sector — bouw

INNOVATIEVE EN DUURZAME
GEVELBEPLEISTERING
kwam ik uit bij een innovatief product dat nog maar net
gelanceerd was. Ik gebruikte
onze woning als testcase en
zo is de bal aan het rollen
gegaan”, opent Roel. “Nadien
volgden de projecten elkaar
in sneltempo op en vandaag hebben we een team
van 22 vaste medewerkers”.

Geen plekken
Zo’n vier jaar geleden werkte
Roel Delbroek nog in het
onderwijs. Toch besloot hij
die deur dicht te trekken en
Gevelpro op te richten. “We
zochten op dat moment gevelbepleistering voor ons eigen
huis. De bestaande oplossingen op de markt waren echter
niet duurzaam genoeg naar
mijn mening. Uiteindelijk

Roel
Delbroek

Een veelvoorkomend probleem bij gevelbepleistering is
dat het na een tijdje vuil wordt.
De reden? Klassieke pleister neemt water en vuilresten
op. Na het opdrogen geeft dit
plekken. “Wij verhelpen dit
probleem door te kiezen voor
een innovatieve premiumsiliconenpleister die waterafstotend is”, legt Roel uit. “Het
resultaat is een gevel die veel
duurzamer is, proper blijft en
ook onderhoudsvriendelijker is. Een win-winsituatie”.

esoleren plaatsen we eerst isolatie aan de buitenkant om
deze nadien af te werken met
gevelpleister of steenstrips”.

Kwaliteit garanderen
Gevelpro is actief in Limburg,
Antwerpen, Vlaams-Brabant
en Nederland. Zowel particulieren, projectontwikkelaars en
architecten kloppen er aan. Elk
jaar neemt Roel en zijn team
zo’n 30.000 m2 gevels onder
handen. “Elke werf volg ik persoonlijk op. Iets wat ik in de
toekomst wil blijven doen om
de beste kwaliteit te garanderen voor onze klanten. ��������

Vanaf de start
Gevelpro werkt niet alleen
met topproducten, maar
ook met topvakmannen.
Doorslaggevend voor de
kwaliteit, zo blijkt. “We vragen bovendien altijd om bij
de start van het bouwproject al betrokken te worden”,
aldus Roel. “In nauw overleg
met de dakwerker en ramenfirma zorgen we zo voor een
gedetailleerde voorbereiding
op maat van de gevelwerken
die wij nadien uitvoeren”.

Steenstrips en esoleren
Naast gevelbepleistering kan
je Gevelpro ook inschakelen voor steenstrips. “Ideaal
voor wie houdt van de look
en kwaliteit van bakstenen,
maar tegelijk wil genieten van
de energie- en ruimtebesparende troeven die steenstrips
bieden”, geeft Roel mee. “Bij
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B E D R I J F S P R O F I E L

Gevelpro uit Oudsbergen is expert
in pleisterwerken, steenstrips en
isolatiewerken aan buitengevels. Zowel
voor nieuwbouw als renovatie is het een
betrouwbare partner. “We werken met
duurzame topproducten die de beste
kwaliteit garanderen. In combinatie met
ervaren vakmannen en een persoonlijke
opvolging maken we zo het verschil”,
opent zaakvoerder Roel Delbroek.

