
Maakt uw ruimte weer leefbaar

Een totaalpakket
Ongemerkt kunnen houtaantasters zoals zwam, bruinrot en houtworm 
grote schade aanrichten. Zij vormen een bedreiging voor de dragende 
houten delen van een gebouw.
Zwamtotaal rekent definitief af met deze aantasters. De bestrijding van 
houtaantasters voeren wij grondig en compleet uit. Als balken of vloer-
delen moeten worden vervangen dan wordt dit door onze bouwkun-
dige professionals verzorgd. En hierin gaan wij ver, wij gaan voor to-
taal. Van het uithuizen van uw huisraad, tot het aanbrengen van nieuw 
stucwerk en wandtegels op de muren. Daarbij streven wij naar een 
minimum aan overlast voor de bewoners/gebruikers.

Onze werkwijze:
Zwamtotaal bestaat uit een team van specialisten die het als een uit-
daging zien om dagelijks de strijd aan te gaan met houtaantasters. Dit 
gebeurd met veel plezier, passie en precisie. Tijdens het gehele traject 
zorgen wij voor heldere communicatie naar alle betrokkenen.

1. Inventarisatie
Voor een goede aanpak is het belangrijk dat er een inspectie door 
een gespecialiseerde partij wordt uitgevoerd. Deze partij consta-
teert in hoeverre een eventuele aantasting in uw gebouw aan-
wezig is en stelt hiervan een rapportage op. Indien gewenst kan 
Zwamtotaal u in contact brengen met de juiste partij.

2. Rapportage
Het resultaat van de inventarisatie is een rapport waarin staat om-
schreven welke aantastingen er geconstateerd zijn. Door middel 
van foto’s en een plattegrond worden de problemen concreet en 
zichtbaar gemaakt. Het toegevoegde plan van aanpak toont welke 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de aantasting te 
elimineren. 



3. Sloop/demontage
U heeft houtaantasters in uw gebouw. Erg vervelend. De hout-
aantasters kunt u in verschillende vormen aantreffen. Zwam is 
één van de heftigste soorten. Hierbij is het noodzakelijk dat de 
aangetaste houten delen verwijderd worden. De specialisten van 
Zwamtotaal zijn in staat om deze destructieve handelingen zorg-
vuldig voor u uit te voeren, zonder hierbij onnodige schade aan 
uw gebouw te veroorzaken. Wanneer dit mogelijk is kunnen deze 
werkzaamheden ook in bewoonde staat worden uitgevoerd.

4. Bestrijding
De bestrijding is één van de belangrijkste punten in dit proces. 
Wanneer u problemen hebt met houtaantasters is het van groot 
belang dat deze aantasting op de juiste wijze behandeld wordt. 
Wanneer alleen de aangetaste delen verwijderd worden bestaat 
de kans dat er sporen van houtaantasters op de omliggende 
bouwmaterialen achterblijven. Deze sporen zijn in staat om het 
nieuwe bouwmateriaal wederom aan te tasten. 
De bestrijding is een uiterst specialistisch werk dat wij bij Zwam-
totaal uitstekend beheersen.

5. Bouw/montage
Bij Zwamtotaal hebben wij professionele bouwkundige teams die 
de herstelwerkzaamheden volledig kunnen uitvoeren. Denk hier-
bij aan het aanbrengen van nieuwe vloerdelen, herstelwerk aan 
muren en badkamers. 

Voor het aanbrengen van nieuwe vloeren zijn er veel mogelijk-
heden met een diversiteit aan vloertypes. Van de gebruikelijke 
houten balklaag met houten vloerdelen tot de meest recente en 
innovatieve renovatievloeren.

Voor woningcorporaties en verenigingen van eigenaren voeren 
wij projecten uit. Daarbij staan onze jarenlange ervaring en speci-
alistische kennis tot uw beschikking. Naast een effectieve bestrij-
ding telt de communicatie met de bewoners dan extra. Wij infor-
meren de bewoners, beantwoorden hun vragen en zorgen ervoor 
dat zij tijdig weten wat er gaat gebeuren. Wij kunnen het volledige 
projectmanagement verzorgen.
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