ProNed,
AANGENAAM!
Partner in beschermen, onderhouden en reinigen.
Voor al uw waardevolle civieltechnische infrastructurele projecten, is ProNed dé
aangewezen partner. Al jarenlang voeren we nationaal en internationaal aanzienlijke
projecten uit. Door gebruik van onze hoogwaardige technieken bieden we oplossingen
voor al uw reinigings- en beschermingsvraagstukken.
Ongeacht de grootte of complexiteit van uw vraagstuk, wij organiseren altijd dé oplossing
voor het gewenste en beste resultaat!

Waarom werken
MET ProNed?
Onze klanten werken graag met ProNed samen vanwege onze flexibele instelling, snel
schakelen, kwalitatief vakbekwaam personeel en landelijke dekking. Wij werken snel,
grondig en tegen scherpe tarieven met de modernste technieken.

Wij zijn vakmensen
ProNed mensen zijn vakmensen! Écht bijzonder, ze weten waar ze het over hebben en doen
wat ze zeggen. Onze medewerkers maken ons bedrijf tot waar we vandaag de dag staan.
We hebben respect voor ieders kennis en kunde en de bijdrage die iedereen levert. Vanaf
het moment van indiensttreding investeren we voortdurend in bijscholing, cursussen en
workshops. Om voorop te blijven lopen binnen de continu veranderende markt.
ProNed mensen werken met enthousiasme en zijn trots op de grote uitdagende projecten
die ze uitvoeren. We hebben korte lijnen en hechten waarde aan samenwerken om tot het
beste resultaat te komen.

Terug naar originele staat

REINIGEN

Vervuiling van objecten en ondergronden komt voor in vele verschillende vormen. Wanneer
vervuiling zich eenmaal aan het oppervlak gehecht heeft, ontsiert het de uitstraling van
het object. ProNed brengt objecten en ondergronden terug in de originele staat door deze
grondig te reinigen. Objecten krijgen hierdoor hun oorspronkelijke uitstraling weer terug.
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij alle verontreiniging aan! Wij zijn gespecialiseerd
in:
- Het verwijderen van graffiti, vuil en algaanslag
- (Hogedruk)reiniging
- Stralen
Daarnaast vormt reinigen de basis voor het aanbrengen van conserverende coatings. Onze
vakbekwame ProNed medewerkers werken altijd met de nieuwste technieken en machines.

Ondergronden conserveren

BESCHERMEN

Ondergronden en objecten krijgen veel te verduren door blootstelling aan vervuiling zoals
atmosferische vervuiling, roet en graffitikunsten. Hierbij geldt, voorkomen is altijd beter
dan genezen! Wij beschermen alle soorten ondergronden en objecten waaronder tunnels,
geluidsschermen en constructies. Dankzij onze expertise in bescherming kunnen we alle
kunstwerken, ondergronden en objecten in de beste staat behouden. Hoe groot of complex
uw vraag ook is, wij staan klaar om snel te schakelen! Wij zijn o.a. specialist in:
- Anti-graffiti coatings
- Kunststofvloeren
- Schilderwerken
- Slijtlagen
- Stofbinder
Het betreft slechts een greep uit ons dienstenscala binnen bescherming. Bespreek uw
beschermingsvraagstuk met een van onze adviseurs.

Maximaal ontzorgen

BEHOUDEN

ProNed biedt duurzaam maatwerk voor nu én in de toekomst. Van advies tot en met
onderhoud inclusief reinigen en beschermen binnen specialistische onderhoudscontracten.
Door middel van onze meerjarige onderhoudsplannen, “ontzorgen” wij precies daar waar
nodig. Dat maakt ons een waardevolle langdurige samenwerkingspartner, waarbij we
uitgaan van intelligente oplossingen die tijd én geld besparen.
- Van adviseren tot onderhoud
- ProNed biedt maatwerk voor de lange termijn
- Alle ondergronden blijven in originele staat
- ProNed ontzorgt daar waar nodig
Een uitgebreid overzicht van onze diensten vindt u tot besluit van deze brochure. Uiteraard
kunt u altijd contact met ons opnemen om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen
in de bescherming van uw kunstwerken of objecten. Wij bieden u graag advies op maat.

Overzicht van
DIENSTEN
REINIGEN

BEHOUDEN

- Graffiti verwijderen

- Van adviseren tot onderhoud

- Reiniging

- Geen onnodige onderhoudskosten

- Stralen

- Alle ondergronden blijven in de originele staat

- Wildplak

BESCHERMEN
- Kunststofvloeren

- Nano-coatings

- Slijtlagen

- Betonreparatie

- Schilderwerken

- Voegafdichting

- Anti-graffiti coatings

- Markeringen

- Hydrofoberen

- Kelderafdichting

- Anti-wildplak

- Waterdichting

- Staalconservering

- Glascoating

- Brandwerende systemen

- Dakcoating

- Stofbinder

ProNed
DÉ PARTNER
Is getraind in professioneel reinigen, beschermen en behouden
		 van infrastructurele en civieltechnische objecten.
Levert voor elke ondergrond een passende oplossing
Levert snel en kwalitatief hoogwaardig werk
Flexibel door gedegen projectmanagement
Ervaring met langdurige bouwprojecten
Toegewijd aan veiligheid, innovatie en duurzaamheid
MVO & Social Return staat hoog in ons vaandel

ProNed
CERTIFICERINGEN
Kwaliteit en veiligheid staan bij ProNed hoog in het vaandel. Wij zijn opgeleid in de juiste
verwerkingstechnieken en producten. Alle ProNed medewerkers zijn VCA gecertificeerd,
BCCA bekwaam én in het bezit van een anti-graffiti- en hoogwerker certificaat, een Digitaal
Veiligheidspaspoort (DVP) en Generieke Poortinstructie (GPI). Tevens heeft ProNed de
Veiligheidsladder trede 3 op zak.
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Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Volg ons op:

