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ONTWIKKELD IN SAMENWERKINGSVERBAND

FINTI-KOZIJN IS SLIMSTE
RENOVATIEPRODUCT
Het Finti-houten renovatie- en nieuwbouwkozijn is uitgeroepen tot het Slimste
Renovatieproduct 2013. Deze innovatieve renovatie-oplossing kreeg de meeste
stemmen in een verkiezing, die leidde tot een prijsuitreiking 1 november tijdens de
Houtwereld Praktijkdag bij Dekker Hout Vianen.

TOP 10 In een eerder stadium konden er vanuit de
markt bij het vakblad Houtwereld nieuwe slimme
renovatieproducten worden voorgedragen, die
zouden kunnen meedingen naar de titel Slimste
Renovatieproduct 2013. Dit resulteerde in 21 genomineerde producten. Een digitale stemprocedure leverde een Top 10 op van producten die de
meeste stemmen hadden ontvangen.
Alle producten uit de Top 10 waren op 1 november live te zien op de Houtwereld Praktijkdag,
die in samenwerking met Ingenieursbureau
Evan Buytendijk werd gehouden bij Dekker
Hout in Vianen. Alle circa 320 deelnemers konden daar vervolgens hun ultieme stemmen uitbrengen op hun favoriete product, waarbij die
dag elke stem dubbel telde.
DURODEEN & FAAY Op de tweede plek in de

verkiezing Slimste Renovatieproduct 2013 eindigden de Durodeen-kunststoftoepassingen van
de firma Kreunen Kunststoffen. Derde werd de
Faay Prefab Dagkant van fabrikant Faay Vianen. n

H

et winnende houten kozijn is ontwikkeld door timmerfabriek Westerveld &
Nederlof in nauwe samenwerking met
Finti by Finex Timber Solutions (producent Finti),
verfproducenten PPG en Anker Stuy en met
Suselbeek Deurenfabriek. Een enthousiaste
Roy Hofsté, directeur van Finex Timber Solu
tions in Borne, nam de prijs in ontvangst die bestaat uit een mediapakket van Houtwereld.

KOMO-KEUR Volgens de ontwikkelaars bezit

het Finti renovatie- en nieuwbouwkozijn de laagste U-waarde (zelfs de passiefhuisnorm wordt

gehaald) in de markt. Door het gebruik van
hoogwaardige verfsystemen zou een onderhoudsinterval gelden van twee keer schilderen
in 25 jaar.
De basis wordt gevormd door foutvrij thermisch
gemodificeerd PEFC-, FSC- en KOMO-gecer
tificeerd grenen- of vurenhout, dat is geoptimaliseerd tot het gepatenteerde product Finti.
Enkele unieke eigenschappen van Finti zijn de
vormstabiliteit, lage lambdawaarde van 0.099,
duurzaamheidsklasse 1 of 2, milieuvriendelijkheid en volledige recyclebaarheid. (Website:
www.finti.com)
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