuwe catalogus 2018.

Dé volschuim gevelbekleding familie
Vroeger waren volschuim panelen enkel leverbaar in standaard kleuren wit en crème en
standaard model. Door technologische ontwikkelingen die wij 12 jaar geleden hebben
geïntroduceerd kunnen er nu een kleuren worden aangebracht die aansluiten bij de wensen
van de klant en de verdere uitstraling van de woning of pand. Daarnaast zijn de panelen
ook in steeds meer verschillende modellen verkrijgbaar. Naast het feit dat de panelen nu in
uiteenlopende kleuren verkrijgbaar zijn, kan er ook een structuur worden aangebracht. In
de meeste gevallen worden deze structuur erin gewalst door een grote pers rol. Dankzij deze
ontwikkelingen zijn volschuim gevelpanelen nu amper te onderscheiden van natuurlijke
producten zoals hout of andere natuurlijke materialen.

Benieuwd naar de kleur? Vraag een gratis kleurenmonster aan via
www.vinyplus.nl.

Vind eenvoudig een dealer bij jou
in de buurt.
Een pagina vol projecten

Een aannemer, ZZP’er of consument? dan kun je onze duurzame afbouwmaterialen
vinden bij erkende Milin dealers verspreid over heel Nederland. Wil je weten wie
dat zijn? Op onze website hebben wij een verkooppunten formulier om eenvoudig
en snel de dichtstbijzijnde Milin te vinden. Vul hier je gegevens in en wij zullen op
werkdagen binnen 24uur de dichtstbijzijnde dealers toezenden.

Paneelprofielen
voor de kozijnen
industrie

Paneelprofiel glad
Lengtes tot 6 meter x 100 x 24 mm
Paneelprofiel 1 zijdig folie
Lengtes tot 6 meter x 100 x 24 mm
Paneelprofiel 2 zijdige folie
Lengtes tot 6 meter x 100 x 24 mm

Speciaal voor de kunststofkozijnen industrie heeft
Milin een uitgebreid programma paneelprofielen.
Aangezien er in de markt steeds meer vraag is
naar verschillende houtstructuur- en unikleuren, heeft Milin meer dan 50 kleurencombinaties
op voorraad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor vaste klanten, met een bestelling vanaf 4
paneelprofielen, dat wij de paneelprofielen kunnen laten ommantelen met een Renolit-folie in de
gewenste kleur. Onze paneelprofielen hebben een wanddikte van 2,5mm, waardoor deze ijzersterk
zijn. De paneelprofielen zijn te versterken met staalversterking.

Milin dealers zijn bedrijven die volledig of een deel van onze duurzame
afbouwmaterialen in hun assortiment hebben. Bij deze dealers kun je onze
producten direct afnemen, ophalen en/of bestellen. Ook voor vragen over onze
afbouwmaterialen kan je bij deze dealers terecht. Ze helpen u graag verder!

Basalt grijs
(Ral 7012)

Antraciet
(Ral 7016)

Blauw
(Ral 5011)

Cappuccino
(Ral n.v.t.)

Vergrijsd red
cedar*

Op milin.nl kan je uiteenlopende projecten en de vele toepassing van onze producten
bekijken. Op deze manier kun je zien hoe het uiteindelijk er uit zal zien of kan je je
eindklant een beter beeld geven over het eindresultaat. Mocht jij of je klant toch nog
niet overtuigt zijn van dan kan je altijd een proefstukje laten bezorgen om zo het
product met eigen ogen en handen te ervaren.

www.milin.nl/projecten

Donatie voor Roparun

PARTNER

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

Milin draagt graag een steentje bij aan dit prachtige initiatief en heeft daarom een mooi bedrag gedoneerd.
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Milin - Service waarop je kunt bouwen!
Milin staat als een huis! En dat hebben we voor een belangrijk deel aan jou te danken. Onze
klanten zijn namelijk het fundament waarop wij bouwen. Als klant houd je ons scherp en
daag je ons elke dag weer uit om te streven naar een optimale service. Concreet betekent dit
dat we altijd ons uiterste best doen om alle bestelde panelen en profielen tijdig op de juiste
bouw- of werkplaats af te leveren. Zo garanderen we dat je op ons kunt bouwen!
Omdat het altijd nóg beter kan, hebben we onze processen onlangs op een aantal punten
verbeterd. Op deze manier kunnen wij onze beloftes aan jou keer op keer nakomen, zodat jij
altijd vooruit kunt met jouw nieuwbouw- onderhouds- of renovatieproject.

Extra accenten met volschuim panelen
van Milin
Bij een nieuwbouwproject in Aalsmeer is een
groot aantal nieuwe woningen gebouwd.
Hierbij is veelvuldig gebruikgemaakt van de
volschuim panelen van Milin. Bij Milin zijn
we dan ook erg lovend over het eindresultaat.
”Het grootste project ooit met volschuim
panelen van Milin,” vertelt adjunct directeur
Christan Borgstein.
Extra accent op arcering
Je kunt goed zien dat bij dit project een extra
accent lag op de arcering, wat de woningen
een zeer eigentijdse uitstraling uitgeeft. Om
deze uitstraling te realiseren, is gekozen
voor de volschuim panelen van Milin, onder
meer voor de dakranden, de kozijnarcering,
de dagkantafwerking, de boeidelen en de
hoekafwerking. Met name de volschuim haakse
hoek met een neus van 70 mm is veelvuldig
toegepast.

1. Direct worden geholpen bij afhalen

Volschuim panelen
Er is niet voor niets gekozen voor de volschuim
panelen. De panelen zijn licht van gewicht,
onderhoudsarm, 100% milieuvriendelijk en
verkrijgbaar in lange lengtes van 6m¹. De
panelen van Milin zijn gemaakt van PVC-UE
volschuim met een co-extrusie toplaag die
uv-bestendig is. De panelen zijn leverbaar in
diverse modellen en maten, met of zonder
structuurfolie.

4. Bestellen? Doe het online: snel en eenvoudig

De panelen zijn overigens ook zeer geschikt
voor uiteenlopende toepassingen, zoals
dakkapellen, garages, carports of ter vervanging
van de huidige windveren. Ook worden deze
panelen gebruikt voor de dagkantafwerking bij
ramen. De volschuim panelen worden zowel
in de nieuwbouw- als in de renovatiesector
toegepast.
Overstekpanelen
Voor de nieuwe woningen in Aalsmeer is ook
gebruikgemaakt van overstekpanelen van
Milin. Deze panelen beschermen en verfraaien
het dakgootoverstek. Bij Milin vind je alle
benodigde afwerkprofielen voor een mooi
afgewerkt eindresultaat.
Vezelcement gevelbekleding
De gevelpanelen die voor het nieuwbouwproject zijn gebruikt, zijn gemaakt van vezelcement. Dit is
een duurzaam en multifunctioneel gevelpaneel dat leverbaar is in elk gewenste kleur. De kracht van
vezelcement gevelbekleding schuilt in de combinatie van duurzaamheid en brandveiligheid, met de
natuurlijke schoonheid van hout. De gevelbekleding wordt gemaakt van Portland cement, gemalen
zand, natuurlijke organische vezels, natuurlijk calciumsilicaat, water en minerale vulstoffen.

Als je 2 uur van tevoren je bestelling doorgeeft, zorgen wij dat het administratief al verwerkt is.
Op deze manier kunnen wij gelijk je materialen pakken wanneer je bij de balie staat.

2. Uitgebreide productinformatie in onze showroom
We geven je graag alle informatie die je nodig hebt. Maak wel even een afspraak, want dan kunnen
we alle benodigde tijd voor je nemen.

3. De volgende dag je materialen nodig? Samen kunnen we het regelen!
Als jij ervoor zorgt dat jouw bestelling vóór 10.30 uur bij ons binnen is, zorgen wij dat je materialen
de volgende aflever mogelijkheid worden afgeleverd. Indien gewenst binnen 24-uur.

Online bestellen is makkelijk, snel en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

5. Alles voor jouw gemak, ook op administratief vlak
Als je bij jouw betaling ons betalingskenmerk vermeldt, kunnen we elke betaling gemakkelijk en vlot
herleiden én verwerken.
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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, 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.

Meer foto’s van het project vind je op www.milin.nl/projecten.
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