Mooi van
buiten,
mooi van
binnen
Gevelrenovatie en
vochtwering volgens
Buijs Project

Het visitekaartje van uw bedrijf of woning...
Gevelrenovatie volgens Buijs Project

Complete aanpak

Gespecialiseerd in gevelreinigingen renovatie

Wat mooi is, wilt u graag mooi houden.
Bij Buijs Project bent u dan ook aan het

• Gevelreinigen / straalwerken		

juiste adres. Dankzij het vakmanschap

• Dak reinigen / ontmossen

en de veelzijdige ervaring in bouw- en

• Graffitiverwijdering- en preventie
(24-uurs service)

renovatieprojecten weet Buijs Project

• Voegwerk uithakken / uitslijpen /

uw woning of bedrijfspand de gewenste

invoegen

uitstraling (terug) te geven. Van advisering tot en met uitvoering van alle gevel-,

• Binnen en buiten schilder- en stucwerk

gevelreinigings- en renovatiewerkzaam

• Gevelisolatiesystemen

heden: wij tekenen voor een complete

• Kaleien

aanpak.

• Kunststof steenstrips
• Impregneren metselwerk / beton
• Injecteren metselwerk / beton
• Betonreparatie

Gevelreinigen met hoge druk.
Optie: hergebruik van afvalwater.

Gevelreinigen of stralen met mengsel van
gewassen zand (receptuur op maat!).

Graffitiverwijdering– en preventie:
24-uurs service.

Het verschil: natuursteen vóór en na reiniging.

Impregneren met vloeimethode:
onzichtbaar na opdroging.

Een extreem geval van gevelvervuiling!

Dezelfde gevel na behandeling.

Dakontmossing vóór behandeling.

Het dak ná behandeling. Speciale methode
zonder op het dak te komen!

Houd vocht buiten de deur...
Vochtpreventie en -behandeling volgens Buijs Project

Voorkomen en behandelen

Gespecialiseerd in vochtwering
en afdichtingen

Vocht kan tot vervelende problemen
leiden. Buijs Project is gespecialiseerd

• Injecteren tegen optrekkend vocht

in het voorkomen en behandelen van

• Injecteren met PUR-injectiehars
bij lekkages

alle mogelijke vochtproblemen.
Op elk gewenst moment: voor, tijdens

• Kelderafdichtingen

en na de bouw. Daarnaast zijn wij u

• Vloeistofdichte vloercoatings

ook deskundig van dienst met het

• Kunstharsgebonden gietvloeren

dichten van kelders, betonreparatie
met epoxyhars en het schilderen en
voegen van gevels.

Kelder vóór aanvang van de werkzaamheden.

Typisch voorbeeld van vochtproblemen vóór
behandeling van de gevel.

Kelder: resultaat na complete afwerking.

Onze speciale injectiemethode voor een
perfect eindresultaat.

Goede vochtregulerende verfsystemen.

Injectiebuizen voor injecteren tegen
optrekkend vocht.

Ook mogelijk: injecteren zonder enige druk in
de gevel.

Constructieve injecties met epoxyhars of met
PUR-injectiehars bij lekkages.

Op elke locatie: aanstralen van vloeren met
mobiele straalunit of stofarm.

Vakkundig aangebracht:
vloeistofdichte vloercoatings in alle kleuren.

Stralende perfectie...

De voordelen
van Buijs Project

Stralen en spuiten volgens
Buijs Project

Kwaliteitsnormen
Buijs Project is gespecialiseerd in het
stralen van objecten van RVS, ijzer en

Team van specialisten
Onze gespecialiseerde vakmensen
kennen de problematiek door
en door en hebben oog voor
effectieve oplossingen.
Dankzij hun jarenlange ervaring en
professionele aanpak heeft Buijs
Project een grote klantenkring
opgebouwd.

aluminium en in het spuiten en coaten
van de gestraalde objecten. In de straalcabine van Buijs Project BV werken onze
specialisten geheel volgens de normen
aan de perfecte uitstraling.

Cabine voor keramisch parelen:
Lengte: 16 meter
Breedte: 6 meter
Hoogte: 4 meter

Afspraak is afspraak
Werken volgens de gemaakte
afspraken. Opleveren volgens
planning. Voor ons is het de
gewoonste zaak van de wereld.
Niet voor niets hebben we een
reputatie als een flexibele,
betrouwbare partner verworven.

Cabine voor ijzer:
Lengte: 17,5 meter
Breedte: 5,65 meter
Hoogte: 4 meter

Glasparelcabine:
Lengte: 6 meter
Breedte: 2 meter
Hoogte: 2 meter

Gpuitcabine:
Lengte: 16 meter
Breedte: 6 meter
Hoogte: 4 meter

Marktconforme prijsstelling
Door onze jarenlange ervaring
kennen we de markt als geen
ander. En met onze efficiënte
organisatie zijn we in staat
passende, scherpe offertes aan
te bieden.

Maximaal gewicht voor werkstukken: 7 ton
Het zandstralen van grote constructies
op locatie

Gespecialiseerd in straalwerkzaamheden
• Keramisch stralen van rvs en
aluminium
• Glasparelstralen van fijn staal
• Stralen van zwaar staal
• Stralen van hout, polyester en beton
Twee containers in de straalcabine.

Een container gestraald en gespoten.

Het aanstralen of zandstralen van schepen
op locatie.

Keramisch stralen van roestvast staal en
aluminium in onze straalcabine.

Mooi licht: het resultaat na behandeling.

• Spuiten coaten van gestraalde
producten

Hoogwaardige kwaliteit
Kwaliteit staat centraal bij alles
wat we doen. Uiteraard werken we
geheel volgens de in de
branche geldende normen.
En we zijn pas tevreden als u
dat ook bent!
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