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Batec
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ontwapenend in beton

Waar beton is, is Batec. Al ruim vijftig jaar zijn we specialist in betonrenovatie. Die ervaring
maakte ons tot een vooraanstaand bedrijf op dat gebied. Met gemotiveerde medewerkers,
eigen methoden en diensten. En met tevreden opdrachtgevers.

Betonherstel volgens Batec

betrouwbare
		 partner
water. Want hoewel Batec nogal eens wordt
vereenzelvigd met betonrenovatie, weten onze
opdrachtgevers dat we zoveel meer doen. We
renoveren en onderhouden ook kunstwerken
en constructies van hout, metselwerk en staal.

Ervaring

van spuitbeton tot en met het conserveren

Gecertificeerd

Met ruim een halve eeuw ervaring durven

van beton of staal. Dat doen we inclusief alle

Zoals ook Batec zelf de kwaliteit van gele-

we onszelf dé specialist in betonreparatie te

relevante bijkomende werkzaamheden, zoals

verde betonrenovaties laat bevestigen door

noemen. En dan vertellen we nog maar een

bereikbaarheidsvoorzieningen en milieumaat

het KOMO procescertificaat voor handmatig

Hoe verschillend onze klanten ook zijn: ze

deel van het verhaal. Want Batec herstelt

regelen.

repareren, spuitbeton en injecteren. Van-

beseffen stuk voor stuk het belang van goed

zelfsprekend zijn we ook ISO-gecertificeerd

onderhoud. Al was het maar omdat daar-

(9001:2008) en worden alle werkzaamheden

mee in de toekomst hoge kosten worden

uitgevoerd op basis van het veiligheids-

voorkomen. Over kosten gesproken: dankzij

bijvoorbeeld ook staal-, hout- en metselwerkconstructies.
Ons vak is een bijzondere discipline in de

Gemotiveerde medewerkers

Regelmatig onderhoud

bouw. We lopen er al jaren in voorop en zijn

Vanzelfsprekend beschikken we zelf over het

beheersysteem, dat voldoet aan de eisen

ons Meerjaren Inspectie- en Onderhoudsplan

op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

specifieke materieel dat nodig is om ons

gesteld in de VGM Checklist Aannemers VCA**

Kunstwerken (MIOK) weten opdrachtgevers

Sterker nog: we creëren die ontwikkelingen.

brede dienstenpakket uit te kunnen voeren.

(inclusief railaddendum). Batec voert het werk

exact wanneer ze welke bedragen voor onder-

Zo bedachten we MIOK, waarmee we onaan-

Maar dat is niet wat ons maakt tot wat we

uit onder garantie.

houd of vervanging moeten reserveren. Ook

gename financiële verrassingen voor onze

zijn. Ons succes danken we aan onze ervaren

belangrijk: ze kunnen er gerust op zijn dat

opdrachtgevers voorkomen. Of het nu gaat

en gemotiveerde medewerkers. Nieuwe

onze specialisten de staat van de kunstwerken

om het herstel van een betonnen balkon aan

medewerkers leren van ervaren collega’s de

een woning of de grootschalige aanpak van

kneepjes van het vak. En ook die ervaren

Het voorkomen van milieubelasting staat

een viaduct of sluis: Batec maakt het. Met

collega’s worden onafgebroken bijgeschoold.

hoog in het vaandel van Batec. Dat wordt

alle beschikbare technieken. Van handmatig

Ze beschikken over de diploma’s en certifi

bijvoorbeeld zichtbaar bij werkzaamheden

repareren en het injecteren en het toepassen

caten die voor hun werk van belang zijn.

aan bruggen. Dankzij grondige voorbereiding

Van betonrenovatie tot en met betonrenovatie.

en speciale maatregelen wordt voorkomen

En alles wat daar tussen zit. Zoals:

dat er stoffen in het water onder die bruggen

• Inspectie en advies

terechtkomen. Vanzelfsprekend kennen en

• MIOK (Meerjaren Inspectie- en Onderhouds-

Milieuzorg

respecteren we relevante regels en wetten

goed in de gaten houden.

Wat we zoal doen

plan Kunstwerken)

op het gebied van milieuzorg, zoals de Wet

• Handmatige reparatie van beton

Verontreiniging Oppervlaktewater.

• Aanbrengen van spuitbeton (nat en droog)
• Injecteren van beton en metselwerk

Opdrachtgevers

• Conserveren van beton- en staalconstructies
• Herstellen van metselwerk

Ons werk wordt gewaardeerd. Door overhe-

• Naadloze kunststofvloerafwerking

den, zoals gemeenten, provincies, Rijkswater-

• Aanbrengen van brandwerende bekleding

staat en waterschappen. Maar in toenemende

• Kathodische bescherming

mate ook door bedrijven in de industrie en

• Aanbrengen van slijtlagen op beton en hout

bij vastgoedbeheerders. Onze opdrachtgevers

• Aanbrengen van voegovergangen

roemen onze praktische ervaring met de
meest uiteenlopende werkzaamheden. We
werken langs de weg, op een steiger bij een
flatgebouw of, met hetzelfde gemak, op het

ervaren professionals

