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Poedercoaten

Specialist in onderhoud hekwerken
Renoplan Hekwerken is gespecialiseerd in het
onderhoud aan galerij- en balkonafscheidingen.
Dit gebeurt op semi-industriële wijze, met een
minimale overlast voor bewoners. De basisfilosofie van het concept vindt haar oorsprong in de
praktijk.

Renovatie van
galerij- en
balkonhekwerken

Het traditionele systeem werkt niet
bij balkonhekwerken
Woningen in hoogbouw hebben duizenden
meters hekwerk en/of beplating. Het handmatig

(rvs en kunststofringen) is het resultaat beter dan

ontdoen van corrosie, reinigen, schuren en

ooit en de bewoners op locatie hebben beduidend

schilderen geeft – ondanks hoge kosten – vaak

minder overlast. Met onze werkwijze is een mini-

maar een matig resultaat. De twee belangrijkste

maal aantal handelingen nodig. De werkzaamhe-

oorzaken daarvoor zijn menselijk falen en weers-

den worden relatief snel uitgevoerd.

omstandigheden. Op dat laatste aspect is geen
invloed uit te oefenen. Wat het menselijk falen

Nieuwe hekken

betreft: zelfs de motivatie van de meest professio-

Op basis van dezelfde kwaliteit kan Renoplan

nele vakman daalt als hij dag in dag uit duizenden

Hekwerken ook een nieuw hekwerk plaatsen.

spijlen moet behandelen. Renoplan Hekwerken

Men kan deze optie kiezen als een andere

kent deze problemen niet. Het werk wordt volledig

uitstraling van een gebouw gewenst is, middels

beheerst en onder geconditioneerde omstandig-

het plaatsen van een hekwerk van glas of gaas

heden uitgevoerd in onze werkplaats.

in plaats van spijlen. Soms heeft een hekwerk
zoveel gebreken dat het technisch en econo-

Werkwijze

misch beter is om voor een nieuw hekwerk te

Na demontage gaan de hekken naar onze fa-

kiezen. De adviseurs van Renoplan Hekwerken

briek, waar ze worden voorbehandeld en indien

denken daarin graag mee met de opdrachtgever.

nodig chemisch ontlakt. Wij kijken alle hekken

Zij adviseren over kwaliteit, uitstraling en kosten-

nauwkeurig na op schade, zinkzouten en corrosiebestanddelen. Om een goed hechtvlak te
krijgen, worden de hekken aangestraald. Ze zijn
dan klaar om chemisch gereinigd en voorbehan-

De pluspunten:
• Minimale overlast voor de bewoners;

deld te worden voor de eerste behandeling in de

• Gegarandeerde kwaliteit;

poedercoatlijn. Deze behandeling zorgt voor een

• Beduidend lagere kosten;

optimale hechting van de epoxy-primerlaag. In de

• Werkzaamheden per galerij of balkon

oven wordt de primerlaag gehard. Direct daarna

worden in korte tijd uitgevoerd.

krijgen de hekken een volgende laag poedercoating. In de kuststreek gaan wij altijd uit van een
derde laag. De droge coatinglaag is minimaal 120
micrometer dik. Wanneer de hekwerken tijdelijk
gedemonteerd zijn voor onderhoud, plaatsen wij
vanzelfsprekend noodvoorzieningen.

Duurzaam, esthetisch en minder
overlast
De kwaliteit en duurzaamheid van het eindproduct zijn hoog. Onderhoudsvrije termijnen van
tien jaar zijn haalbaar, ondersteund met garantie
en geborgd door het VGO-keurmerk. Dankzij
de esthetische en technisch perfecte coatingwerkzaamheden en nieuw bevestigingsmateriaal

beheersing.

De organisatie achter Renoplan Hekwerken
Renoplan Hekwerken maakt deel uit van de renovatie- en onderhoudsgroep Hemubo. Deze groep is een van de grootste zelfstandige
bedrijven in haar sector. Met circa 260 werknemers in een horizontale,
flexibele organisatie kan Hemubo op elk moment adequaat op
aanvragen reageren.
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Multidisciplinaire kennis
Elke werkmaatschappij binnen Hemubo heeft zijn eigen specialisatie
en opereert in principe zelfstandig. Vaak wordt uit de deelnemende
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werkmaatschappijen een multidiciplinair projeccteam samengesteld om
specialistische kennis, bijvoorbeeld op het terrein van betonreparatie,
te koppelen aan knowhow op het gebied van conserveren van bouwkunde.
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Total Quality Management (TQM)
Binnen Hemubo is het INK-model als TQM-tool geïmplementeerd.
Dit model staat voor een excellente organisatie die wordt gekenmerkt
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door leiderschap met lef, resultaatgerichtheid, constante verbeteringen,
transparantie en samenwerking. Een van de uitgangspunten van het
management-model is: voortdurend verbeteren.
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Volledig gecertificeerd.
Hemubo beschikt over alle voor de branche relevante certificaten en is
aangesloten bij diverse vak- en brancheorganisaties, zoals de Vereniging van Gecertificeerd Betonreparatiebedrijven (VBR) en de Werk-
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geversvereniging OnderhoudNL.

Kwaliteitsmanagementsysteem
De certificeringen zijn onder meer verleend op basis van het KAM-
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systeem, dat binnen de gehele organisatie van toepassing is.
KAM staat voor Kwaliteitszorg, Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg.
Dit systeem wordt continu bewaakt en verbeterd.

Kwaliteit
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Een doel van het Kwaliteitsmanagement-systeem is het verhogen van
de klanttevredenheid. Begrip van de huidige en toekomstige behoeften van de klanten is daarbij essentieel. Hemubo streeft ernaar om de
verwachtingen van de klant waar mogelijk te overtreffen. Voortdurend
wordt onderzocht hoe onze opdrachtgevers de geleverde dienst waarderen. Hier kan de organisatie veel van leren en verbeteringen tijdig
doorgevoerd worden.

Arbeidsomstandigheden
Kwaliteit kun je alleen leveren met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Naast de naleving van alle relevante wetten is ook het
bevorderen van vakbekwaamheid van belang om deze betrokkenheid
te bewerkstelligen. Het continu bijscholen van medewerkers is daarom
een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Milieuzorg
Het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu is evident. Alle werkmaatschappijen binnen Hemubo werken vanzelfsprekend conform de
wettelijke milieu-normen en beschikken over de benodigde vergunningen. Daarnaast stelt Hemubo zich als doel om ook de milieubelastingen
tot een minimum te beperken.
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Hemubo Almere BV is aangesloten bij diverse vak- en
brancheorganisaties en
beschikt over alle relevante
certificaten.
De certificeringen zijn verleend
op basis van het binnen de
gehele groep van toepassing
zijnde KAM-systeem. Daarin
zijn de criteria vastgesteld
waaraan kwaliteitszorg,
arbeidsomstandigheden en
milieuzorg moeten voldoen.

