JAVALO BV
is ook:

Engineering van een totaalpakket
Betrouwbare partner
Flexibele organisatie
Betrokkenheid

J AVA LO

Asbestsanering
JAVALO ® Dak en Gevelsystem BV biedt een
totaal oplossing voor het verwijderen van asbest. Wij werken met een uniek concept. De
verwijdering van asbest en de montage van
alternatieve asbestvrije systemen blijven
daarbij in één hand. Door onze geïntegreerde
aanpak geschiedtde verwijdering van asbest
volgens de regels van de wet op een veilige
en verantwoorde manier.

Renoveren

Gevelreiniging
JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV kan uw bedrijfspand opnieuw een frisse uitstraling geven door de gevel te reinigen en
kleine schades te herstellen. Regelmatig schoonmaken draagt
bij aan het behoud van een bedrijfspand en aan de verlenging
van de levensduur. Door de gevel goed te onderhouden worden
tijdig kleine en grote problemen voorkomen.

Havervelden 4
5281 PT Boxtel

Service & onderhoud
JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV is een flexibele organisatie
en kan door bijvoorbeeld zorgen voor het snel oplossen van
aanrijd- of inbraakschade. Maar wij verzorgen ook preventief
onderhoud waardoor gebouwen over een lange periode in
goede staat en waardevast blijven. Het goed onderhouden
van een bedrijfspand voorkomt vroegtijdig verval en leidt op
termijn tot kostenbesparing. Wij kunnen beheerders en eigenaren
van bedrijfspanden zorgen uit handen nemen door onderhoudscontracten af te sluiten, zodat gebouwen over een lange
periode in goede staat en waardevast blijven.
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SAMEN VERNIEUWEN, SAMEN ONDERNEMEN!

T 0411 650065
F 0411 650066
E javalo@javalo.nl
I www.javalo.nl

Revitaliseren
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Renoveren met

JAVALO BV®

JAVALO BV®

JAVALO BV®

gespecialiseerd in:
Dak- en wandbeplating
Sandwichpanelen
Renovaties
Lichtstraten
Staalconstructies
Dakbedekking
Asbestsanering

Reputatie
JAVALO ® Dak- en Gevelsystem BV is een vooraanstaand systeembouwbedrijf dat een ijzersterke reputatie geniet als uitvoerder van daken gevelconstruties in opbouwsystemen en
panelen. Wij staan garant voor deskundig advies,
betrouwbaar werk en klantgerichte service.
Onze aanpak is erop gericht een project voor
renovatie of nieuwbouw te begeleiden vanaf
het idee tot en met de uitvoering en nazorg.

Volledig revitaliseringtraject
JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV kan het
volledige revitaliseringstraject begeleiden: inventariseren van deproblemen, aviseren van oplopssingen en begeleiden bij ontwerpen, aanvragen van bouwvergunningen en realiseren
van renovaties. Bovendien kunnen wij adviseren
over subsiediemogelijkheden.

staat voor:

Constant hoge kwaliteit
Vakmanschap
VCA** gecertiﬁceerd
Duurzame materialen

Efﬁciënt en snel
Creatieve oplossingen
Doordachte details
Prefab sandwich elementen

Volledig revitaliseringtraject
Gevels
Hellende en platte daken
Asbestsanering
Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Renovatie

Bij gevelrenovatie is het vaak goed mogelijk
sandwichpanelen tegen de bestaande gevel
aan te brengen. Het pand kan dan gesloten
blijven en de eigenaar ondervindt vrijwel geen
overlast van de renovatie.

JAVALO ® Dak- en Geveksystemen BV is de juiste
partner voor de renovatie van bedrijfspanden. Wij zijn
gespecialiseerd in dak- en wandconstructies, dakbedekking en lichtstraten. Wij besteden bijzondere
aandacht aan de afwerking van gevels en daken door
te werken met doordachte details en uitgekiende afwerkproﬁelen. Ook esthetisch zijn er veel mogelijkheden qua proﬁlering, coating en kleuren, zodat elk
gebouw zijn eigen uitstraling kan krijgen.

JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV doet er
alles aan om risico’s uit te sluiten en de gezondheid van zijn buitendienstmedewerkers te waarborgen. Veiligheid is een zaak van vakmanschap en technische voorzieningen. Als een
van de weinige bedrijven in de branche zijn
wij al jarenlang VCA** gecertiﬁceerd.

Dakrenovatie

JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV bouwt niet
alleen voor aannemers, maar ook voor lokale
overheden, defensie, multinationals en vastgoedontwikkelaars. Ook in de agrarische sector hebben
wij een betrouwbare naam opgebouwd voor
het verantwoord verwijderen van asbest en
renovatie in het algemeen.

JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV heeft
ervaren mensen die hun vak verstaan en ook
qua veiligheid over alle relevante diploma’s
beschikken. Daardoor kunnen wij een constante, hoge kwaliteit leveren. Juist bij renovaties komen deze sterke kanten van ons bedrijf goed tot hun recht.

Veiligheid

JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV maakt bij renovatie van bedrijfspanden den gebruik van panelen. Het
aanbrengen van isolatie en buitenkant vormt daarbij 1
handeling. Een renovatie kan daardoor tot twee keer
sneller worden voltooid dan bij traditionele bouw. Bijkomend voordeel van sandwichpanelen is dat moeiteloos kan worden voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan isolatie, brandwerendheid en sterkte.

Opdrachtgevers

Kwaliteit

Oude hellende daken die dikwijls zijn uitgevoerd in een opbouwsysteem
(staal - minerale wol – staal of staal met spandekens) verliezen door
de jaren heen aan isolatiewaarde ondermeer door interne condensatie.
Andere veel voorkomende problemen bij oude daken zijn lekkages en
corrosie van materialen.

Om gevels aan de technische, thermische en
visuele eisen van deze tijd te laten voldoen
werkt JAVALO ® Dak- en Gevelsystem BV met
div. systemen, zoals enkele wandplaat uit o.a.
staal en aluminium, sandwichpanelen en voor
een luxere uitstraling zink, koper of geïsoleerde cassettepanelen.

Duurzaamheid
JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De
meeste materialen die wij toepassen zijn recyclebaar. De hoge isolatiewaarde van het eindproduct zorgt voor een grote energiebesparing
en dus tot minder uitstoot van CO2.

JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV renoveert hellende daken met ecopanelen en andere materialen met thermische prestaties van een hoogwaardig eindproduct oplopend tot een isolatiewaarde van Rc = 5 en hoger.
JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV heeft onder meer in een hoog
tempo de Martinihal in Vught gerenoveerd, terwijl de (sport)hal nog in
gebruik was. Een belangrijke overweging voor de gemeente Vught om
ons projectvoorstel te aanvaarden, was de mogelijke energiebesparing
die inherent is aan het plaatsen van sandwichpanelen. Daarnaast
speelde de combinatie van asbestsanering en vernieuwing van het
dak een grote rol. Het resultaat van de renovatie is een vernieuwde,
esthetisch fraaie Martinihal die veel beter warmtegeïsoleerd is.
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