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Wat kan Kreeft voor u betekenen?
Kreeft staat al jaren bekend voor de kwaliteit, betrouwbaarheid
en duurzaamheid van de vele expertises in de bouw. Nationaal en
internationaal worden onze diensten ingezet om snel en vakkundig
problemen in de bouw op te lossen of te voorkomen. Onze
expertiseportfolio bevat onder meer:

Kunststofvloeren

Betonrenovatie
Beton is een materiaal dat al lange tijd niet meer weg te denken is uit de
bouw. Ondanks de bijzondere kwaliteit en bestendigheid kunnen er altijd
schades ontstaan, zodat reparatie en bescherming noodzakelijk is.
Kreeft heeft alle disciplines in huis om beton te repareren, duurzaam te
versterken en te conserveren.

Injectietechnieken

Kunststofvloeren bieden bescherming tegen mechanische en chemische
invloeden. Een andere argument kan een wens voor antistatische (ESDvloeren) of hygiëne-eisen (HACCP). Kreeft heeft voor iedere toepassing een
passende oplossing. Een vloer van Kreeft zit altijd als gegoten.

Inspectie, herstel, onderhoud & onderbouwd advies

Om de veiligheid en de duurzaamheid van een zwembad te garanderen,
is een regelmatige inspectie van belang. Hiermee voorkomt u niet alleen
problemen, maar zorgt u eveneens dat de onderhoudskosten zo laag
mogelijk blijven. Kreeft heeft dertig jaar ervaring in zwembad-renovatie en
onderhoud, waarbij het totaalpakket wordt geleverd van inspectie, herstel en
onderhoud in combinatie met, op de nieuwste technieken en mogelijkheden
gebaseerd vakadvies. Snel en betrouwbaar.

Totaal gevelonderhoud

De aanwezigheid van scheuren in constructies van beton of metselwerk is
een veelvoorkomend probleem. Normale doorhardingskrimp, overmatige
belasting, gebrek aan dilataties of calamiteiten zoals verzakkingen en brand
zijn veelal oorzaak van scheuren in constructies. Voor al deze scheuren is
injecteren één van de effectiefste oplossingen. Ook zijn er injectiemethoden
om verzakkingen te stoppen en zand te stabiliseren middels bodeminjectie.

Vochtwering

Daken en gevels vormen letterlijk en figuurlijk de basis van uw pand.
Allerhande invloeden van het klimaat buiten hebben echter effect op
uw pannendak en gevel. Niet alleen het visuele plaatje wordt aangetast
door weer en wind, maar ook de duurzaamheid en zelfs veiligheid van uw
bedrijfspand of woonhuis. Kreeft zorgt met een breed dienstenpakket voor
daken en gevels voor de perfecte reiniging en renovatie.

Zwembadrenovatie

Vocht in bouwmaterialen en bouwschadelijke zouten zijn verantwoordelijk
voor buiten proportionele schade in en aan gebouwen. Naast de zichtbare
schade (verf, pleisterlaag en metselwerk) is het vocht ook verantwoordelijk
voor verhoging van de energiekosten als gevolg van warmteverlies. Kreeft
heeft de kennis en de middelen om vochtwering toe te passen binnen alle
ruimtes in een pand.

Voegovergangen

Optimale bescherming tegen brand in de breedste zin van het woord. Eén
van de belangrijkste preventieve mogelijkheden is de bescherming die we
kunnen creëren in de leef-, woon-, en werkomgeving in gebouwen. Bij de
bouw of renovatie van gebouwen speelt de bescherming tegen het overslaan
en doorslaan van brand een belangrijke rol. Kreeft is u graag van dienst bij
het realiseren van brandwerende doorvoeren en constructies.

Kreeft heeft een uitstekende naam gemaakt in binnen- en buitenland op
het gebied van voegafdichtingen, voor het opvullen van voegen, sparingen
et cetera. De kennis en vaardigheden van Kreeft op het gebied van
voegovergangen en voegafdichtingen richt zich op twee vakgebieden: het
afkitten van voegovergangen en het egaliseren bij wegconstructies door
middel van het vervangen van speciale voegovergangen.
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Brandwerende constructies

Om de veiligheid en de duurzaamheid van een zwembad te garanderen,
is een regelmatige inspectie van belang. Hiermee voorkomt u niet alleen
problemen, maar zorgt u eveneens dat de kosten zo laag mogelijk blijven.
Kreeft heeft bijna dertig jaar ervaring in zwembadtechniek, waarbij het totaalpakket wordt geleverd van inspectie, herstel en onderhoud in combinatie
met -op de nieuwste technieken en mogelijkheden gebaseerd- vakadvies.
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Kreeft heeft 30 jaar ervaring
in het onderhouden van
zwembaden. In deze jaren zijn
veel zwembaden in binnen- en
buitenland gerenoveerd.
Jaarlijks worden de baden door
ons geïnspecteerd en wordt er
een rapport opgemaakt. Daarin
staan eventuele afwijkingen
en advies om het bad in een
goede en vooral veilige staat te
houden.

Zuurbestendig voegen

Kreeft biedt een totaalpakket
aan mogelijkheden voor
zwembaden. Of het nu gaat
om inspectie van de huidige
staat van het bad, een actieplan
voor het herstel van een bad
of om reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het
deskundige team van Kreeft
staat voor u klaar en voert
het zorgvuldig uit, zodat de
veiligheid en duurzaamheid
van het zwembad weer
optimaal is. De renovatie- en
onderhoudsdiensten van Kreeft
zijn inzetbaar voor zowel
gemeentelijke, particuliere
alsook commerciële zwembaden
van elk formaat.

Herstel door injecteren

Inspectie

Zwembad weer als nieuw

In het binnen- en buitenland
worden zwembaden jaarlijks
gecontroleerd op belangrijke
kwaliteitspunten. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar de
huidige staat van het zwembad,
maar ook naar de verwachtingen
op korte en langere termijn. Het
advies-rapport bevat heldere
informatie met desgewenst
direct een offerte voor de te
verrichten onderhouds- of
herstelwerkzaamheden. Hierbij
combineren we de actuele
mogelijkheden van technieken
en producten, evenals de huidige
regelgeving op het gebied
van veiligheid en milieu. Het
inspectierapport van Kreeft is
een betrouwbare graadmeter
voor de actuele stand van
zaken en de verwachtingen
voor de toekomst, welke
meegenomen kunnen worden in
beleidsplannen en budgetten.

De zwembadvloer en -wanden
zien er weer als nieuw uit
wanneer het team van Kreeft
vakkundig te werk is gegaan.
Het stralen, schuren en frezen
van de vloeren behoort tot
het dienstenpakket en wordt
ingezet om de ondergrond te
saneren. Wanneer dit is gedaan
kan worden gestart met het
aanbrengen van een nieuwe
conservering. In specifieke
gevallen is het ook mogelijk om
de conservering over bestaande
coatinglagen heen aan te
brengen.

Scheuren, lekkages of lekkende
doorvoeringen en dilataties
kunnen (acuut) voor langdurige
problemen zorgen, waarbij
de kosten in hoog tempo
oplopen door verlies aan water
en temperatuur of zelfs door
gederfde inkomsten. Het
professionele team van Kreeft
staat in dergelijke situaties
snel paraat om adequaat
de scheuren, lekkages en of
lekkende doorvoeringen te
injecteren met hoogwaardig
materiaal. Deze duurzame
oplossing zorgt voor een snelle
en efficiënte reparatie.

Kreeft heeft eveneens een
uitstekende reputatie op het
gebied van voegafdichtingen
voor het opvullen van
voegen, sparingen, et cetera.
Zorgvuldig afkitten beschermt
de bewegende delen van
een bouwconstructie tegen
vochtinwerking. Bij lekkages in
de voegen (door klimatologische
omstandigheden, verkeerde
materialen of slijtage) kan
instabiliteit van het grondpakket
ontstaan met scheurvorming en
onthechting als meest zichtbare
gevolg.

Leveren en aanbrengen
Voor het afwerken van een
zwembad of bij het herstellen
van slijtage is Kreeft de juiste
partner in het leveren een
aanbrengen van ondermeer
zwembadcoatings en
antislipmateriaal op de randen
en wedstrijdblokken. De
veiligheid van de zwemmers
wordt hiermee vergroot en de
randen en startblokken hebben
(weer) professionele uitstraling.
Ook het aanbrengen van
cijfers en strepen kan met elk
gewenst coatingsysteem worden
gerealiseerd door de experts van
Kreeft.

Werkzaamheden uitvoeren
in het laagseizoen
Met de hoog- en laagseizoenen
binnen de zwembadwereld is
het interessant om te weten
dat Kreeft het hele jaar door
de werkzaamheden uitvoert.
Tijdens warme zomermaanden
zijn onderhoudswerkzaamheden
aan een buitenbad uiteraard niet
gewenst. Daarom beschikken we
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over speciale tenten waardoor
we buitenbaden van ieder
formaat in de winterperiode
kunnen bewerken. Door deze
flexibele werkwijze zijn zowel
binnen- als buitenbaden
altijd gereed voor het nieuwe
zwemseizoen.

Garantie
Afhankelijk van de situatie zijn
verschillende garanties af te
geven. Zelfs een verzekerde
garantie behoort tot de
mogelijkheden.

