
toevoeging van waarde aan gebouwen

geen afval of puin meer

sterke (40%) reductie co2 - uitstoot

gebruik van duurzaam geproduceerde hout/materialen

De samenleving gezonder maken door:

LABDA
KOZIJN
CONCEPT V

Uw kozijn (blijft) onze zorg

Het LABDA. kozijn concept V is
ontwikkeld in 2010 op basis van

bijna 200 jaar ervaring!

Méér dan kozijn met ‘n Stip

www.labda.cc
info@labda.cc

Bel 0800 - LABDACC
(0880 - 522 32 22) 



De Kosten
Elk project is maatwerk, Hierbij zijn een aantal factoren prijsbepalend, zoals
de situering van de kozijnen, grootte van het project, kleurstelling en de te
behalen energiebesparing. Verder worden de wensen en eisen van de klant
verwerkt in het plan van aanpak.

Voorbeeldproject
Vervanging van de kozijnen bij een twee onder één kap woning.
Hierbij worden alle kozijnen, inclusief garage, vervangen.
Kleurstelling is licht.

LABDA. kozijn concept V
Concept I leveren kozijnen , voorzien van grondlak 
Concept II + voorlaklaag
Concept III + geplaatst met beglazing en afgelakt
Concept IV + meerjaren onderhoud
Concept V + functionaliteit en afstemming binnenklimaat

Waarom het LABDA. kozijn concept V
• Ontzorgen is goedkoper dan traditioneel onderhoud.
• Langere levensduur kozijnen.
• Bij ontzorgen is de functionaliteit gewaarborgd.
• Minder handeling >> Minder zorgen voor de klant.
• Geen faalkosten voor de klant...

Wat biedt het LABDA. kozijn
concept V
• Compleet concept voor houten gevelelementen
•  Proces van ontwerp, fabricage, montage en  

instandhouding van het geveltimmerwerk in een hand.
•  Onderhoud EN de functionaliteit gegarandeerd  

gedurende de overeengekomen periode.
•  Isolatiewaarde kozijn kan worden afgestemd 

met binnenklimaat.
•  Afspraken over communicatie met bewoners/gebruikers 

mogelijk bij functionaliteitproblemen.

Energie besparing
Optimale isolatie-waarde van het kozijn door gebruik 
te maken van innovatieve materialen waardoor aan 
de eisen voor de passieve woning kan worden voldaan.
 
In combinatie met triple-glas zijn U-waarden van 
0,8 W/m2K haalbaar.
LABDA. Kozijn concept V

De kosten van LABDA. kozijn concept V bedragen gemiddeld
€ 239 (exclusief BTW)  per jaar, op basis van  het overeengekomen
programma van eisen met een looptijd van 25 jaar, inclusief:

• Leveren  en  plaatsen kozijnen.
• Hang- en sluitwerk PKVW.
• Beglazing HR++.
• Schilderwerk.
• Garantieonderhoud en functionaliteit.
• Afstemming binnenklimaat / besparing energiekosten.

Onze adviseurs lichten dit graag persoonlijk toe!


