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Meer weten over het
Sikkens Garantiekozijn?
Vraag ernaar bij jouw Sikkens

Polyfilla Pro ontwikkelt al meer dan 60 jaar reparatie-

Sikkens heeft sinds de oprichting meer dan 225 jaar

Polyfilla Pro heeft KOMO

en egaliseermiddelen voor binnen en buiten vanuit een

geleden een duidelijk doel: eerste klas producten en

gecertificeerde houtreparatiepasta’s.

grondige kennis van de dagelijkse schilderspraktijk.

services leveren. Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten

Polyfilla Pro is onderdeel van AkzoNobel.

Deze kwaliteitsproducten staan helemaal in dienst

met Sikkens-producten altijd topresultaten behalen.

van goed vakmanschap. De kern van het assortiment

De samenwerking met de gebruikers van onze lakken

KOMO

is de totaaloplossing voor duurzaam houtrotherstel en

is de sleutel tot succes - van de ontwikkeling tot aan het

gecertificeerd

-onderhoud en een assortiment speciale voorbereidings-

voltooide werk. Waarom? Heel eenvoudig; topkwaliteit

BRL 5026

producten.

verf is onze passie.

Polyfilla Pro Durodeen is een speciaal gemodificeerde

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.

hoogwaardige thermohardende kunststof. Het materiaal

Postbus 3

kan perfect worden (na)bewerkt en beschikt over

2170 BA Sassenheim

uitstekende hechteigenschappen. Polyfilla Pro Durodeen

T 071 - 308 34 00

is bij uitstek geschikt voor kozijnbesparend houtherstel,

F 071 - 308 32 73

doordat het vormvast is, neemt geen vocht op, gemakke-

E info@sikkens.nl / info@polyfillapro.nl

lijk verwerkbaar en is te bewerken als hout.

I www.sikkens.nl / www.polyfillapro.nl

SAP: 6384114 05/19

of Polyfilla Pro contactpersoon.
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SIKKENS
GARANTIEKOZIJN
Dé oplossing voor
kozijnbesparend
houtherstel

Stap 1

Stap 2

LEVENSDUUR EN KOSTEN VAN
SIKKENS GARANTIEKOZIJN VERSUS TRADITIONELE REPARATIES

KOSTEN (€) PER ONDERHOUDSBEURT*

SIKKENS
GARANTIEKOZIJN
Dé oplossing voor
kozijnbesparend
houtherstel

14%

EXPLOITATIEPERIODE

Stap 3

20%

TRADITIONEEL

TRADITIONEEL

TRADITIONEEL

* Kosten gebaseerd op het met Polyfilla Pro Durodeen gerepareerde kozijn.
* Kosten onderhoudsbeurt inclusief houtreparatie en schilderwerk.

Houtrot of vroegtijdige schade aan
het schilderwerk? Vervang niet langer
het gehele kozijn maar kies voor
een duurzaam onderhoud voor jouw
houten kozijn. Sikkens Garantiekozijn
is de oplossing voor houtherstel in
woningbouwprojecten. Door een onafhankelijke 100% inspectie brengen
we het hele project in kaart. Alleen de
meest kwetsbare delen worden vervangen
met Polyfilla Pro Durodeen kunststof.
Hierdoor garanderen wij volledige
budgetzekerheid voor het hele project.
Duurzaam onderhoud van het kozijn

Zo beperk je wezenlijk de CO2 uitstoot en verbruik je

Gegarandeerd budgetzekerheid

Gegarandeerd efficiënter onderhoud

minder energie- en grondstof. Door niet het hele kozijn,

• Borging van kwaliteit door 100%

• Duidelijk onderhoudsplan.

maar alleen de aangetaste delen te vervangen. Daarbij
is het materiaal Polyfilla Pro Durodeen recyclebaar en van

onafhankelijke inspectie en KOMO keurmerk.
• Kwaliteitsproducten van Sikkens en Polyfilla Pro

• Door de focus te leggen op deelreparaties
heb je breder inzet van personeel.

dien kwaliteit dat de levensduur van een kozijn verhoogt

zijn optimaal op elkaar afgestemd en beide

• Minder overlast voor bewoners.

kan worden met zeker 30 jaar.

met zeer lange duurzaamheid.

• Ideale oplossing voor vastgoedprojecten

Kwaliteit levert veel op
Wat goed gemaakt is, gaat langer mee, heeft minder
onderhoud nodig en kost daardoor minder. Soms is
de rekensom snel gemaakt. Met Sikkens Garantiekozijn

• Door herstel op maat bieden wij lange termijn
garantie aan.
• Wordt alleen toegepast door gecertificeerde
bedrijven.

kies je voor die kwaliteit. De producten van Polyfilla Pro

Gegarandeerd lage milieubelasting

en Sikkens zijn volledig complementair aan elkaar en

• Alleen de meest kwetsbare onderdelen

daardoor uniek in de markt. Met grote projecten worden

van het kozijn worden vervangen.

kleine besparingen, grote voordelen. Net zoals dat minder

• Tot 95% besparing op waardevolle grondstoffen.

Het hele kozijn bij houtrot vervangen is tegenwoordig

onderhoudsmomenten, kosten- en arbeidsefficiënt zijn. Wij

• Polyfilla Pro Durodeen is recyclebaar.

echt niet meer nodig. De juiste techniek, het uitstekende

bieden dan ook gegarandeerd budgetzekerheid tijdens de

en duurzame materiaal en de optimale kennis voor het

hele exploitatieperiode op basis van een gezamenlijk opge-

vervangen van houtrot is direct voorhanden bij Sikkens.

steld meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit traject wordt

Naast de economische voordelen zijn er ook aanzienlijke

volledig gebaseerd op een onafhankelijke 100% inspectie

voor het milieu.

en niet te vergeten bevestigd door het KOMO keurmerk.

SIKKENS
GARANTIEKOZIJN

Stap 4

Stappenplan

op basis van RGS.

Eindresultaat

