DE EERSTE ECHT
DICHTE
VERBINDING
IS EEN FEIT!!

SW b.v. en De Jong’s Timmerfabriek b.v. ontzorgen
u met “de oplossing” voor het houten kozijn met
minimale onderhoudseisen.
De Everlast® Totaal Oplossing.

EEN GOED ONDERHOUDEN
HOUTEN KOZIJN GAAT EEN
LEVEN LANG MEE

SW b.v. en De Jong’s Timmerfabriek b.v. ontzorgen u
met “de oplossing” voor het houten kozijn met minimale
onderhoudseisen. De Everlast® Totaal Oplossing.

Everlast® Onderhoud

SW b.v., een landelijk werkende organisatie
die werken aanneemt en uitvoert onder de
toevoeging aan de naam: “de specialist in
vastgoedverbetering”. Sinds 1953 is SW
b.v. de specialist in vastgoed onderhoud.
Vanwege haar geloof en vertrouwen in
het nieuwe Everlast® Kozijn, wil zij graag
dit product in haar Totaal_Oplossing
aanbieden.

De Jong’s Timmerfabriek b.v., al 75
jaar producent van duurzame kozijnen,
kozijnsystemen, deuren, diverse soorten
ramen en schuifpuien voor renovatie- en
nieuwbouwprojecten. Samen brengen
deze partners de revolutionaire Everlast®
Totaal Oplossing op de Nederlandse
renovatie- maar ook nieuwbouwmarkt.
Kozijnen met een 100% dichte kozijnverbinding volgens de laatste BRL 0819,
deze had met ingang van 1 januari 2010
van kracht moeten zijn, maar de invoering
hiervan is enkele maanden uitgesteld.

Sigma Coatings. Om een onderhoudsinterval langer dan 7 jaar of langer te
kunnen garanderen, is de basis het
belangrijkst. Sigma Coatings staat voor
kwaliteit en duurzaamheid conform de
nieuwste regelgeving en richtlijnen. De
Jong’s Timmerfabriek en SW kiezen beide
voor de grond- en aflaksystemen van
Sigma Coatings en staan gezamenlijk
garant voor het eindproduct gedurende
een periode van maar liefst 15 tot 20 jaar.

Waarom het
Everlast® kozijn?
Hout, de natuurlijke keuze.
De planeet hebben wij slechts in bruikleen. Aan onze generatie de uitdaging om de
planeet netjes en schoon achter te laten voor de volgende generaties. Daarom is het
zo belangrijk om op een Maatschappelijk Verantwoorde wijze te ondernemen. Het
produceren van een houten kozijn vergt aanzienlijk minder energie dan de productie
van kozijnen uit alternatieve materialen. Alternatieve materialen vragen veel van onze
eindigende energiebronnen, zoals gas en olie. De grondstof hout is oneindig. Deze
grondstof wordt uit goed beheerde bossen gehaald waar slechts 40% van het nieuw
aangeplante gewas gebruikt wordt. Het totale bosoppervlakte in deze gecertificeerde
bossen (FSC/PEFC) zal alleen maar toenemen, waardoor de uiteindelijke CO2
“footprint”, zelfs op min uit komt. De hoeveelheid CO2 die opgenomen wordt door
nieuwe bossen is dan groter dan de CO2 uitstoot die de productie en verwerking
van hout vergt. Daarnaast is hout ook biologisch afbreekbaar, iets wat alternatieve
materialen niet zijn.

Uiteraard valt of staat de levensduur van een houten kozijn
met onderhoud. Onderhoud is vaak een doorn in het oog van
de gebruiker, vanwege de kosten. Maar onderhoud heeft ook
voordelen. Na een schilderbeurt ziet het houten kozijn er als
nieuw uit en kan zelfs tijdens onderhoud van een nieuwe kleur
voorzien worden, waardoor een woning, gebouw of zelfs een
hele wijk behoorlijk opfrist en weer een sfeervolle uitstraling
krijgt.

Hout, duurzaam?
Ja, hout is duurzaam. Al sinds mensenheugenis wordt hout in de
bouw gebruikt. Nu nog zijn er voldoende voorbeelden van oude
gebouwen met de nog originele kozijnen, ramen en deuren in de
gevel. En deze verkeren dan vaak ook nog in uitstekende staat.
En goed onderhouden houten kozijn gaat een leven lang mee.

Uniek, 100% dichte verbinding
Door een nieuwe verbindingstechniek te combineren met
een nieuw ontwikkelde lijmsoort hebben wij een 100% dichte
verbinding ontwikkeld. Een verbinding die dicht is en dicht blijft.
Er kan geen vocht meer toetreden in de verbinding via capillaire
naden in de borst van de verbinding. Hierdoor wordt de kans op
houtrot ook op termijn uitgesloten.

Dorpelafdekkers
Het Everlast® kozijn wordt voorzien van een duurzaam
behandelde houten dorpelafdekker, waardoor het product
nagenoeg uitsluitend uit hout bestaat.

Flexibel
Houten gevelelementen kunnen makkelijk later aangepast
worden. Denk aan extra stijlen of dorpels later aanbrengen
of verwijderen. Dikkere glaspakketten kunnen jaren later ook
makkelijk in een houten gevelelement aangebracht worden door
bijvoorbeeld sponning dieper/breder te frezen. Inbraakschade
kan makkelijk gerepareerd te worden. Duizend en één
mogelijkheden in detaillering.

Nu, dankzij het Everlast® kozijn, is het mogelijk om de
onderhoudsintervallen te vergroten. Met de Everlast® Totaal_
Oplossing komt vooral de samenwerking tussen marktpartijen
in het spotlicht te staan. Door een uitgekiende en uitgebreid
geteste 100% dichte verbinding te combineren met grotere
afrondingen en een perfecte applicatie van een hoogwaardig
verfproduct, is er een nieuwe generatie houten kozijn ontstaan.
De Jong’s Everlast® kozijn. Een kozijn dat na montage door een
uitermate kundige marktpartij als SW b.v., slechts één keer in de
15 jaar weer geschilderd dient te worden. Daarnaast kan SW b.v.
u ook een prestatiecontract voor planmatig onderhoud bieden
(Concept IV), waardoor SW b.v. u voor een periode van 15-25
jaar kan ontzorgen. Dan bent u verzekerd van een duurzaam
gevelelement met minimale onderhoudskosten gedurende de
afgesproken periode. In deze periode zal het gevelelement dan
ook altijd presteren.

Voordelen
Everlast® TotaalOplossing:
• Hout is een natuurlijke grondstof dat bij goed bosbeheer
oneindig is.
• CO2 “footprint” van 0 en minder.
• Hout is esthetisch mooi en laat zich fraai onderhouden.
• 	Door ketensamenwerking wordt de opdrachtgever/
gebruiker geheel ontzorgt.
• Compleet afgelakt, beglaasd en gemonteerd. Alle 		
disciplines bij één partij.
• Minder faalkosten
• Minder onderhoudskosten
• Uitermate hoge kwaliteit.
• Flexibel concept, kan zowel in nieuwbouw- als renovatie
projecten toegepast worden.

Duurzaam behandelde
houten dorpelafdekker

100% dichte verbinding

Combinatie van grotere
afrondingen en een
hoogwaardig verfproduct.

