
Eén aanspreekpunt voor 
veilige Bedrijfsvloeren en 

Terreinverhardingen
Onderhoud en reparatie zonder 

verstoring van uw bedrijfsproces
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Eén partij voor binnen en buiten
Bij Possehl heeft u één aanspreekpunt als het gaat om bedrijfsvloeren en terreinverharding. Dat betekent dat de 
controle voor binnen en buiten in één keer kan worden uitgevoerd en eventueel ook tegelijkertijd kan worden hersteld.

In ons Duitse laboratorium ontwikkelen we onze eigen coatings en toplagen die we gebruiken bij onze herstel- 
werkzaamheden. Onze medewerkers weten daarom precies hoe onze toplagen reageren op invloeden van buitenaf. 
Zo komen we niet voor verrassingen te staan. Ons laboratorium ontvangt feedback vanuit het veld en ontwikkelt op basis 
van deze informatie perfect afgestemde coatings.

Gecertificeerde vloeistofdichte vloeren en betonreparatie
Uw vloeistofdichte vloer moet eens in de zes jaar worden gekeurd. Voldoet u niet aan de milieu-eisen dan kan uw 
bedrijfproces worden stilgelegd totdat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat wilt u ten alle tijden voorkomen. 
Possehl is, als een van de weinige vloerspecialisten, gecertificeerd voor vloeistofdichte vloeren en betonreparatie. Door 
uw onderhoud aan Possehl uit te besteden, kunt u zich weer focussen op uw bedrijfsprocessen. Ondertussen zorgen wij 
dat uw bedrijfsvloer en terreinverharding in optimale staat zijn.

Possehl bedrijfvloeren:

De bedrijfsvloer en de terreinverharding worden vaak pas een topic als het uw bedrijfsproces 
verstoort of stillegt. Bijvoorbeeld doordat gaten of scheuren in de bedrijfsvloer ontstaan 
waarover medewerkers struikelen, de vloer niet voldoet aan de milieu-eisen of materieel 
sneller slijt. Door het onderhoud van de bedrijfsvloer en terreinverharding aan Possehl uit 
te besteden, kunt u zich volledig richten op uw bedrijfsprocessen en bespaart u onnodige 
kosten voor grote herstelwerkzaamheden.
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2  Uit de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), blijkt dat de CO2 voetafdruk daardoor 50% lager is dan warm asfalt.
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Hoe werkt het dan?
• Onze technische adviseur komt eens in de afgesproken tijd langs en stelt een rapport op met aanbevelingen.
• Eventuele schade wordt met u besproken.
• In samenspraak met onze adviseur stellen we een onderhousdplan op.
• Herstelwerkzaamheden van uw bedrijfsvloer en/of terreinverharding wordt uitgevoerd op een tijdstip waarbij 

uw bedrijfsproces minimaal wordt verstoord.

Terwijl u slaapt, herstellen wij uw vloer
Al ruim 30 jaar werkt Possehl voor de meeste luchthavens in de Benelux, op snelwegen, belangrijke provinciale wegen en 
zijn bijna alle fietspaden in Brabant voorzien van onze toplagen. In de infra is het vereist om zo min mogelijk verstoring 
van het (vlieg)verkeer te veroorzaken. Dat betekent dat we onze werkzaamheden vaak buiten de reguliere werktijden, 
bijvoorbeeld ’s nachts, uitvoeren. En dat onderscheidt ons; voor ons is het namelijk geen probleem om buiten werkuren uw 
bedrijfsvloer en terreinverharding te herstellen. Zo kunnen uw medewerkers de volgende dag gewoon weer aan het werk, 
zonder dat u enige hinder van de herstelwerkzaamheden heeft ondervonden.

Onderhouden is duurzamer 
dan nieuw aanleggen

Bespaar kosten: vraag vandaag 
een vloeranalyse aan!
Bel met +31(0)162 - 45 65 44 of stuur een email naar info@possehl.nl voor het 
maken van een afspraak waarbij wij zorgen voor een analyse en aanbevelingen over 
uw bedrijfsvloer en/of terreinverharding. Geheel kosteloos natuurlijk!

Bel voor een kosteloze analyse: +31(0)162 - 45 65 44

www.possehl.nl
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