
Scheurreparatie in Geldrop – Mierlo I De wijken in

Scheurreparaties in Geldrop en Mierlo
Na de wisselvallige winter van 2017 – 2018 blijkt, nu het warmer 

wordt en iedereen weer naar buiten trekt, dat koning winter schade 

aan het asfalt heeft aangericht. Constante temperatuurverschillen 

hebben gezorgd voor asfaltschade die, als deze niet tijdig hersteld 

wordt, overgaat in grootschalige(re) schade. AWS Asfaltwerken trok 

voor de Brabantse gemeente Geldrop – Mierlo de wijken in om 

daadkrachtig deze schades te herstellen en zo de levensduur van het 

bestaande asfalt significant te verlengen.
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Helemaal in winterperiodes heeft het asfalt het zwaar te verduren. 

Voor een groot aantal gemeenten en provincies heeft AWS Asfaltwerken het herstellen van deze schades 

uit handen genomen en voeren we met regelmaat herstelwerkzaamheden uit. Ook voor de Brabantse Gemeente 

Geldrop – Mierlo mogen we een groot aantal werkzaamheden, waaronder scheurreparaties, uitvoeren.

Van alles het beste

AWS Asfaltwerken staat voor kwaliteit en 

professionaliteit. We kunnen hieraan 

vasthouden doordat we werken met 

kwalitatieve vakmensen, het beste materieel 

en hoogwaardige producten. Hierdoor 

worden schades niet alleen effectief en 

daadkrachtig maar ook duurzaam hersteld. 

AWS Asfaltwerken is dé partner waarop je, 

ook voor de langetermijn, kunt rekenen.

Het effectieve AWS Asfaltwerken treintje

In één effectieve gang trekt de AWS Asfaltwerken trein 

door de straten. Alle betrokkenen zijn volledig op elkaar 

ingespeeld en afgestemd waardoor de werkzaamheden 

uiterst efficiënt worden uitgevoerd. 

Het AWS team voor jou; Altijd en overal!

AWS Asfaltwerken werkt met de hoogste veiligheidsnormen in 

acht nemend. Daarnaast zijn de werkzaamheden natuurlijk 

gericht op het maximaliseren van de veiligheid voor de 

weggebruikers en moeten onveilig situaties snel verholpen

worden. Omdat wij ons hiervan bewust zijn bieden wij extra 

services voor onze relaties. Zo bieden we een 24-uurs service 

waarbij we altijd oproepbaar zijn. Ook kennen we een 

winterservice waarbij we direct kleine werkzaamheden 

uitvoeren en dit volledig uit handen van de wegbeheerders 

nemen. Neem hierover contact met ons op.
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