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Tijdlijn Milin

Sponsoring

KOMO keurmerk

Training

15 jarig bestaan
van Milin & het
toekomstbeeld.

Ook dit jaar heeft
Milin zich weer
maatschappelijk
ingezet voor een
aantal goede doelen
in Nederland.
3>

Onlangs is het
allereerste KOMOkeurmerk voor
dakkapellen uitgereikt
aan Van Hattem
Dakkapellen.
4>

Onze
trainingsruimte
waar wij elk
product kunnen
toelichten

2020

2>

Tijden veranderen
zo ook de wensen
Vroeger op bezoek bij oma op de camping aan zee, een prachtige natuurlijke
omgeving waar je het drukke leven kon ontsnappen. Tegenwoordig schieten deze
vakantieparken uit de grond en ziet men dit niet alleen als een vakantieplek om
tot rust te komen, maar ook als een investering in vastgoed om naast je eigen
vakantiedagen, verhuurders erin te laten vertoeven. Inmiddels kent Nederland zo
ongeveer 4300 campings en vakantieparken.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

5>

Deze trend heeft voor een verschuiving in behoeftes gezorgd. Waar vroeger de
uitstraling van het vakantiehuis amper een rol speelde, zijn er tegenwoordig vele
verschillende afbouw trends voor deze recreatiewoningen. De woningen moeten een
aantrekkelijke uitstraling hebben, voorzien van elk gemak en moet op een park staan
waar in de omgeving dingen te doen zijn, om in aanmerking te
komen voor verhuurders.
Afbouw van recreatiewoningen
Waar vroeger golfplaten, witte gevelpanelen of saaie
sandwichpanelen werden gebruikt voor de afbouw van deze
woningen, is er tegenwoordig een uiteenlopend assortiment
voor unieke afwerkingen. Van verschillende kleuren
combinaties tot aan houtlook structuren, Milin B.V. levert al
15 jaar aan de chaletbouw en heeft het grootste assortiment
duurzame afbouw mogelijkheden in de Nederlandse markt.
VinyPlus Shadow
De laatste ontwikkeling in de afbouw
van recreatiewoningen is VinyPlus
Shadow. Dit zijn 3 geheel nieuwe
houtlook structuren die amper te
onderscheiden zijn van echt Eiken hout.
Deze 3 nieuwe structuren zijn ook te
verkrijgen met een zwarte sponning
wat een prachtige dimensie geeft in het
gevelbeeld. Tevens sluiten deze zwarte
sponningen aan op de laatste trends in
de kozijnenbranche, donkere kozijnen.

Nieuw

Rondkantpaneel
6000 x 180 x 18 mm
werkend: 150 mm

Vroeger

15 jarig bestaan!
Duurzaamheid, betrouwbaarheid, innovatie,
flexibiliteit, servicegerichtheid en dedicated transport. Deze kernwaarden
vind je niet alleen in elk onderdeel van het bedrijf Milin terug, ze zijn ook de
reden voor het alweer 15 jarige bestaan van Milin B.V.
2004 was het jaar dat de naam Milin in de boeken van de Kamer van Koophandel werd geregistreerd. In de
begintijd werkte het team van Milin vanuit een loods in Culemborg. Inmiddels heeft Milin een nieuw en
duurzaam bedrijfspand in Nieuwegein. Milin is in vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een vakkundige en betrouwbare
internationaal georiënteerde totaalleverancier van duurzame afbouwmaterialen en specialistische gevelbekleding.
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Inschrijving van
Milin en tegelijkertijd
het gevelbekleding
merk VinyPlus

Tijdlijn Milin

2003

Huren van 1000m2 opslag
ruimte in Culemborg, eerste
bedrijfspand Milin B.V.

1 januari :
intrede van
het pand

2004

Bedrijfspand Culemborg is
al snel te klein geworden
voor de stijgende vraag,
een verhuizing was
noodzakelijk om de service
te garanderen. 2005 is
Milin van Culemborg
naar de Overijsselhaven te
Nieuwegein verhuisd.

2005

Inschrijving van
verschillende merken
zoals Eurotexx, Milyt,
Wonderboard en
ThomDeck

2009

Na 6 jaar exponentiele
groei, vele productontwikkelingen,
meerdere vrachtwagens was het tijd om
plannen te maken
voor een uitbreiding.

2012

2 november 2012:
de eerste paal van
het hypermoderne
pand werd in de
grond geslagen.

10 jarig
bestaan
Milin

2014

Het winnen van de
ondernemingsprijs
de “Gouden Parel”.

2015

Showroom
in Google

2017

De Milin
App

Het nieuwe
bouwbesluit

Brandveilige A1
gevelbekleding Dutchplank

CE Keurmerk

Eerste KOMO dakkapel
afgewerkt met Milin
producten

2018

VKG keurmerk Partner

Nomawood
terrasplanken
Eazyboard
wandbekleding

2019

Kerrafront Modern Wood
Gevelbekleding
Dakrand montage
profiel VinyPlus

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

15 jarig bestaan
Milin

2

VinyPlus Shadow
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Alles bij
de hand!
✓ Montage instructies
✓ Product brochures
✓ Catalogus
✓ Portfolio
✓ Online showroom
✓ Montage video’s

Bedrijfsvideo Milin B.V.

✓ Deel jouw project

Milin B.V. levert duurzame afbouwmaterialen voor de nieuwbouw-, onderhouds-,
renovatie en doe-het-zelfsector. Ons uitgebreide assortiment bestaat uit
onderhoudsarme gevelpanelen, dakranden, wandbekleding, plafondtegels, vloeren,
kozijnafwerkingen en kunststof platen en profielen.
WIJ LEVEREN EN ADVISEREN
Wij leveren en adviseren de chalet- en caravanbouw, kozijnenfabricage- en
-montagebedrijven, de bouwmaterialenhandel, architecten, projectontwikkelaars en de doehet-zelfsector. Daarnaast adviseren wij je graag, over elk denkbaar project.
Wij leveren niet rechtstreeks aan consumenten, aannemers of zzp’ers. De consument is
wel vaak de opdrachtgever bij installatie of afbouwbedrijven (aannemers, zzp’ers), of is de
eindgebruiker via de doe-het-zelfhandel. Informatieaanvragen van particulieren en installatieof afbouwbedrijven worden door Milin in ontvangst genomen en vervolgens doorverwezen
naar de dichtstbijzijnde Milin-partner. Samen met onze partners streven we ernaar om
innovatieve oplossingen op maat te bieden, tegen de beste prijskwaliteitverhouding.
ONZE MISSIE IS…
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.
Milin heeft een aantal kernwaarden: duurzaamheid, betrouwbaarheid, innovatie, flexibiliteit,
servicegerichtheid en dedicated transport. Milin heeft in de loop der jaren bewezen voor
deze kernwaarden te staan. Dit zie je ook terug in onze bedrijfsvoering, bedrijfsmiddelen wat
kort samengevat is in deze bedrijfsvideo.
Scan de QR code en bekijk de video

Download
de Milin App
Sinds 2015

Merken overzicht:
In het 15 jarige bestaan van Milin zijn er tal van eigen merken op de markt gebracht. Deze
merken zijn inmiddels een begrip in de markt aan het worden. Kijk voor meer informatie over
deze merken op www.milin.nl

MILINBOARD
VENSTERBANKEN EN OVERZETVENSTERBANKEN

MULTITEXX
GEVELBEKLEDING

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Milin in de toekomst
Duurzaamheid, betrouwbaarheid, innovatie, flexibiliteit, servicegerichtheid en
dedicated transport. Deze kernwaarden vind je niet alleen in elk onderdeel van
het bedrijf Milin terug, ze zijn ook de reden voor de imposante groei van de
leverancier van afbouwmaterialen uit Nieuwegein.
Duurzame nieuwbouw
Al 15 jaar is Milin bezig om de bouw te voorzien van kwalitatief hoogstaande duurzame
afbouwmaterialen voor binnen en buiten afwerkingen. Zo voeren wij het grootste
assortiment duurzame gevelbekleding, hebben wij tal van kozijnafwerkingen zoals
dagkanten en vensterbanken, terrasplanken voor een onderhoudsarm terras en kan je je
productruimte volgens HACCP richtlijnen verbouwen dankzij hygiënische wandbekleding.
Ook in de komende jaren is Milin uw partner voor duurzaam bouwen en blijven wij onze
producten en bedrijfsvoering verbeteren zodat wij onze missie kunnen nastreven. “Wij
willen de beste zijn in het leveren en ontwikkelen van duurzame panelen & profielen,
tegen de juiste prijs-kwaliteit en service verhouding”

2020

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

VEZELCEMENT GEVELBEKLEDING

MILINFOLIE
BOUWFOLIE

MILYT

HPL PLAATMATERIAAL

MILEXX
VOLSCHUIM PROFIELEN

Sponsoring
Ook dit jaar heeft Milin zich weer
maatschappelijk ingezet voor een aantal
goede doelen in Nederland. Zo sponsoren
wij jaarlijks de Roparun. Een tegenwoordig
grootschalige estafetteloop voor
verschillende goede doelen, deze loop wordt
altijd bijgestaan door bekende ambassadeurs
van de TV wereld en duizenden lopers die
meerdere landen doorkruisen tot de finish.
Naast de Roparun hebben wij CK Kozijnen
gesponsord die de Artic Challange aanging
om van Nederland naar het noordelijkste
puntje van Noorwegen te rijden genaamd de
Noordkaap. Het bedrijf zette zich in voor de
High Five Foundation.
En, last but not least, onze directeur Chris
Borgstein heeft dit jaar nogmaals de ALS Swim
te IJsselstein gezwommen om ALS de wereld
uit te zwemmen.
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KOMO Keurmerk

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.

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
enProfielen
Profielen
@Milin
Panelen en

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 Milin-materialen
gebruikt.
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 het bouwbesluit en een groot aantal
andere normen. Daarnaast moeten alle monteurs die de dakkapellen bij klanten plaatsen,
zich persoonlijk laten certificeren. Hiervoor moeten zij een intensieve cursus volgen en een
examen afleggen. Consumenten kunnen aan het KOMO-keurmerk zien dat zij met een
betrouwbare leverancier van dakkapellen te maken hebben en dat de producten voldoen aan
het bouwbesluit, brandveiligheid en duurzaamheid.
Van Hattem Dakkapellen, dat het KOMO Attest als eerste in ontvangst mocht nemen, is een
vaste klant van Milin. De overstekpanelen, volschuim dakranden en dagkantafwerking in de
KOMO-dakkapellen van Van Hattem worden standaard geleverd door Milin. Uiteraard zijn
we hier bij Milin zeer trots op en natuurlijk feliciteren wij Van Hattem Dakkapellen met deze
prachtige mijlpaal.

ONLINE
EEM
BESTELSYST

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.

Vind eenvoudig een dealer bij jou
in de buurt.
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.
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!

“Een duurzame keuze”
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”

4

PARTNER

MILIN
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Training bij Milin

Volschuim gevelbekleding

Nog niet bekend met onze producten? Ben je benieuwd wat de juiste montage is? Wil jij je
werknemers op de werkvloer een opfristraining geven? Of een training om de verkoop van
onze producten te stimuleren? Dit is allemaal mogelijk in onze trainingsruimte waar wij
elk product kunnen toelichten. Van theoretische stof tot de praktijk.

Nooit meer schilderen met het comfort van volschuim kunststof gevelbekleding. Dankzij de
natuurgetrouwe houtlook zijn de volschuim producten niet van echt hout te onderscheiden.
Het gemak is groot: onderhoudsarm en makkelijk en snel te monteren. Al onze producten
zijn volledig gemaakt van kunststof, geschikt voor hergebruik, 100% recyclebaar en dus milieuvriendelijk. De volschuim gevelpanelen worden niet voor niets veel gebruikt in renovatieen nieuwbouwprojecten. Voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw als houtskeletbouw.

MILEXX

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

VOLSCHUIM PROFIELEN

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met marketing@milin.nl

MULTITEXX
GEVELBEKLEDING

Het

Keurmerk. Een keur aan extra zekerheden

Keten van Kwaliteit

Partner

Eindgebruiker

Glasproducenten

Dealer

Keurmerk

Certificaat

App met
opleverdossier

Lid

Eindgebruiker

Profielproducenten
Levering
inclusief
montage

Keurmerk

Certificaat

App met
opleverdossier

Partner

Hang- en sluitwerk
producenten

Eindgebruiker

Montage
bedrijf

Keurmerk

Certificaat

Partner

Roosters, panelen
en andere
toeleveranciers

App met
opleverdossier

Kozijnenfabrikanten
Montagebedrijf ZZP/Aannemer

Overige leveranciers

Overige fabrikanten

Geen certificaat
Partners en leden met een VKG Keurmerk certificaat

Vereniging Kunststof
Gevelelementenindustrie

Extra Garantie

Kwaliteitscontrole

Tegenwoordig kiezen steeds meer
eindgebruikers voor onderhoudsarme
afbouwmaterialen. Maar hoe garandeer
je nu de kwaliteit en hoe ga je om met
toekomstige wetgevingen? VKG geeft
hier antwoord op met het keurmerk
voor kwaliteitsgarantie. Milin is vanaf
heden een erkende VKG Keurmerk
Partner. Daar zijn wij trots op!
Er zijn veel aanbieders van onderhoudsarme gevelbekleding en kozijnen. Om
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Gesloten kwaliteitsketen

Keurmerk certificaat

door de bomen het bos nog te kunnen zien
is het VKG keurmerk in het leven geblazen.
Het VKG keurmerk staat voor kwaliteitswaarborg van alle materialen die in een
kunststof kozijn worden gemonteerd. Het
keurmerk bestaat al meer dan 20 jaar en
alle bedrijven die met kwalitatieve producten leveren zijn hierop aangesloten.
Milin als VKG Keurmerk partner
Milin B.V. heeft als leverancier voor kozijn- en gevelafwerkingen onze duurzame

✖
Leveranciers / fabrikanten zonder VKG Keurmerk certificaat

Oplever App met digitaal dossier

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 dagkantafwerkingen, vensterbanken,
plint- en afwerkprofielen en gevelbekleding.
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Hulp nodig bij je project? Je kunt
altijd rekenen op onze deskundigheid

Uw persoonsgegevens behandelen
wij met alle zorgvuldigheid

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

Maak kans op 1 van de 10 Milin rolmaten
Wat is het antwoord op deze vraag: Waar moet je zijn voor je duurzame afbouwmaterialen?
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• ASSORTIMENT
• BOUW
• BOUWMATERIALEN
• DAKRAND
• DUURZAAM
• DUURZAAMHEID
• GROOTHANDEL
• HACCP

• KLEUR
• KUNSTSTOF
• LENGTES
• MAGAZIJN
• MATERIALEN
• MERKEN
• NEDERLAND
• NIEUWEGEIN

Uw persoonsgegevens gebruiken wij om uw zo efficiënt te kunnen helpen met bestellingen,
aanvragen, website bezoeken en informatieverschaffing. Deze gegevens slaan wij met alle
zorgvuldigheid op zodat deze niet in te zien zijn voor derden partijen. Tevens worden uw
gegevens niet doorgestuurd naar advertentie aanbieders.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon
en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij
van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook
als u de website van Milin bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.
Bescherming van uw persoonsgegevens
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Milin passende
technische en organisatorische maatregelen, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te voorkomen.

• ONDERHOUDSARM
• PLAAT
• PROFIEL
• PVC
• STRUCTUUR
• TERRASPLANKEN
• TRANSPORT

Vul de woordpuzzel correct in en stuur ene scan naar marketing@milin.nl
en maak kans op 1 van de 10 milin rolmaten.
De puzzel actie loopt tot 30 november 2019. Na deze datum zullen de gelukkige 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.

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.

6

Sinds 25 mei 2018 is de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van
kracht. Dit betekent simpelweg dat wij uw persoonsgegevens goed moeten beschermen en
beheren. Dit deden wij al maar volgens deze wet moeten wij dit inzichtelijk maken en de
mogelijkheid geven om uw persoonsgegevens bij ons in zijn geheel te kunnen verwijderen.
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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.
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