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Meer
rendement

met Remix
Dê toepassing van gemetseldê gevels staat al
jaren onder druk en daarmee de metsel- en
voegbranche. Er komen steeds meeÍ en betere
alternatieven. Het binnenblad woÍdt al jaren in
(gelijmd) kalkzandsteen oÍ casco beton opge-
trokken. Het buitenblad wordt steeds minder
constÍuctief en steeds meer cosmetisch. Juist
voor een cosmetische Íunctie zijn er veel alter-
natieven. Dit woÍdt ook nog eens veÍsterkt'
door de huidige crisis. Wil de gemetselde gevel
(en daarmee de metsel- en voegbranche) een
toekomst behouden, dan zal de branche zijn
uiteÍste best moeten doen om een goed pro-
duct af te leveren.

"Een gemetselde gevelhoort er in onze optiek Íraai uit  te zien en
onderhoudsvri j  te zi ln' ,  aldus Anton Koelma, directeur van Remix
Droge Mortel BV Toch is de prakti jk in veelgeval len andeís
Koetma vervotgt "Te vaak zien we nog w t uitgestaqen gevels
Soms extreern en oerlet i jk, waardoor metsetwerk aI gauw het
stempet van tweederangs gevetbekteding kri jgt Een bedíeiging
voor de brênche Want wetke êrchitect, woningbouwer of eige-
naar kiest nu voor zo'n lel i jke gemetselde gevel, terwij l  er vol-
doende alternatieven zi jn? Vefqel i jk het met de auto indushie
Wie koopt er nu een nieuwe auto vol roestptekken? Niemand
toch De auto-industr ie heeft dit  goed opgepakt Het roestpro-
bleem is door een extra conserveringbehandeling opgelost en s
een f l inke kwali teitsLag gemaakt Eenzelfde kwali teitslag hebben

wU met onze uitbloei ingsarme (UA) mortels gemaakt voor de
metset- en voegbranche Met groot succes, bewezen in de prak-
t i jk en in een onafhankeli jk onderzoek van de bêksteenindustr ie
Zelfs onderscheiden met een êervotle 4e ptaats n de nationale
innovatie Top-100 "

Beperken van de kosten
"Ats mortetfabíikant hebben wij jaren 9e(eden onze verantwooí
deti jkheid genornen en hebben door nnovaties het metselen
en voegen op een hoger plan gebracht Ons mortet-op-maèt-
systeem voor een optimaaI stapeltempo en de uitbloei ingsarme
{UA) mortets zjn hier voorbeetden van Het zi jn ktantgedreven
innovaties. die van het begin af aan met de bouwptaats ztn
àfgestemd Onze afnemefs werken hier naar votle tevredenheid
rnee en verdienen er getd mee Juist nu bestaat er bi j  rnetselbe-
dri jven grote interesse voor het beperken van de kosten en het
verhogen van de pfoductiesnetheid De rnarkt hêeft ons systeem
inmiddels mêssaal omarmd en wê hêbben er zeeí veel nieuwe
ktanten bi jgekregen We produceren hoofdzaketi jk nog uitbloe -

ngsarmê (UA) voeg-, metsel,  doorstr jk- en dunbedmorteLs We
zijn er ondertussen mêrktterder in droge mortels door gewor-

den l \y 'et onze uitbLoeiingsarme mortets wordt de (vroeger

ook bij ons) meest voorkomende kbcht over metsetwerk bijna
geheel voorkornen En we gaan nog verder! Ook voor vergrau-
wing wil len we rnet een oploss ng komen Daarmee kri jgt bak-
steen metselwerk opnieuw een uitstekende concLrrrentieposit ie
Wij gaan ervoor' ,  atdus Koetma
Meer weten? Kiik op www.remix nl oÍ bel (0599) 28 73 60.
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