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RUBBEREN DREMPELHULPEN

GALERIJBEKLEDING

ANTISLIP OPLOSSINGEN

BALUSTRADEVERHOGINGEN

GALERIJVERHOGING

BALKONVERHOGING



KWALITEIT EN SERVICE

Oog voor bewoners
Welke producten we ook aanbrengen, de 

overlast voor bewoners beperken we tot een 

minimum. We vertellen bewoners duidelijk wat 

we gaan doen. Een galerij tot 30 meter doen we 

in één dag, een balkon in een paar uur. Met u, 

de opdrachtgever, spreken we de oplossingen 

tot in detail door. Als u dat wilt, leggen we voor 

projecten eerst een proefstuk om de verhoging 

te beoordelen. 

•  Minimale overlast van  

werkzaamheden

• Snel en schoon

• Veilig en gekeurd

• Eigen ontwikkeling en productie

Schoon en veilig werk

Onze service en garantie

De voordelen

De PAM Systeem Constructie is een zogenaamd ‘droog’ systeem: bewoners kunnen er direct 

overheen lopen en ze hebben geen last van natte of drogende lagen. Duurt het aanleggen 

langer dan één dag, dan laten we de galerij schoon achter aan het einde van de werkdag 

én leggen we een tijdelijke hellingbaan tussen de bestaande en de al opgehoogde vloer.

De PAM Systeem Constructie, de diverse accessoires en de bekledingen voldoen aan 

alle geldende eisen van stroefheid, brandveiligheid en rookontwikkeling bij brand.  

We hebben dat o.a. door TNO laten onderzoeken. In alle productflyers vindt u aan welke 

vereisten het product precies voldoet. PAM staat voor klantvriendelijke oplossingen, veilig, 

geluiddempend en het voorkomen van uitglijden. 

Als uw project door ons is opgeleverd dan begint onze service pas! Om te beginnen bieden wij minimaal 2 jaar volledige 

garantie op onze producten én diensten, meestal echter is de standaard garantie periode 5 jaar. Maar garantie tot 10 

jaar is ook mogelijk! Afhankelijk van het product is dit een volledige garantie óf een afbouwende garantie. 

Om u tijdens de levensduur optimaal te laten genieten en te ontzorgen bieden wij ook reinigings- en 

onderhoudscontracten aan. Wij komen dan één keer per jaar reinigen en bij die gelegenheid repareren wij 

kleine gebreken, overigens zonder schuldvraag. Mochten wij grote gebreken constateren die buiten een 

garantie vallen (ongelukken of vandalisme) dan krijgt u van ons hiervan een rapportage. Zo hebt u altijd 

de zekerheid over een goede staat van onderhoud.
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