
GEEN ZORGEN
Het bouwproces is veelzijdig, wij ook!



Remmers ontzorgt u

n Opdrachtgevers

n Architecten

n Aannemers

n Onderaannemers

n Applicatiebedrijven

 

Bouwen doe je samen

Wie met de meest onmogelijke 
projecten op het gebied van 
bescherming van gebouwen 
overweg kan, heeft een passende 
oplossing voor alle problemen op 
alle soorten ondergronden, of het nu 
gaat om herstel en/of conservering 
van metselwerk of beton, duurzame 
afdichting, kunststofvloeren 
zowel decoratief als industrieel, 
houtbescherming bij kozijnen, deuren 
of geveltimmerwerk en daarbij tevens 
rekening houdend met duurzaam  
en het milieu, beseft exact waar het 
om gaat.

Objectspecifieke concepten
Om ogenschijnlijk eenvoudige maar 
ook bij zeer complexe projecten 
een betrouwbare partner te kunnen 
zijn voor de klant is passie alleen 
niet genoeg. Innovatie en een eigen 

sterke Research & Development 
afdeling zijn daar onderdeel van 
en een groot service bewustzijn 
om samen met onze partners 
objectspecifieke concepten uit te 
werken voor een optimaal resultaat. 
Zo zetten we steeds nieuwe 
standaards voor technologie, 
kwaliteit met innovatieve 
productsystemen van kelder tot dak. 
Meer dan 50.000 klanten ervaren 
dat. Wie gebouwen duurzaam wil 
beschermen vindt in Remmers 
gegarandeerd de juiste en beste 
partner. Een extra reden waarom 
Remmers duurzaamheid en het 
milieu en de prioriteit hiervan hoog in 
het vaandel heeft staan.

Advies op locatie is een service die 
bij ons centraal staat.

GEEN ZORGEN



De betrouwbare oplossing
Het Remmers Kiesol afdichtings-
systeem als kelder- en fundament-
afdichting is de betrouwbaarste 
methode, absoluut duurzaam droog 
en dicht voor kelders, souterrains en 
funderingen. Voor muren met zouten, 
zoals sulfaten, chloriden en nitraten.
Geschikt voor vochtige onder-
gronden door de dieptewerking en 
de chemische reactie met de onder-
grond. Het Remmers Kiesol afdich-
tingssysteem wordt al meer dan 
50 jaar met succes toegepast. De 
duizenden referenties in heel Europa 
onderstrepen dit succes nog eens.

Uw voordeel
Door gebruik te maken van het 
Remmers Kiesol afdichtingssysteem 
vindt er een substantiële opwaarde-
ring plaats van het gebouw of de 
woning. Vergroting van bruikbare 
ruimte zonder nieuwbouw door 
gebruik te maken van het Remmers 
Kiesol afdichtingssysteem, ventilatie 
en verwarming ontstaat een vol-
waardige woonruimte, hobbykamer, 
kantoor, atelier of opbergruimte.

Gisteren nog een kelder,  
nu woonruimte
Energiebesparing begint in de kelder! 
Door een lekke kelder gaat veel 
energie verloren. Het steeds weer nat 
worden en drogen van de wanden, is 
slecht voor het woon- en leefklimaat. 
Bij een energetische renovatie geldt 
dat alle vochtbronnen moeten wor-
den geëlimineerd. Alles moet droog 
worden.

KELDER- EN FUNDAMENTAFDICHTING



Gevelbescherming door 
vochtwering
Onderzoek heeft uitgewezen dat 
vochtwering conserverend en 
energiebesparend is en bijdraagt 
aan minder CO2 emissie. Historisch 
hebben Nederlandse gebouwen 
gemetselde gevels. Om onze oude 
maar ook nieuwe bouwwerken 
te behouden is het belangrijk de 
gevels optisch intact te houden en 
de gevels van onze woningen bij 
energetisch renoveren ten behoeve 
van het energielabel, hydrofoberend 
te impregneren.

Bescherming van het klimaat gaat 
ons allen aan. Wie zijn gebouw 
of woning optimaal isoleert en 
efficiënter omgaat met verwarming 
en warm water, levert hier een grote 
bijdrage aan, reduceert tegelijkertijd 
de zeer hoge kosten en verhoogt 
bovendien de behaaglijkheid van zijn 
eigen woonomgeving.
Met de in de praktijk bewezen 
producten van Remmers kan effectief 
invulling gegeven worden aan 
optimalisering van de isolatiewaarde 
met een duidelijk minder verbruik 
van energie, of het nu gaat om 

nieuwbouw, bestaande bouw, 
vrijstaande woningen, appartementen 
of flatgebouwen, industrie of 
kantoren.

Een beter leefklimaat en comfort
Kwaliteit begint thuis. Bij de planning 
van een energetische renovatie is 
kennis over comfort een belangrijk 
gegeven. Het doel is een temperatuur 
te bereiken in de woonruimte 
welke nagenoeg gelijk is aan de 
temperatuur van het wandoppervlak.

GEVELBESCHERMING



n Emissievrije vloeren

n Hygiënisch betrouwbaar

n Dynamisch en hoog slijtvast

n Mechanisch zwaar te belasten  
 
n Geleidende EsD vloeren

n Chemicaliënresistente vloeren

n Hoogwaardige dienstverlening

 
 
 
 
 
Voor iedere situatie het ideale 
kunststofvloersysteem

Kunststofvloerafwerking voor 
decoratieve en industriële 
toepassingen. Remmers heeft voor 
een brede groep opdrachtgevers 
speciale kunststofvloersystemen 
ontwikkeld welke in staat zijn invulling 
te geven aan persoonlijke wensen en 
speciale eisen. Vele toepassingen zijn 
mogelijk zoals in de gezondheidszorg, 
scholen, showrooms, kantoren, 
woonruimtes en de lichte of zware 
industrie.

Ongeacht de hoogte van uw eisen 
Dat er hier en daar veel gebeurt 
weten we al. Omdat het overal 
gladjes moet verlopen en er niets 
verkeerd mag gaan, is de vloer van 
groot belang en moet optimaal zijn 
afgestemd op de situatie ter plaatse 
en de te verwachten belasting. 
Van voetgangersbelasting, zware 
mechanische belasting tot extreme 
puntbelasting. Voor die speciale 
omstandigheden weten wij al sinds 
jaar en dag, dat men er bij een vloer 
op moet kunnen vertrouwen dat er 
niets verkeerd gaat. Remmers zorgt 

daarvoor net zoals bij de Airbus, 
Volkswagen, Urenco, Hanos, de 
parkeergarages in Enschede en Goes, 
en het gemeentehuis Harderwijk.
 
De perfecte basis voor een solide 
vloer op lange termijn
Kunststofvloersystemen is een 
wetenschap op zich. Wij helpen u 
graag bij uw keuze. Wij bieden op 
maat gesneden systemen die perfect 
aansluiten bij uw individuele wensen. 
Daarbij beginnen we bij de basis 
met een uitvoerige, inventarisatie ter 
plaatse. Op basis hiervan worden 
alle belangrijke kerngegevens, zoals 
ondergrond, schade, toekomstige 
belasting, enzovoort in een 
inspectierapport vastgelegd.

Op basis van resultaten met in 
achtname van de eisen krijgt u van 
ons een uitgebreid advies over het 
te gebruiken systeem en hoe dit het 
beste kan worden uitgevoerd.

KUNSTSTOFVLOERAFWERKING



HOUTBESCHERMING
Induline Premium-Coatings
Hoogste kwaliteit voor duurzame 
kozijnen en deuren
Kozijnen en deuren zijn ook vandaag 
de dag nog een evergreen. De  
coatingssystemen van Remmers  
zorgen ervoor dat dit ook zo blijft.

Dat wij achter onze producten staan, 
bewijst de Remmers systeem Garantie: 
kozijnen die op een deskundige wijze 
door een erkend bedrijf gecoat zijn, 
hoeven gegarandeerd 10 jaar lang niet 
bijgewerkt te worden!

De op de toekomst gerichte innova-
ties op het gebied van de Induline 
Premium-Coatings zorgen ervoor dat 
uw kozijnen en deuren eeuwig jong 
blijven. De Induline coatingssystemen 
zorgen voor fraaie en uiterst duurzame 
oppervlakken. Daarbij staan de 
Induline Premium-Coatings voor de 
hoogste kwaliteitsstandaards op basis 
van de modernste grondstoffen.

Induline Premium-Coatings zijn toege-
spitst op de behoeftes van onze klan-
ten en staan voor de meest rationele 
verwerkingsmethodes.

Innovaties voor kwaliteitskozijnen
Mijlpalen van de Induline  
Premium-Coatings
Remmers heeft keer op keer de 
standaard gezet voor oppervlakte-
technologieën ter verkrijging van 
duurzame kozijnen en dat zal in de 
toekomst niet anders zijn.

Hieronder vindt u slechts enkele 
mijlpalen die representatief zijn voor 
de permanente ontwikkeling op 
het gebied van duurzaamheid van 
kozijnen.

n Ontwikkeling van de Induline 
 V-voegbescherming om de V-voeg 
 te beschermen tegen binnen-  
 dringend vocht.
 

n Remmers maakt als eerste gebruik  
 van Core-shell-bindmiddelen   
 voor de afwerklagen van kozijnen:  
 extreem blokvaste en uitermate  
 duurzame laklagen.
n Ontwikkeling van de eerste UV-
 hardende laksystemen voor het 
 behandelen van kozijnen.
n Remmers initieert met fabrikanten 
 van installaties het ontwerp van  
 spuittunnels voor de effectieve  
 verwerking van de houtversteviger  
 bij afzonderlijke onderdelen.  
 Tevens ontwerpt Remmers 
 installaties waarmee kozijnen
 met behulp van de gietmethode met 
 Induline Premium- Coatings gecoat
 kunnen worden.
n Ontwikkeling van extreem 
 micro-schuimarme coatings die van 
 het instituut “Holzforschung Austria” 
 de revolutionaire beoordeling ‘max. 
 luchtbeldiameter = 0% in geteste 
 laklaag’ ontvingen.



De Remmers experts zijn deskundig, 
bezitten vakkennis en ervaring. De 
vakkennis en deskundigheid bij 
Remmers is het logische gevolg 
van jarenlange ontwikkeling en 
technologieën. Onze experts staan 
u met raad en daad ter zijde. Zo 
ontstaan de beste concepten voor 
nieuwbouw, renovatie, restauratie 
en monumenten. Uitzonderlijk 
daarbij is het samenspel tussen onze 
laboranten aan de ene kant en de 
hoogwaardige kwaliteitsproducten 
aan de andere kant met voor de 
klant de juiste oplossing. Deze 
samenwerking leidt ertoe dat de 
juiste producten met de juiste 
eigenschappen afgestemd op de 
gestelde eisen worden toegepast.

Kwaliteit bewijst zichzelf
Productinnovatie, kwaliteit en 
dienstverlening zullen nog meer 
dan ooit beslissend zijn en juist 
hier ligt de meerwaarde voor 
u. systeemoplossingen exact 
afgestemd op de praktijk en klant 
georiënteerde service. Van kelder 
tot dak. Met gekwalificeerd, 

deskundig personeel zullen we alle 
mogelijkheden benutten zonder 
onze regionale betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid uit het oog te 
verliezen.

Kennis doorgeven,  
partnerschap versterken
Naar de klant toegaan, niet alleen 
om producten te leveren maar ook 
om gezamenlijk succesvol te zijn. 
Dat is al sinds de oprichting de rode 
draad bij Remmers. De succesvolle 
toepassing van de meest innovatieve 
technologieën en intelligente 
productsystemen zijn afhankelijk 
van kennis en inzicht en de keuzes 
die van daaruit gemaakt worden. 
Wij bieden u scholing en opleiding 
waarmee wij het kennisniveau 
hooghouden.

KWALITEIT MET VLAG EN WIMPEL
n  Milieucertificaat 

NEN-EN-IsO 14001:2004

n  Kwaliteitscertificaat 
NEN-EN-IsO 9001:2008

n sTABU Keurmerk

We weten niet alleen waar we naar 
toe willen, maar we vergeten ook 
nooit waar we vandaan komen.
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