Vlakslijpen van Kasseien I

Karakteristiek uiterlijk én veilig in gebruik

Veiligheid voor mindervaliden terug op de
keizersgracht in Eindhoven
Indien het uiterlijk belangrijk is en karakter en een authentiek beeld
behouden moeten blijven kiezen veel opdrachtgevers voor Kasseien
i.p.v asfalt of ander straatwerk. Zo ook bij het parkeerterrein aan de
Keizersgracht in Eindhoven. Hier was door esthetische redenen voor
Kasseien gekozen en kreeg het parkeerterrein een hele andere look en
feel dan dat asfalt zou hebben gehad. Na verloop van tijd bleek echter
ook een nadeel: onveilige situaties ontstonden, vooral voor
mindervaliden, door de grote oneffenheden. AWS Asfaltwerken heeft
dit volledig verholpen.
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AWS Asfaltwerken heeft naam kunnen maken binnen de asfaltwereld door de unieke, innovatieve en
gepatenteerde Vlakslijptechniek die asfaltschades effectief, nauwkeurig en duurzaam herstelt.
Deze techniek is zo innovatief en multifunctioneel dat deze voor meerdere toepassingen ingezet kan worden. Zo ook
voor het egaal maken van graniet kasseien.

The best of both worlds
Kasseien worden vaak gekozen op het
moment dat het uiterlijk karakter en
autensiteit moet uitstralen. Een groot
nadeel hiervan is echter de oneffenheid van
het materiaal. Onveilige situatie kunnen
ontstaan door grote hoogteverschillen en
grote voegen. AWS Asfaltwerken heeft de
manier gevonden om het beeld te
behouden en een veilige situatie te creeren.

Vlakmaken van de kasseien
De unieke AWS Vlakslijptechniek maakt het mogelijk om
het uiterlijk van de kasseien te behouden en het
oppervlakte volledig egaal te hebben. Bij onze methode
behandelen we laag voor laag het materiaal tot het
oppervlakte volledig egaal is en qua uiterlijk weer gelijk is
aan de onbehandelde kasseien. Indien gewenst brengen we
ook een verhardingslaag aan op-en tussen de kasseien die
ervoor zorgt dat zelfs de voegen een volledig gelijke
hoogte hebben.
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Iedere locatie is bereikbaar
De AWS techniek leent zich uitermate voor projecten als in
Eindhoven: Daadkrachtig, duurzaam, veilig, nauwkeurig en met
klein materieel worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Hierdoor zijn drukke, verstedelijkte locaties, waar kasseinen
vaak worden toegepast, geen enkel probleem voor AWS
Asfaltwerken. Door de geluidsarme toepassing en het
geïntegreerde afvoersysteem om vrijgekomen afvalstoffen op
te vangen is de AWS methode geschikt voor mens, milieu en
omgeving: duurzaamheid op zijn best!

