Rdrie

AUTHENTIEK VAKMANSCHAP
DRIE SPECIALISMEN ONDER ÉÉN DAK
Rdrie staat voor: Restauratie, Renovatie en Reproductie. Drie specialistische
technieken onder één dak.
Onze in eigen huis opgeleide vakmensen zijn vertrouwd met alle problemen en
beheersen alle technieken op specialistische werkterreinen als metselwerk,
voegwerk, injecteren, modelleren, mallen maken, beeldhouwen en patineren.

ONDERSCHEIDEND DOOR KWALITEIT IN BREDE ZIN
Rdrie staat voor betrouwbare zekerheid in alle fasen van het proces: Advies,

SPECIALISTEN IN
RESTAURATIE, RENOVATIE
EN REPRODUCTIE

Uitvoering en Garantie. Alles moet kloppen. Van het begin tot het einde. Immers als
alles onder controle is kun je kwaliteit maken én garanderen.

PROFESSIONELE PARTNER VOOR RESTAURATIE-AANNEMERS
Rdrie B.V. Restauratietechnieken is onderdeel van QUINTO ketencombinatie.
De gespecialiseerde restauratie-aannemer heeft vanuit de opdrachtgever de
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project.
Rdrie vormt daarbij een professionele partner waaraan je een specialistisch
onderdeel met een gerust hart kunt toevertrouwen. Wij beloven alleen wat we waar
kunnen maken (en dat is veel). We lopen nooit weg voor een probleem en komen
altijd onze afspraken na. Dus echt partnership.
Daarnaast biedt Rdrie een uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding.
We kennen ons vak. Dat is ook naar de opdrachtgever een hele geruststelling.

ZEKERHEID VOOR OPDRACHTGEVER EN ADVISEUR
Bij Rdrie kunt u van één ding altijd zeker zijn: U krijgt van ons altijd een
betrouwbaar advies. Wij denken mee in de beste oplossing, ook vanuit uw budget.
Daarna kunt u blind varen op de kwaliteit van onze uitvoering. Onze vakmensen
willen niets anders dan kwaliteit leveren en het afgesproken eindresultaat halen.
Dat is hun beroepstrots.

TOEGEVOEGDE WAARDE IN ADVIES
Een kwalitatief goed eindresultaat begint bij een juiste diagnose van de problematiek
met daaraan gekoppeld een helder en praktijkgericht advies.
Rdrie beschikt over de kennis én de mentaliteit om toegevoegde waarde te kunnen
leveren in deze eerste fase. Immers als de diagnose niet klopt en het advies praktisch
niet uitvoerbaar is dan kun je wachten op faalkosten in de uitvoering.

Authentiek Vakmanschap
Rdrie B.V. Restauratietechnieken

Rdrie denkt graag mee vanaf het begin. Immers kwaliteit is altijd teamwerk.
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