Welkom bij Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken, Asbestsanering
en Milieutechniek.
Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken is een all-round sloopbedrijf
met meer dan 40 jaar ervaring!
Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken voert zowel renovatie-sloop
als totaalsloop uit in Nederland en België. Daarnaast is
A.V.D./A.V.R. actief in het saneren van asbest bij zowel
renovatie- als totaalsloop.
Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat
van erkende instanties in ons geval heet deze instantie de Tuv.
Onze verscheidenheid aan opdrachtgevers vereist van ons een
flexibele instelling en brede kennis van het vak. Door telkens
in overleg te treden met onze opdrachtgevers en andere
belanghebbenden zorgen we ervoor dat de werkzaamheden
zonder onnodig overlast en naar tevredenheid worden
uitgevoerd. Onze vaste klantenkring waaronder enkele
bouwteams, en onze werken in vele winkels, scholen,
instellingen en in bedrijf zijnde productieruimten zijn hier
het bewijs van.
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ervaar onze aanpak.

Sloopwerkzaamheden
Gebr. St. Nicolaas B.V. voert sloopwerken uit in Nederland en België. Onze
klantenkring varieert van particulier tot multinational. Werkterreinen variëren van
woningen tot woonwijken, flats en fabrieksterreinen. Ordergroottes variëren van nihil
tot orders van miljoenen euro's. Looptijden van werken variëren van enkele uren tot
enkele jaren. Slopen is in meerdere aspecten enorm veelzijdig en divers.
Wij komen op allerlei locaties en door de dynamiek van het slopen verveelt het nooit.
Sloopwerk is meestal niet standaard. Om te bouwen heb je bouwtekeningen, om te
slopen heb je vooral ervaring, kennis en inzicht nodig. De sloper wordt om een
sloopplan gevraagd. Elk sloopplan wordt door ons zodanig opgesteld dat we efficiënt en veilig de klus
kunnen klaren. Dit vereist denk- en rekenwerk, inlevingsvermogen en kennis van belastingen, materieel,
randvoorwaarden etc. Bij Gebr. St. Nicolaas B.V. gaan we graag de uitdaging aan.
Mensen zijn ons kostbaarste goed, hier zijn wij dus zuinig op.Vanuit ons magazijn worden de medewerkers
van goedgekeurd en ergonomisch verantwoord gereedschap voorzien.
Ook de pbm's voldoen aan de eisen. Persoonlijke wensen worden (mits redelijk) gehonoreerd.
Onze machines en wagenpark staan er netjes bij.
Gebr. St. Nicolaas B.V. begrijpt dat je alleen hoge eisen aan je mensen kunt stellen als je hoge eisen aan
je zelf stelt. Met slecht gereedschap sloop je geen beton, maar de gebruiker. Goed functionerend
gereedschap is een vereiste om de prestaties te leveren waar onze klanten om vragen.
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Milieutechniek
Net als U maken wij ons extra bezorgd over het milieu.
Alle afgevoerde materialen van eigen sloopwerken
worden dan ook zoveel mogelijk gerecycled of
milieuvriendelijk verwerkt.
Gebr. St. Nicolaas B.V. heeft een svms-007 certificaat en
de dochteronderneming A.V.D. / A.V.R. is SC-530
Asbest-verwijderen gecertificeerd.
Gebr. St. Nicolaas B.V. (A.V.D. / A.V.R.) heeft tevens
een speciaal team voor de verwijdering van asbest of
asbesthoudende produkten. Uiteraard beschikken deze
specialisten over alle wettelijk vereiste certificaten en
diploma's.
Dit team kan gebruik maken van decontaminatie-units,
onderdruk-apparatuur, ademhalingsapparatuur en
speciale asbest-afvalcontainers, die zowel de gezondheid
van de medewerkers als die van de omgeving
garanderen.

Diamantbo ren en -zagen
Gebr. St. Nicolaas B.V. is gespecialiseerd in het met
diamant boren, zagen en frezen in alle steenachtige
materialen. Goed opgeleid en ervaren personeel draait
er zijn hand niet voor om om deze werkzaamheden
te verrichten in zowel beton als zandcementdekvloeren, metselwerk, asfalt, natuursteen en
bouwmaterialen van gips. Daarmee is Gebr. St.
Nicolaas B.V. allround als het gaat om boren en zagen.
Gebruikmakend van de beste en moder nste
apparatuur kan er uiterst efficiënt gewerkt worden
tegen een concurrerend tarief. Gebr. St. Nicolaas is
volledig VCA**gecertificeerd en heeft vakkundig
opgeleid personeel voor alle denkbare werksituaties.
Gebr. St. Nicolaas beschikt onder meer over speciale
apparatuur om asfalt te zagen. Naast het boren, frezen
en zagen met diamant houdt Gebr. St. Nicolaas zich
ook bezig met het plaatsen van chemische
verankeringen. Tevens maakt het inlijmen van
stekeinden deel uit van het dienstenpakket.
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Doordat een sloper vaak asbest tegenkomt, met alle gevaren van dien, zag Gebr. St. Nicolaas het
belang van kennis van asbest in. Kennis van asbest voor signalering tijdens sloopwerk, maar zeker
ook voor het saneren van asbest. Zodoende ben je niet afhankelijk van derden en ondervind je geen
onnodige stagnatie tijdens het slopen.
Vandaar dat er in 2000 begonnen werd met asbestsaneringen, waarna er in 2009 een aparte BV voor
werd opgericht.
Ook in deze tak hebben wij ons gericht op de saneringen waar doorgaans hogere eisen aan gesteld
worden. Zo zijn onze saneerders nogal eens te vinden in productieruimten, scholen en instellingen.
Maar ook golfplaten, gevelbeplating, leidingisolatie en andere saneringen worden door ons uitgevoerd.
Ook hier is het van belang dat je de saneerder voorziet van goed functionerende en goedgekeurde
apparatuur en hulpmiddelen. Niet alleen voor het gemak maar zeker ook voor de efficiency op de
werkvloer en bovenal voor de persoonlijke bescherming van onze saneerders.
Tegenwoordig is men verplicht om een asbestinventarisatie te laten maken voor elke sloop, maar
zelfs dan nog is het zo dat asbest op de vreemdste plekken wordt aangetroffen. Kennis van asbest in
eigen huis biedt dan voor medewerkers en voor de klant groot voordeel.
Vooral bij asbestsaneringen is een goed doordacht werkplan een vereiste. Hiermee worden
opdrachtgevers zorgen ontnomen, hebben de saneerders een beeldvorming van wat ze tegen gaan
komen en is het voor controlerende instanties ook duidelijk hoe wij de sanering aanpakken.

Goede samenwerking binnen alle afdelingen van ons bedrijf zijn ook bij asbestwerken van groot
belang. Met minimaal 3 instanties die wij voor aanvang van elk werk moeten melden dat wij met
een sanering aanvangen, namelijk gemeente, arbeidsinspectie en een certificerende instantie gaan we
elke keer weer met het hele bedrijf op examen. Dat we telkens slagen is een resultaat van de gedegen
voorbereiding en de betrokkenheid van elke medewerker.
Asbestsanering is een vak apart!

Sloopmaterialen
Doordat Sloopbedrijf St. Nicolaas herbruikbare
mater ialen na het slopen zorgvuldig
demonteert, beschikken wij over een groot
assortiment gebruikte bouwmater ialen.
Deze worden door ons gesorteerd en geschikt
gemaakt voor verkoop.
De bouwmaterialen kunnen varieëren van
balken, regels, vloerdelen, plaatmateriaal tot
metselstenen, bestrating en dubbel /enkel glas.
Maar ook voor nieuwe bouwmaterialen kunt
u uitstekend bij ons terecht.
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Meer dan 45 jaar ‘Slopen met verstand’
Nog niet zo lang geleden werd er veelvuldig gesloopt
met de handhamer en koevoet. Bij de g rotere
sloopwerkzaamheden werd er gebr.uik gemaakt van de ‘beul’,
een grote ijzeren bal bevestigd aan een kraanmachine,
en werden de sloopmaterialen nog met de hand gesorteerd.
Deze sloopmethoden zijn verleden tijd.
De ‘beul’ veroorzaakte te veel trillingen aan omliggende
gebouwen en heeft inmiddels plaats gemaakt voor
hydraulische betonschaar en vergruizer. Het sorteren van
de materialen gebeurt nu volledig machinaal door middel van
sorteergrijpers. In de toekomst spelen nog geavanceerde
machines een grote rol en zal de nadruk steeds meer
liggen op kwalitatief snel en selectiever slopen.
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