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Moderne schilder- en 
verfspuittechniek gecombineerd 
met ouderwetse schilderskwaliteit



Hout(rot) repareren is onze 

specialiteit.

Houtrot ontstaat door vocht in het 

hout. Dit kan komen door 

beschadiging van het hout, doordat 

bijvoorbeeld de laklaag is 

aangetast. Maar dit kan ook komen 

doordat er vocht zit aan de 

binnenkant van het hout als gevolg 

van slechte ventilatie.

Bij houtrotschade is vaak

een volwaardig herstel

mogelijk. Dit is veel

goedkoper dan een

totale vervanging.  

De Rembrandt schilders

zijn vakkundig en gecertificeerd in 

het herstellen van houtrot met 

behulp van professionele 

houtrotrenovatie producten van 

RepairCare.

Heeft u last van houtrot en wilt u het 

hout laten repareren of vervangen? 

Neem voor het maken van een 

afspraak of advies contact met ons 

op: 0297 – 25 61 63

Wij gebruiken 
houtrot 

oplossingen van



Verf spuiten is onze moderne manier van schilderen en 

geeft een mooier resultaat.

Steeds vaker worden (grote) oppervlakken met moderne

verfspuitapparatuur gespoten. Niet gek, want het resultaat is veel 

mooier dan met traditionele verfrollers en kwasten. Onze schilders 

spuiten LATEX op wanden en plafonds en ook LAK op deuren, 

kozijnen en trappen. We spuiten bij u thuis of in onze werkplaats.

 Verf SPUITEN geeft een strakker, glad en streeploos resultaat.

 LATEX – LAK spuit je gelijk in 2 lagen dus zeer goede dekking.

 LATEX – LAK  kan in elke gewenste kleur gespoten worden..
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BEHANGEN

BINNEN – EN BUITENSCHILDERWERK

LATEX SPUITEN VAN PLAFONDS EN WANDEN

LAK SPUITEN VAN O.A. DEUREN EN TRAPPEN

BEGLAZING – VERVANGING VAN GLASLATTEN

HOUT(ROT) REPARATIES VAN DEUREN EN KOZIJNEN

Onze schilders maken

uw huis weer duurzaam en 

prachtig.

Bel 0297 25 61 63 of mail voor 

meer informatie of voor een 

verhelderend gesprek!

Wilt u zien waar wij mee 

bezig zijn?

Volg ons op facebook.com/

rembrandtschildersbedrijf

Hier plaatsen wij regelmatig 

foto’s van onze projecten en kunt 

u zien hoe wij werken. 


