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PavementPartners werkt efficiënt samen met de  

verschillende marktpartijen in de wegenbouw. Korte lijnen 

en no nonsense, dat is kenmerkend voor PavementPartners.  

Zo onderscheidt PavementPartners zich door een hoog  

serviceniveau, flexibiliteit en korte responsetijden. 

PavementPartners is een betrouwbare partner in bitumen, 

bitumenemulsies en asfaltwapening voor de wegenbouw, 

gericht op tevreden klanten op de lange termijn!
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Op de hoogte blijven?

PavementPartners is dè raadgever voor de toepassing van bitumen  

producten voor asfalt in de wegenbouw. Door ons internationale netwerk  

en innovatieve kracht vinden we voor elk probleem de juiste oplossing.

PavementPartners draagt ook zorg voor kosteneffectieve maatregelen in 

de ontwerpfase. Dankzij de ruime expertise van PavementPartners regelen 

wij dat uw project vanaf de voorbereidende (ontwerp)fase t/m de uitvoering 

geheel vlekkeloos verloopt!

Advies • Ontwerp • Verkleving vloeistofdicht 
Planningsapp • Innovatie

Onze diensten
PavementPartners levert bitumenproducten voor wegenbouw en industrie: 

bitumen voor asfaltproductie, warme en koude bindmiddelen, voor het  

maken van slijtagen, SAMI’s  etc. Daarnaast zijn we specialist op het gebied  

van asfaltwapening.

Wilt u informatie of een monster aanvragen van een van onze producten? 

Mail dan naar ludo@pavementpartners.nl en wij sturen het graag naar u  

toe of komen vrijblijvend langs voor een adviesgesprek.

Oppervlakbehandeling • SAMI • Sealing • Kleeflaag  
Asfaltwapening • Bitumen • Onderhoudsproducten

Onze producten

PavementPartners heeft diverse projecten gerealiseerd.  
Op onze website kunt u de nieuwste projecten interactief bekijken. 
Tevens houdt PavementPartners een blog bij met nieuws en 
ontwikkelingen op het gebied van de wegenbouw.
 
Kijk voor alle informatie op www.pavementpartners.nl  
of volg ons op facebook!


