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Specialistisch 
reinigen

Grafitti verwijderen

Gevelrenovatie  
voegwerken

Plaatsen spouw  
spiraalankers

Gevelreiniging
impregneren

Vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan wij zijn u graag van 
dienst.

Calamiteitennummer 026-3116020



Oude verflagen kun-
nen, afhankelijk van 
de ondergrond, pro-
bleemloos verwijderd 
worden met de ver-
schillende reinigings-
methodieken. Ook het 
juiste adres voor het 
plaatsen van gevelre-
novatie steigers, uit-
kappen voegwerk lage-

drukvochtstralen en het plaatsen van nieuwvoegwerk. Ook voor het 
impregneren van alle soorten gemetselde gevels waaronder kalkzand-
steen, natuursteen of andere minerale gevels.

Helaas is ook graffiti niet meer weg te denken uit het straatbeeld. 
Openbare gebouwen, viaducten, monumenten en woningen moeten 
er dagelijks aan geloven. Het verwijderen hiervan is een specialisme.

Met behulp van de modernste reinigingstechnieken en milieuvriende-
lijke removers die wij in huis hebben zijn wij in staat om u snel en vak-
kundig van dienst te zijn.

Het aanzicht van de buitengevel 
bepaalt in hoge mate de eerste 
indruk van een gebouw, of dit nu 
een bedrijfspand, een woonhuis 
of een monumentale villa is. Mi-
nerale ondergronden hebben de 
eigenschap om door weers en 
milieu invloeden te vervuilen, 
zodat het door de ontwerper be-
oogde aanzich van de gevel sterk 
kan verslechteren.

Ronald Gerressen B.V. is al 32 
jaar gespecialiseerd in het rei-
nigen, renoveren en impregne-
ren van gevels. Dit specialisme 
waarbij vakkennis, kwaliteitsbe-
heerding en de inzet van de juiste apparatuur en mensen van belang 
zijn.

Ook voor het plaatsen van gevelrenovatie steigers, uitkappen voeg-
werk, torbo-lagedruk vochtstralen en het plaatsen van nieuw voeg-
werk.

Ontsierende witte uitslag 
bij nieuwbouwprojecten, 
veelal veroorzaakt door 
overtollig en niet ge-
reguleerd regenwater. 
Zout en / of kalk afzet-
ting op de steen; dit is 
een resultaat wat u niet 
verwacht had.


