
Wij willen u dan ook een meerwaarde bieden. Daarom focus-
sen we ons heel bewust op gespecialiseerde werken in en 
rond gebouwen en kunstwerken. Werken die uitdagend zijn, 
die om ambachtelijke kennis en oude technieken vragen. Van 
algemene verbouwingswerken tot riooltechnieken. Van glas-
in-loodrestauratie tot asbestsanering.

Vakmanschap onder onze 
eigen vleugels

Gespecialiseerde werken vragen uiteraard 
om specialisten. En die hebben we zo veel 
mogelijk in eigen huis. Na 25 jaar kunnen 
we rekenen op zo’n 600 goed opgeleide 
specialisten. Ze beschikken allemaal over 
eigen, hoogwaardig en gespecialiseerd 
materiaal.

Ambachtelijk grenzen 
verleggen

Hebt u te maken met een ongekend 
probleem? Wij ontwikkelen daarvoor de 
ideale oplossing. Dat doen we door onze 
ambachtelijke werkwijze te koppelen aan 
het gebruik van geavanceerde apparatuur. 
Het motto van RENOTEC is niet voor niets: 
RENOVATING FOR THE FUTURE!



AlGEmENE VErbouWiNGsWErkEN – 
spECIAlIsTENwERk VAN A TOT Z

RENOTEC laat sociale woon-
complexen, openbare ge-
bouwen en projecten in de 
privésector weer helemaal tot 
leven komen. Wij voeren de 
volledige renovatie uit. Van af-
braak, ruwbouw tot technie-
ken, afwerking en schilder-
werken. Een gespecialiseerd 
team coördineert de volledige 
renovatie.

RENOTEC voert totaalrenovaties uit aan kunstwerken, zoals 
tunnels, viaducten, rioleringen, … Daarnaast renoveren we ook 
industriële installaties en gebouwen. ons doel? Ze herstellen, 
versterken en beschermen voor de toekomst.

“RENOTEC” is een gecertificeerd bedrijf, conform EN1504/10 
in handmatige en/of gespoten betonherstelling, gelijmde 
wapening, injectiewerken, kathodische bescherming en be-
schermende coatings.
Verdere specialisaties zijn rioolrenovatie, chemische bescher-
ming, brandbescherming, vernieuwen van alle types uitzet-
voegen en speciale metselwerkrenovatie. 

Deze technieken passen we toe in alle marktsegmenten. 
En we bieden u altijd een totaalpakket aan. wij zijn dan ook 
hoofdaannemer in nichemarkten.

burGErlijkE bouWkuNDE – 
HERsTEllEN, VERsTERkEN, bEsCHERmEN
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brugrenovatie betonrenovatie spuitbeton

beschermende coatingsTunnelrenovatieinfra en brugvoegen

renovatie sociale woningen

De Pekton, mEcHElEN



rENoVATiE – 
VAN REINIGING TOT VOllEdIGE AFwERkING

RENOTEC beschikt over een team 
van specialisten voor het herstel-
len en reinigen van gevels: natte 
verzadigde stoom, alle mogelijke 
vochtstraalsystemen, droogstralen, 
reiniging met complexon-pasta’s 
enzovoort. Wij voeren de herstellin-
gen uit aan de betonconstructie, de 
gevelbekleding, de natuursteen of 
we kiezen voor een coating. 

Uitbreken en vernieuwen van terras-
dichting en de bijhorende bekleding 
behoren ook tot onze dagdagelijkse 
activiteiten. Waar nodig herstellen 
we het beton en herschilderen we de 
onderzijde.

waardevolle gebouwen, kerken, kastelen conserveren en in ere herstellen.

iedere restauratie is voor RENOTEC een nieuwe uitdaging. Daarbij hebben 
we veel respect voor het bestaande gebouw en gebruiken we zo veel moge-
lijk originele materialen. Wij streven ook naar een maximaal behoud van het 
oorspronkelijk materiaal.

RENOTEC biedt u een totaalpakket aan. Zowel voor dak- en timmerwerk, 
gevelwerk, vervangen en herstellen van natuursteen als voor het restaure-
ren van glas-in-loodramen. 

Zelfs de restauratie van waardevol interieur behoort tot onze dagdagelijkse 
activiteiten. ons interieurteam is specialist in stuc- en stafwerk, restaura-
tieschilderwerk, marmerimitatie en polychromie.

rEsTAurATiE – 
mONUmENTEN dOEN HERlEVEN

Dakwerken Gevelrestauratie Glas-in-loodrestauratie

Verbouwingen waardevolle historische gebouwenspeciale restauratietechniekeninterieurrestauratie

justitiepaleis, ANTWErPEN

Terrasrenovatie



VAN DE VElDE – 
RENOVATIE- EN VERbOUwINGswERkEN

De afdeling ‘VAN dE VEldE’ voert renovatie- en verbouwingswerken uit in grote 
industriële bedrijven, bij openbare besturen, grote beheersmaatschappijen en 
andere repetitieve klanten, zowel onder vorm van coördinatie- en/of totaalprojec-
ten als onder vorm van raamcontracten.

AsbEsTsANEriNG – 
RENOTEC, pIONIER IN bElGIë

Een greep uit onze klanten:

- Agfa-Gevaert
- monsanto
- Vopak
- janssen Pharmaceutica
- AG VEsPA
- De Ark
- De ideale Woning
- Wijnegem shopping center
- bpost 

Volwaardige 
schrijnwerkerij

onze vestiging in Wijnegem beschikt over 
een uitstekend uitgeruste schrijnwerke-
rij. onze ervaren schrijnwerkers verzorgen 
al het binnen- en buitenschrijnwerk voor 
onze eigen projecten. Daarnaast voeren ze 
gespecialiseerde werken uit voor andere 
afdelingen van Group renotec.

bouwsmederij voor 
bouw- en renovatiewerken

onze bouwsmederij is gespecialiseerd in 
constructies in gegalvaniseerd en/of gelakt 
staal en inox. Wij focussen ons ook hier op 
bouw- en renovatiegerelateerde onderde-
len.

Veiligheid door 
permanente opleiding

Wij willen in de eerste plaats veilig werken. Dat is niet al-
leen belangrijk voor onze medewerkers, maar ook voor 
de omgeving en u als opdrachtgever. Daarvoor blijven we 
investeren in de opleiding en permanente bijscholing van 
onze specialisten. Wij investeren ook in de meest efficiënte 
en innovatieve technieken en procedures.

Asbestsanering is een complexe zaak. Het behoort tot de meest gereglementeerde 
en gecontroleerde disciplines binnen de bouwnijverheid. RENOTEC heeft meer dan 25 
jaar ervaring in deze materie. Wij danken er zelfs ons bestaan aan. Daarmee zijn we dé 
pionier van asbestsanering in belgië.

universitair Ziekenhuis, GENT koninklijke musea, brussEl Postchequegebouw, brussEl iTT Toren, brussElVopak bedrijfsrestaurant Evonik

Eenvoudige handelingen couveusezakken Hermetische zone stofbestrijdingstechnieken



ZorG Voor 
VEiliGHEiD, 
mENsEN EN 
miliEu

Een prioriteit voor ons. Wij zijn een gezond groeiend bouwbedrijf en dat willen we blijven. Vandaar 
dat we veel aandacht besteden aan een verantwoorde interne bedrijfsvoering, een sterke oplei-
ding van onze specialisten en de aankoop en het onderhoud van duurzame materialen. Die zorg 
en aandacht uit zich in het VCA**-veiligheidsattest.

RENOTEC is ook al zeven keer verkozen voor het milieucharter Antwerpen. Dat hebben we te dan-
ken aan de gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving waarin onze mensen werken. ook hier 
blijven we streven naar een constante verbetering van onze methodes en infrastructuur.

Verder werd RENOTEC al zes keer genomineerd voor de Trends Gazellen, een lijst jaarlijks opge-
steld door de financieel-economische weekbladen Trends en Trends-Tendances. De lijst plaatst 
snelgroeiende bedrijven in de kijker.

in 2011 sleepte RENOTEC de prijs Ondernemen van Voka - kamer van koophandel kempen in de 
wacht. De prijs beloont bedrijven die bijdragen tot de sociaal-economische welvaart in hun regio.


