Na renovatie visueel inspecteerbaar, gemakkelijk controleerbaar en eenvoudig en tegen lage kosten repareerbaar

De boeiende uitdaging
bij parkeergarage Triade
In het vorige nummer van Parkeer24 kon u lezen waarom de
gemeente Assen BetonRestore inschakelde om de jarenlange
structurele WATEROVERLAST in parkeergarage Triade op te lossen. In dit artikel leest u hoe het bedrijf het heeft aangepakt.
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Voor meer informatie:
www.betonrestore.nl
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