boren en zagen in beton, steen en asfalt • sloopwerken

Waarom Rengers bv?
In het Dominicanen klooster in
Zwolle is de betonnen verhoging
waarop de kansel is gesitueerd
verwijderd. Het bijzonder hiervan is
dat we dit zonder stofbelasting voor
het monumentale orgel en binnen de
beschikbare tijd hebben uitgevoerd.
Het Rengers Team heeft voor
aanvang van de werkzaamheden
een tent van 30m2 gebouwd en de
kerk met afzuigunits stofvrij
gehouden.
Na onze werkzaamheden, waarbij
tevens een schuine oprit is
gecreëerd en voorzieningen voor de
geluidsinstallaties in de vloer zijn
gemaakt, kan men de kerk en haar
prachtige orgel voor een nog breder
publiek gebruiken zodat het complex
beter te exploiteren is.

Namens een klant hebben wij van
flatgebouwen in Weesp, Zutphen en
Deventer de betonnen borstweringen
gedemonteerd en voor nieuwe
hekwerken de benodigde
verankeringen geboord en verlijmd.
De borstweringen van ca. 1000 kg zijn
met behulp van telescoopkranen en
steigers gedemonteerd en afgevoerd
naar de gereedstaande containers.
Rengers Zwolle bv heeft door
totaalsloop ruimte voor nieuwbouw
gecreëerd, deze methode is o.a.
toegepast bij een winkelpand in
Nunspeet, een Leger des Heils locatie
in Zwolle, een boerderij te Nieuwleusen
en een stalen uitkijktoren op de
werelderfgoed locatie Schokland.

Voor prefab beton leveranciers
verlenen de teams van Rengers
Zwolle bv regelmatig spoedservices
uit zoals het zagen van niet
passende betonelementen, het
aanbrengen van elektraleidingen en
afvoeren, het injecteren of vullen
met krimparme gietmortel van
gescheurde elementen. Wij
verzorgen voor deze leveranciers na
de melding de afspraken met hun
klanten en nemen op basis van
verstrekte tekeningen ter plaatse de
schade op en bepalen eventueel wie
de veroorzaker van het probleem is
geweest, dit kan onderbouwd
worden met foto`s en tekeningen.
Ook verzorgen wij voor deze klanten
bij niet gespaarde elementen in de
woningbouw het complete boor- en
zaagwerk inclusief maatvoering.
Een Vereniging van Eigenaren van 76
appartementen was opdrachtgever om
de siergrindbeton borstweringen op het
balkon te verlagen zodat dit deel kon
worden vervangen door glasplaten. Het
Rengers Team heeft met een grote
verreiker, welke op onze aanwijzingen
is voorzien van een goedgekeurde
werkbak met een zelfstandige
hijsvoorziening, de platen na het zagen
veilig verwijderd.
Ook is gelijktijdig de nieuwe balustrade
door ons gemonteerd met mechanische
ankers.
De bewoners genieten tevreden van
hun uitzicht.

Voor een aannemersbedrijf hebben wij
in opdracht van de COA in haar
opvangcentra in Azelo en Schalkhaar
een groot aantal deuren met kozijnen
verwijderd.
De werkzaamheden vonden plaats in
een bewoonde situatie om
brandwerende compartimering te
kunnen bewerkstelligen. Door muren
rondom de te verwijderen kozijnen op
de maat van de nieuw te plaatsen
brandwerende kozijnen in te zagen,
werden ze met een minimum aan
overlast voor de bewoners en met
weinig herstelwerkzaamheden
verwijderd.
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Namens de opdrachtgever is het
Flevogebouw te Zwolle door Rengers
Zwolle bv gestript. Het Flevogebouw
is een toonaangevend monumentaal
voormalig kantoorgebouw waar oa de
directie voor inpoldering van de
Flevopolder en de gemeente Zwolle
waren gehuisvest. Het gebouw is
gelegen aan de rand van de Zwolse
binnenstad naast schouwburg de
Spiegel en het Librije Hotel. Uit het
gebouw is door Rengers Zwolle bv de
imposante natuurstenen trappartij
over 3 verdiepingen verwijderd.
Tevens zijn een groot aantal
gevelopeningen gemaakt om
koppeling van oud en nieuw te
bewerkstelligen hiervoor zijn ook de 4
m1 hoge kozijnen verwijderd en oude
betondelen uit de gevel verwijderd.
De zaagkanten van deze openingen
in het metselwerk blijven grotendeels
zichtwerk. Voor de installaties en
meterkasten zijn diverse sparingen
Voor een aantal klanten voert Rengers
Zwolle bv vaak opdrachten in
voedselverwerkende fabrieken uit. Dit
betreffen vaak locaties waar men geen
stof of slib vervuiling toestaat en waar
onze medewerkers zich moeten
conformeren aan de strenge
werkinstructies in deze hygiëne
gevoelige locaties.
Voor veel woningbeheerders verzorgen
de mensen van Rengers Zwolle bv het
herstel en / of verbetering van de
kruipruimteventilatie. Rengers maakt
voor deze klanten de afspraken met de
bewoners, het aanboren van de
kruipruimte, het plaatsen van de kokers
of ventilatie koekoeks. Deze worden
naar keuze voorzien van kunststof,
RVS of gegalvaniseerde roosters.

en sleuven gemaakt.
Ook zijn voor de fundering van de
nieuwbouw de heipalen gesneld,
metselwerk inkassingen gemaakt.
Het hele interieur is ontdaan van het
stucwerk, cv installatie en andere
leidingwerk.
Voor een andere opdrachtgever zijn
in het gebouw de lichte
scheidingswanden, plafonds en
vloerverhogingen inclusief installaties
en sanitair verwijderd. Ook is een
deel van het buitenmetselwerk
verwijderd zodat dit in de oude staat
kon worden teruggebracht.
Tijdens onze werkzaamheden is door
onze uitvoerder / DTA’er ter plaatse
asbesthoudende vloerafwerking
aangetroffen. Dit is op een vlotte
correcte wijze onder ons toezicht
verwijderd zodat de klant hierdoor
geen vertraging in het proces heeft
opgelopen.

Voor een in restauraties
gespecialiseerd aannemersbedrijf zijn
in de kerk van Blokzijl de
middeleeuwse bijna doorgeroeste
trekstangen over een lengte van 5 en
13m1 uitgeboord. Deze boringen zijn
over deze lengte met een afwijking van
10mm uitgevoerd.
In het monumentale deel, de
Schepenenzaal, van het Zwols stadhuis
zijn een aantal gewelven stofarm
ontdaan van de stuclaag en tegelwerk.
Het metselwerk van deze gewelven
maakte onderdeel uit van de
monumentenstatus en moest dus in
tact worden gehouden. De rest van het
complex en de medewerkers van
Rengers zijn door stofschermen en
afzuigingen beschermd tegen het stof.
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