Wij voegen waarde toe
aan uw woning

Voor welke diensten kunt u ons
inschakelen?
Gevelonderhoud & Voegwerken

Goed onderhoud is niet alleen het behoud voor uw gevel. Het is uiteindelijk ook veel voordeliger.
Want hiermee voorkomt u achterstallig onderhoud en alle dure reparaties die dat met zich
meebrengt. Wij pakken graag de volgende zaken voor u op:
• Uithakken van oude voegen

• Eventuele renovatie van het metselwerk

• Eventuele renovatie van het metselwerk

• Aanbrengen of repareren voegen

• Aanbrengen van impregneermiddelen

• Beschermen tegen externe invloeden

Gevelreiniging: stoomcleanen & Sandwashing

Stoomcleaning is het reinigen van ondergronden of gevels met water dat verhit wordt tot een
temperatuur van maar liefst 100 °C. De druk wordt op zo’n manier aangepast dat de straal
zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat! Om er voor te zorgen dat het dak niet snel weer
aangeslagen wordt, raden wij een anti-algen- en mossen behandeling aan.
Het resultaat dat u behaalt met de sandwashing manier van reinigen is verbluffend. De gevel komt
er weer gloednieuw uit te zien! Voor deze wonderbaarlijke metamorfose van de gevel gebruikt de
De Jong Glas & Gevel geen grit maar speciaal olivinezand in het straalmiddel.
Gevelbescherming: Hydrofoberen (impregneren)

Door uw gevel te hydrofoberen – ofwel impregneren - krijgen algen en mossen geen kans om
te groeien en kan ook vuil veel moeilijker doordringen en hechten aan uw gevel. Dit is een ideale
manier om uw gevel ter verduurzamen en langdurig te beschermen.
Graffiti verwijderen & anti coating plaatsen

Graffiti verwijderen we op verschillende manieren. Op basis van de ondergrond en verfsoort
bepalen we wat de beste reinigingstechniek is. Daarnaast kunnen wij ook een bescherm coating
plaatsen om toekomstige invloeden van buitenaf tegen te houden.
Complete Dakreiniging

Dakreiniging kunt u het beste veilig door professionals laten uitvoeren. Dakpannen reinigen we
met gepaste druk en heet water. Hierbij verwijderen we vuil en aanslag van onder andere algen
en mossen grondig. Al het overige losgekomen vuil en aanslag resten nemen we vervolgens mee
tijdens de spoelbehandeling die hier op volgt.
Bestrating- & terras reiniging

Een terras of bestrating reinigen is een lastige en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet, want
wij maken gebruik van professionele apparatuur en ervaren mensen. Het resultaat is dat u na de
behandeling weer zin heeft om bij u zelf een terrasje te pakken. En dat het net is alsof uw oprijlaan
volledig opnieuw is bestraat.

Gevelonderhoud & voegwerken
Duurzaam behoud en een prachtige gevel

Bij De Jong Glas & Gevel is voegen een specialisme. Zo kunt u ons inschakelen voor het uithakken
van oude voegen. Maar ook voor het laten aanbrengen van alle soorten nieuwe voegen. Mocht
er schade zitten in uw metselwerk, dan staan wij ook klaar voor u om dat op de juiste wijze te
renoveren. Wij hebben uitsluitend specialisten en ruim 20 jaar ervaring in het vervangen van
voegen en het repareren van gevels.
Een complete gevelbehandeling:

Ook kunnen wij uw gevel compleet reinigen door middel van verschillende technieken en de beste
middelen. En ‘last but not least’ kunnen wij ook impregneermiddelen aanbrengen tegen vocht en
vuil, voor een duurzame en langdurige bescherming.

Uw gevel laten repareren of structureel laten onderhouden?

De Jong Glas & Gevel heeft ervaren vakmensen. Wij werken transparant en tegen een eerlijk
prijs, zonder verassingen. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende inspectie op
locatie of voorzien u graag van advies.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,

bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Voegen vervangen
Elke voeg weer gloednieuw
Bij De Jong Glas & Gevel bent u aan het juiste adres wanneer u op zoek bent naar een expert op
het gebied van alle soorten voegwerken en gevelonderhoud. U kunt bij ons uw voegwerk laten
herstellen of gevels opnieuw laten voegen. Elke voeg wordt deskundig bekeken door onze ervaren
vakmannen zodat wij de beste methode kunnen toepassen. Op deze manier wordt door voegwerk
reparatie schade aan uw gevelstenen voorkomen.
Het ervaren team van De Jong Glas & Gevel kunt u slecht en beschadigd voegwerk op
professionele wijze laten vervangen of herstellen. Als u uw voegwerk of gevelrenovatie op
zorgvuldig en kwalitatieve wijze wilt uitvoeren door een van onze ervaren vakmannen, met meer
dan 20 jaar ervaring, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Latei Laten Plaatsen
voor een stevige sterke muur
Voor het plaatsen van lateien bent u bij De Jong Glas & Gevel aan het juiste adres. Wij plaatsen
op professionele manier lateien van verschillende materialen. Zo kunt u een dragende muur
opvangen en de isolatie van uw woning verbeteren.
Voor het plaatsen van de latei is het belangrijk om eerst vast te stellen of het om een dragende of
scheidende muur gaat. Wanneer u een latei in een dragende muur wilt laten plaatsen zal er meer
voorbereiding nodig zijn. Bij een scheidende muur hoeven we alleen een opening in de muur te
maken om daar de latei in te plaatsen.
Professioneel uw lateien laten plaatsen:

Een latei is een balk van beton of staal, die een belasting boven een muuropening zoals een
raam of deur opvangt en doorgeeft aan de aangrenzende muren. Een latei wordt ook wel een
draagsteen of draagbalk genoemd. Door een latei te laten plaatsen blijft de muur stevig en
voorkomt u scheuren of verzakkingen in de muur. Hierdoor blijft de isolatie in uw huis optimaal en
voorkomt u ook lekkages.

Benieuwd naar de kosten voor het plaatsen van een latei? Vraag kosteloos een offerte aan! Onze
specialisten nemen graag de tijd om samen met u te kijken welke latei het meest geschikt is en
welke kosten u kunt verwachten.

Wij adviseren u om uw gevel goed te onderhouden

Wij adviseren u om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Want wij hebben de
kennis in huis om de juiste druk en watertemperatuur te bepalen om uw gevel schoon te
maken. Door uw gevel goed te laten onderhouden, voorkomt u dat het vuil te lang blijft
zitten, waardoor de gevel op den duur niet meer mooi schoon wordt.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,
bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Professionele gevelreiniging
Een effectieve ‘’stoombad reiniging’’
van de gevel
Bij de De Jong Glas & Gevel hechten we veel waarde aan duurzaamheid en groen ondernemen.
Sandwashing is het stralen onder lage druk op een milieuvriendelijke manier. Bij deze manier van
wassen maken we gebruik van het milieubewuste olivinezand. Daarnaast kan er gekozen worden
voor het stralen met glasparel. Olivinezand is meerdere malen getest en voldoet ruimschoots aan
de scherpe arbeids- en milieueisen.

Wij adviseren u om uw gevel goed te onderhouden

Wij adviseren u om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Want wij hebben de
kennis in huis om de juiste druk en watertemperatuur te bepalen om uw gevel schoon te
maken. Door uw gevel goed te laten onderhouden, voorkomt u dat het vuil te lang blijft
zitten, waardoor de gevel op den duur niet meer mooi schoon wordt.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,

bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Gevel sandwashing
Voor een optimaal stralende schone gevel
Wij zetten ons ook in voor een schone omgeving Wij zijn een organisatie die veel waarde hecht aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat wij groen en duurzaam zijn en dat er
bij Gevel sandwash geen stoffen vrijkomen bij het reinigen die nadelig zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Met Sandwashing is uw gevel weer als nieuw
Sandwashing is ideaal voor een grondige
reiniging van uw gevel. Het resultaat is
verbluffend: uw gevel is weer als nieuw!
Olivine Zand en water voor een schone gevel
en een schoon milieu

Bij de De Jong Glas & Gevel hechten we
veel waarde aan duurzaamheid en groen
ondernemen. Sandwashing is het stralen onder
lage druk op een milieuvriendelijke manier. Bij
deze manier van wassen maken we gebruik
van het milieubewuste olivinezand. Daarnaast
kan er gekozen worden voor het stralen met
glasparel. Olivinezand is meerdere malen
getest en voldoet ruimschoots aan de scherpe
arbeids- en milieueisen.
Met Sandwashing blijft de structuur van de
steen behouden

Op basis van de staat van de gevel passen we
de perfecte combinatie van lucht, water en
olivinezand toe. Dit zorgt ervoor dat de originele
structuur van de steensoort blijft behouden.
Om het proces optimaal te laten verlopen,
gebruiken wij het milieu- en gevel vriendelijke
Torbo-systeem.
Het Torbo-systeem geeft zo’n 60% minder afval en stof

Om dit alles goed mogelijk te maken, gebruiken wij het milieu- en gevel vriendelijke Torbo-systeem.
Voordelen van het Torbo-systeem:
• 60% minder afval- en stofuitstoot dan andere systemen;
• Voldoet aan alle gestelde milieu en Arbo-eisen;
• Hoge efficiëntie & Weinig stof;
• Straalkracht en grofheid zijn voor elke individuele gevel aan te passen;
• Geschikt voor ieder soort gevel en ieder soort vervuiling.

Professionele hogedrukreiniger
Bij de Jong Glas & Gevel hechten we veel waarde aan vakmensen en aan de inzet van de beste
technische middelen en materialen. Zo hebben wij ook geïnvesteerd in de aanschaf van de stateof-the-art professionele hogedrukreiniger van Meclean. Doordat we blijven innoveren, ontstaan er
meer kansen en mogelijkheden om werkzaamheden professioneel en zorgvuldig uit te voeren. Wij
gaan dan ook geen enkel project uit de weg!
Meclean Trailerjet

Onze hogedruktrailer heeft de beste reinigingseigenschappen, die de effectiviteit van stoom en
hogedruk op een unieke manier met elkaar combineert. Daarnaast stoot de hogedruktrailer van
De Jong Glas & Gevel aanzienlijk minder uit, bespaart het op brandstof en de machine is volledig
geluidarm. De Steamplus geeft 30% meer stoomdruk en 35% meer stoomvolume. Dit zorgt voor een
beter resultaat en daarom ook een betere werk efficiëntie van 30%.

Wij adviseren u om uw gevel goed te onderhouden

Wij adviseren u om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Want wij hebben de
kennis in huis om de juiste druk en watertemperatuur te bepalen om uw gevel schoon te
maken. Door uw gevel goed te laten onderhouden, voorkomt u dat het vuil te lang blijft
zitten, waardoor de gevel op den duur niet meer mooi schoon wordt.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,

bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Mobiele hogedrukreiniger
voor het leveren van topwerk
Onze hogedruktrailer kan bijvoorbeeld ingezet voor:
•

SteamPLUS > professionele hogedruk stoomfunctie is ontwikkeld voor dieptereiniging;

•

WeedPLUS > heetwater milieuvriendelijke onkruidbestrijding voor duurzaam resultaat;

•

AquaPLUS > oppervlakte reinigingstechniek op basis van water/stoom.

De voordelen van onze hogedruktrailer:

Hydrofoberen (impregneren):
Een steengoed proces om uw gevel
preventief te beschermen
Wij adviseren u om de gevel na het reinigen te laten hydrofoberen (impregneren). Daarmee zorgt u
voor een langdurige bescherming en blijft uw gevel mooi.
Als u dit niet doet krijgt u veel sneller last van alg en mos. De gevel wordt sneller vuil. Het vocht
aan de buitenkant kan doorslaan naar de binnenzijde van de gevel en leiden tot vochtplekken en
schimmel. Tevens kan er schade ontstaan door vorst in koude periodes.
Als er vocht in de gevel zit en het gaat vriezen, bestaat de kans dat de stenen scheuren
of zelfs breken. Impregneren op waterbasis met de eigenschappen van impregneren op
oplosmiddelbasis.
Complete gevelbehandeling en -bescherming:

Als wij het voegwerk van een gevel kunnen herstellen of vervangen en de stenen vervolgens
compleet zijn gereinigd, is het mogelijk om uw gevel te hydrofoberen (impregneren). Dit doen wij
met een watergedragen top impregneermiddel. Deze milieuvriendelijke impregneer op waterbasis
heeft de goede ‘beklijvende’ eigenschappen van een impregneermiddel op oplosmiddelbasis.
Bij het impregneren brengen wij een vloeiende straal impregneer van beneden naar boven aan.
Hierdoor loopt de impregneer die hoger wordt aangebracht opnieuw over het gedeelte dat al
gedaan is. Met als resultaat dat geen plek wordt gemist en een solide laag impregneer wordt
opgebouwd. ‘
Finishing touch’ Als alle werkzaamheden verricht zijn, zemen wij de ramen. Zodat uw woning eruit
ziet om door een ringetje te halen.

Complete dakreiniging
Professioneel, veilig en effectief
Dakpannen reinigen we met gepaste druk en heet water. Hierbij verwijderen we vuil en
aanslag van onder andere algen en mossen grondig. Al het overige losgekomen vuil en
aanslag resten nemen we vervolgens mee door de spoelbehandeling die hier op volgt.
Kleine stofdelen voeren we af via uw dakgoot en regenpijp. Het resterende en grotere
materiaal verzamelen we en voeren we af.
Vuil, mossen en algen geven het dak al snel een slordige aanblik. Wat veel mensen niet weten is
dat vervuiling ook de levensduur van de dakpannen aanzienlijk vermindert. Door tijdig uw dak te
laten reinigen voorkomt u dus een hoop ellende en hoge kosten op de lange termijn.
Heeft u dakpannen?

Onder al het vuil van een dak kunnen soms onregelmatigheden ontstaan. Daarom inspecteren wij
na het reinigen van het dak of dit ook werkelijk het geval is. Mocht dit zo zijn, dan geven wij dit aan u
door. Zodat toekomstige problemen vroegtijdig voorkomen kunnen worden.

Wij adviseren u om uw gevel goed te onderhouden

Wij adviseren u om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Want wij hebben de
kennis in huis om de juiste druk en watertemperatuur te bepalen om uw gevel schoon te
maken. Door uw gevel goed te laten onderhouden, voorkomt u dat het vuil te lang blijft
zitten, waardoor de gevel op den duur niet meer mooi schoon wordt.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,

bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Bestrating- & terras reiniging
Een prachtig mooie uitstraling van uw
terras of bestrating
Een terras of bestrating reinigen is een lastige
en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet,
want wij maken gebruik van professionele
apparatuur en de juiste middelen.
Met een hogedrukreiniger waar water uitkomt
met een temperatuur van maar liefst 130 °C
klaren wij de klus. Daardoor worden zelfs de
meest vuile tegels en stenen schoon, zodat u
geen nieuwe hoeft aan te schaffen. Zodat het
net is alsof uw oprijlaan opnieuw is bestraat.
Onze wijze van reiniging is een milieuvriendelijk
reinigingsproces Een bijkomend voordeel is,
dat er géén chemicaliën in het water zitten. Dit
maakt het reinigingsproces ook nog eens niet
slecht voor de gezondheid van mens en dier en
het is heel milieuvriendelijk!

Graffiti verwijderen:
Alsof het nooit op de gevel heeft gezeten
Wij verwijderen graffiti op verschillende manieren:
• Stoomcleaning
• Met reinigingsmiddel
• Door middel van stralen
Wij hebben de beste middelen in huis in graffiti compleet te verwijderen. Op basis van de
ondergrond en verfsoort kiezen we wat de beste reinigingstechniek is.
Ook kunnen wij een speciale coating plaatsen die ervoor zorgt de gevel of beton preventief wordt
beschermt tegen graffiti verf.

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan!
Wilt u uw gevel, terras of dak laten reinigen, impregneren, repareren of onderhouden?
Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan via www.dejongglasengevel.nl,
bel 070-5142011 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.
Offerte is ook factuurprijs!

Ons aanbod staat. Als wij een offerte maken voor het reinigen, impregneren, repareren of
onderhouden uw woning, pand of bedrijfspand, komen er geen extra kosten meer bij.
De prijs is inclusief alle middelen en materialen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de huur van een
HD unit, transport en brandstof. U weet bij ons dus vooraf exact waar u aan toe bent en komt dus
achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Waarom De Jong Glas en gevel?
VCA gecertificeerd medewerkers;
Vrijblijvende offerte of persoonlijke afspraak op locatie;
De Nieuwste technieken en middelen in huis;
Breed dienstenaanbod;
Voor ieder vakgebied specialisten in huis;
Scherpe tarieven;
Transparante & persoonlijke service;
Flexibele tijden en mogelijkheden.

Wij voegen waarde toe
aan uw woning
Wij adviseren u om uw gevel goed te onderhouden

Wij adviseren u om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Want wij hebben de
kennis in huis om de juiste druk en watertemperatuur te bepalen om uw gevel schoon te
maken. Door uw gevel goed te laten onderhouden, voorkomt u dat het vuil te lang blijft
zitten, waardoor de gevel op den duur niet meer mooi schoon wordt.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via: www.dejongglasengevel.nl,

bel 070 - 514 20 11 of stuur een e-mail naar info@dejongglasengevel.nl.

Bij De Jong Glas & Gevel
gaan we er elke dag fris
tegenaan
De Jong Glas & Gevel bestaat
sinds 2000. Wij zijn gestart in Rijswijk
en inmiddels gevestigd in Wassenaar. De
afgelopen 18 jaar hebben wij met veel plezier
gewerkt voor diverse bedrijven, instellingen en
particulieren.
Ons brede dienstenaanbod, onze persoonlijke service
en onze flexibele werkinstelling hebben ons tot een
geliefd Glas en Gevelwerk bedrijf gemaakt in de regio,
en ver daarbuiten.
Kijk voor meer informatie op:

www.dejongglasengevel.nl

070-514 20 11
info@dejongglasengevel.nl
www.dejongglasengevel.nl
Gevestigd in Wassenaar

