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Kornuyt is uw perfecte partner  
voor hoogwaardig onderhoud



Kornuyt onderhoudt, herstelt  
en heeft zorg voor onroerend goed!

De juiste analyse
Geen enkele constructie heeft het eeuwige leven. Hierdoor is 

een deskundige inspectie en advies van groot belang! In overleg 

met de opdrachtgever wordt na een grondige inspectie en 

analyse altijd gezocht naar de meest rendabele en duurzame 

oplossing in welke discipline dan ook.

Kwalitatief vooruitstrevend
Investeren in kwaliteit, zekerheid en duurzaamheid leidt tot een 

langere levensduur en minder frequent onderhoud. De kosten 

op langere termijn zullen hierdoor aanzienlijk lager uitvallen.  

Het streven naar het beste kwaliteitsniveau staat bij Kornuyt  

dan ook hoog in het vaandel.

Veiligheid spreekt voor zich
De veiligheid van haar medewerkers en derden is voor Kornuyt 

een absolute must. Hiervoor worden al haar werkzaamheden 

volgens VCA uitgevoerd. VCA is de standaard op het gebied  

van veilig werken met aandacht voor mens, dier, omgeving  

en milieu.

Door haar professionele en flexibele aanpak, 

de inzet van de meest moderne apparatuur 

en gemotiveerde vakmensen zijn zij in 

staat voor vrijwel elk probleem/wens een 

gerichte oplossing te bieden. Kornuyt heeft 

dan ook ruim 30 jaar ervaring in zowel 

nieuwbouw alsmede onderhoud voor de 

meest uiteenlopende marktsegmenten. Hierbij 

kunt u denken aan: openbare gebouwen, 

voedingsmiddelenindustrie, MKB, industrie, 

utiliteitsbouw in zowel de zakelijke als de 

particuliere sector. Mede hierdoor hebben 

zij in de afgelopen decennia bewezen een 

betrouwbare partner te zijn.

C. Kornuyt BV is een succesvol dynamisch bedrijf dat zich volledig gespecialiseerd heeft in het aanbrengen 

en verwerken van kwalitatief hoogwaardige bouwchemische producten. Op dit moment zijn zij een van de 

toonaangevende verwerkingsbedrijven van zuid Nederland voor het in standhouden en het beschermen 

van gebouwen, objecten en constructies. Zo worden waardevolle gebouwen en objecten beschermd door 

totaaloplossingen in de breedste zin van het woord en blijven zo nog lang behouden voor de toekomst.



Kunststofvloeren
Kunststofvloeren worden toegepast als bescherming en afwerklaag. De keuze voor een geschikt vloersy-

steem hangt onder meer af van de bestaande ondergrond, de mechanische belastingen, eventueel de che-

mische belasting, antislip eigenschappen, de kleur en esthetisch uiterlijk van de vloer. Een belangrijk aspect 

bij het aanbrengen van een kunststofvloer is de voorbereiding. Deze vereist veel kennis en ervaring welke 

Kornuyt in huis heeft. Mede door deze ervaring zijn zij in staat om voor vrijwel alle omstandigheden en 

ondergronden een geschikte kunststofvloer aan te brengen. U kunt hierbij ook denken aan extreem snelle 

productsystemen in bijzondere omstandigheden zoals bv een productielijn en of gallerij vloeren waar een 

minimale uitval geoorloofd is. Ook typische schades aan bestaande vloeren zoals scheuren, oneffenheden, 

slijtage en los zittende delen worden met hoogwaardige productsystemen probleemloos en snel hersteld.

 
Vochtbestrijding
Vocht is de oorzaak van veel problemen in gebouwen, woningen en andere constructies. Enkele voorbeelden 

van deze problemen zijn: lekkage, optrekkend vocht en geveldoorslag. Om de juiste diagnose te kunnen stel-

len is specifieke kennis van zaken vereist. Kornuyt voert ten aller tijde een technische analyse uit, wat noodza-

kelijk is voor het meest optimale resultaat. Wanneer de oorzaak van het vochtprobleem eenmaal is vastgesteld 

word gekozen voor de juiste methode in combinatie met de meest geschikte producten en systemen.  

Kornuyt injecteert, maakt vloeistofdicht, versterkt en dicht af zowel preventief als curatief.

Vastgoedonderhoud
Vastgoedonderhoud is een breed begrip, dat niet alleen bijdraagt aan een blijvende goede uitstraling, maar 

het heeft bovendien ook invloed op de levensduur van het gebouw of object. Alle voorkomende onderhouds-

werkzaamheden en de eventuele renovatie van gebouwen/objecten kunnen voor u verzorgd worden. Hierbij 

speelt het formaat van het project geen enkele rol! Denk hierbij o.a. aan gevelreiniging, gevelconserveringen, 

betonrenovatie en herstel, dilataties en voegovergangen, galerij en balkon vloeren enz.

Injectietechnieken
Injecteren is een specialistisch vak wat veelal wordt toegepast in betonnen of stenen constructies met 

als doel de gescheurde constructies tot zijn oorspronkelijk sterkte te herstellen, holle ruimtes te vullen en 

lekkende constructies waterdicht te maken. Elke situatie stelt eigen eisen aan het product waarmee wordt 

geïnjecteerd. Afhankelijk van de situatie en het te bereiken doel worden de meest moderne methodes en 

materieel ingezet. Kornuyt werkt met zeer uiteenlopende, oplosmiddelvrije materialen. Hierbij moet u denken 

aan: gel-soorten van 1 tot 4 componenten, cementgebonden harsen, polyurethaan en epoxy harsen.
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Maak gerust een afspraak
voor een vrijblijvend advies!

C. Kornuyt bv.

Industrieterrein “Hoogeind”

Churchilllaan 121a

5705 BK  Helmond

T 0492 - 53 45 96

F 0492 - 53 59 65

E info@kornuyt.nl

I www.kornuyt.nl

ReFeReNtIes
• Bavaria brouwerij Lieshout • Delicia

• Huybregts Groep • Vendrig transport

• Schiffers Food • Woonpartners

• Holland Malt • Breevast Vastgoed

• Kadans Vastgoed • Organon

• Daf • KPN

• Gemeente Veghel • Gemeente Helmond

• Ad van Geloven • Destil

• Refresco Benelux • Nedschroef

• Dura Vermeer • Limburgs Museum




