Ongewenste graﬃti en andere vervuilingsproblemen.
Succesvolle samenwerking tussen APP All Remove
en eigenaars/beheerders van bouwwerken.

“Protect your Project”: renderend concept voor gemeenten.
In de aanpak van graffiti en andere vervuiling
hebben gemeenten reeds talrijke initiatieven
genomen. Vaak kan echter pas worden opgetreden als het kwaad al is geschied. De schoonmakers zijn dan aangewezen op ingrijpende
reinigingsmethoden om gevels en vloeren weer
proper te krijgen. Met hoge kosten en veelal
schade tot gevolg.

Het concept “Protect your Project” van APP richt zich op
een effectieve en duurzame oplossing van het probleem.
Ons advies:
- bescherm preventief tegen vervuiling
- onderhoud door graffiti consequent te verwijderen en las
periodiek onderhoud in.
APP beschermt preventief met coatings ontwikkeld in eigen
laboratoria:
- bescherming van gevels tegen graffiti met semipermanente of permanente coating (PSS 20® of APP HD®)
- vuilwerende behandeling van gevels en vloeren met
ThefAPP®.
Het onderhoud dat APP aanbiedt, heeft volgende
voordelen:
- door snel op te treden, blijven objecten effectief en
langdurig proper, waardoor ze hun waarde behouden.
Een propere leefomgeving is prettiger en geeft een veilig
gevoel
- de aanpak is budgetvriendelijk en leidt op termijn tot
aanzienlijke kostenbesparing
- met APP als partner staan eigenaars/beheerders niet
langer alleen met hun probleem. Het beheer van hun
bouwwerken wordt daardoor vereenvoudigd
- APP neemt vervuiling weg op milieuvriendelijke wijze.
Zo draagt het concept bij tot duurzaam beheer van
gebouwen
- gevels met ThefAPP® behandeld, blijven droog. Daardoor
blijven ze beter geïsoleerd, wat aanzienlijke besparingen
(tot 10%) in de stookkosten oplevert.
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Dankzij haar professioneel optreden, en snelle interventies,
heeft APP met diverse gemeenten een duurzame samenwerking opgebouwd:

Boom, Esplanade:
betonnen wanden met AntiGraffiticoating 'PSS 20'® tegen
graffiti beschermd

Brasschaat, Gemeentehuis:
geveldelen in blauwe hardsteen
en metselwerk met Anti-Graffiticoating 'PSS 20'® tegen graffiti
beschermd

Brasschaat, Politiekantoor:
gevel- en vloerdelen in natuursteen met ThefAPP® tegen
omgevingsvervuiling beschermd

Louvain-la-Neuve, Beeldenpark:
kunstwerken met Anti-Graffiticoating 'PSS 20'® tegen graffiti
beschermd

Louvain-la-Neuve,
onderdoorgangen bij het meer:
met Anti-Graffiticoating 'PSS 20'®
tegen graffiti beschermd

Protect your Project

APP All Remove, gevestigd in Schoten bij Antwerpen, specialiseert zich reeds meer dan 25 jaar in het duurzaam
beschermen van bouwoppervlakken (gevels en vloeren).
In haar eigen laboratoria ontwikkelt het bedrijf voortdurend innoverende beschermingsproducten.
Respect voor het milieu, optimale effectiviteit, en behoud van de visuele uitstraling en de fysische eigenschappen
van de bouwmaterialen staan daarbij centraal.
Alle werken worden uitgevoerd door eigen, speciaal daarvoor opgeleid personeel.
Met een zeer eigentijdse marktbenadering biedt APP haar opdrachtgevers haar diensten aan, met daarbij de keuzemogelijkheid uit diverse probleemoplossende concepten.
Kernactiviteiten van APP All Remove:
- bescherming tegen vocht en vervuiling van gevels en vloeren: ThefAPP®
- bescherming tegen graffiti: 'PSS 20'® of APP HD®
- verwijdering van graffiti.
Uw garanties:
- Anti-Graffiticoating 'PSS 20'®: 3 jaar. Ons engagement: gratis graffitiverwijderingen gedurende 3 jaar van door
APP All Remove beschermde objecten.
- Anti-Graffiticoating APP HD®: 5 jaar met mogelijkheid tot het aangaan van een onderhoudsservice tegen minimale
kost.
- ThefAPP® gevels: 10 jaar
- ThefAPP® vloeren/terrassen/trapdelen: 5 jaar.
Een propere omgeving geeft een prettig gevoel, rust, en de zekerheid dat er aan uw welzijn wordt gedacht.
Het hele APP team spant zich dagelijks in om u deze zekerheden te kunnen blijven bieden.

Voor meer informatie, een vrijblijvende offerte, of een demonstratie: info@appallremove.be
Certificaten en testrapporten kunnen worden opgevraagd via www.appallremove.be
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