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GEVELRESTAURATIE & REINIGING
BETONHERSTELLING & SANERING
TERRASRENOVATIE
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BEDRIJF

Peter Cox nv legde sinds de oprichting in 1963 een opmerkelijk parcours 
af. Als eerste in Antwerpen specialiseerden wij ons in professionele 
gevelreiniging. Momenteel kunnen we dan ook talloze referenties 
voorleggen. En geen enkel reinigingssysteem heeft nog geheimen voor 
ons. U kiest dus voor een ervaren partner! 

Over de jaren zijn onze activiteiten steeds blijven uitbreiden. Van 
gevelrestauratie, herstellen en/of vervangen van bakstenen, natuursteen 
en voegen tot totaalrestauraties van kerken, stadhuizen, geklasseerde 
monumenten en privé-woningen. De opkomst van betonrot stuurde ons 
ook richting betonrenovatie en -consolidatie.

Wij zijn trots op wat wij doen en streven voortdurend naar een 
eindresultaat van de hoogste kwaliteit. Hoe doen we dit? Ons team 
bestaat uit gemotiveerde mensen, die blijvend getraind worden. Via 
fabrikanten en opleidingscentra blijven wij ook op de hoogte van de 
meeste moderne restauratietechnieken. Zo kan Peter Cox nv voor elk 
probleem een oplossing bieden.
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DIVERSE SPECIALISATIES
Al jaren staan wij in voor de restauratie van alle soorten gebouwen, 
zowel geklasseerde monumenten als privé-woningen. De originele 
bouwmaterialen en -technieken worden hierbij steeds gerespecteerd. 
Natuursteenherstelling is een van onze specialiteiten, en dit in al zijn 
vormen. Ook voor opliggende voegen of snijvoegwerk kunt u bij ons 
gedreven team terecht.

Na meer dan 45 jaar ervaring in gevelreiniging zijn wij in staat om u alle 
courante technieken aan te bieden. Afhankelijk van de vervuiling en 
de gevelsteen bepalen wij de meest geschikte methode om uw gevel 
optimaal te reinigen.

Problemen met betonrot? Peter Cox is gecertificeerd betonhersteller. 
Corrosie van de wapening of aantasting door chlorides zijn hier de 
grote boosdoeners. Wij herstellen en saneren zonder moeite uw 
betonconstructie. Ons personeel legde een erkenningsproef af voor de 
uitvoering van werken voor de staat. We geven u zo een extra garantie 
op kwalitatief werk. Na sanering en herstelling is aantasting door 
luchtverontreiniging uitgesloten, dankzij een carbonatatieremmende 
coating.

Een oude pastorij die nu dienst doet als restaurant? Of een stal die wordt 
omgebouwd tot woonhuis? Bij Peter Cox nv kunt u terecht voor alle 
soorten renovatiewerken. Wij voeren hierbij de beton- en metselwerken 
uit en nemen ook de bezettingswerken, de vloer- en muurtegels voor 
onze rekening.

Heeft uw appartement last van een waterdoorlatend balkon of terras? Wij 
kunnen dit probleem op verschillende manieren voor u oplossen. Voor 
deze werken kunnen wij u 10 jaar verzekerde garantie aanbieden tegen 
doorwateren.

Ook op het vlak van restauratie van beelden en standbeelden zijn wij een 
specialist. Natuursteen, brons of koper? Dat maakt ons weinig uit. Wij 
herstellen uw beelden, en voorzien ze van een beschermende coating. 
Een afgebroken voet, hand of neus? Onze kunstenaars boetseren ze na 
op basis van oude foto’s. Wij maken van bepaalde stukken ook een mal 
en gieten kopieën in natuursteen gietmortel.
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PETER COX NV
Neerlandweg 24 B
2610 Wilrijk

T 03 830 51 55
F 03 830 60 53

info@petercox.be
www.petercox.be
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