HØJSTYRKEBETON
FRA 50 TIL 700 CM.

KØGE HAVN

STØTTEMURE
LEVERING DIREKT FRA LAGER

STØTTEMURE
VORES STILLE STYRKE FOR STØTTEMURE MED JORD / STØTTEMURE MOD VAND
PLANLAGER,GENBRUGSPLADSEN / SPECIELLE TILPASNINGER
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VORES 10

ANLÆG

VORES USYNLIGE STYRKE.
Konstruere er vores lidenskab, at skabe en ting ud af ingenting. Samarbejd med vores
kunder til projekter som befinder sig rundomkring os til hverdag. Sommetider er de
synligt men det meste af tiden usynligt. Det er vores styrke!

STØTTEMUR MED MØNSTRE
AFFASEDE STØTTEMUR

ELLER PAGINA

Støttemure af den højeste kvalitet med den bedste finish. Direkt leveret fra vores
lager med 15 års fabriksgaranti. Du må gerne kontakte os for nærmere information
angående Bosch Beton.
Vi tænker med fra starten af din projekt til den til den
fase hvor elementer skal monteres. Det kalder vi en
fuld service løsning.
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L STØTTEMUR

Bosch Beton kendt
på markedet for
støttemure og en
professionel familie

BOSCH BETON
GARANTIER
Mere end 5000 støttemure
direkt fra vores lager.

Fra 50 til 700 cm i højden

Fuld service fra 3D design til montering
Høj ekspertise og hurtigt produktion
af skræddersyede og teksturerede
støttemure
Meget tætte og glatte støttemure
med flotte synlige kanter (klasse A/B)
Korte linjer og højt service nivo
overfor vores kunder.
Den højeste beton kvalitet på
markedet (C60/75)
Konstruktion og produktion ifølge
Eurocode
Produceret med KOMO
og CE certificering
Fabriksgaranti til 20 år og
en konstruktion liv af 50 år

LR STØTTEMUR

Op til 7 meter i højden, brugt som

Vores LR støttemur har en ekstra bred

støttemur for jord sikring eller

fod og en hæle for at den kan modstå

mod vand ,opbevaring af sand/

tyng trafik tryk eller tynge laster som

grus,genbrugspladsen og andre

på en dige.

tilpasninger.

virksomhed for
over 50 år.
Fra venstre til højre: Gerard van den Bosch,
Brechtje van den Beuken - van den Bosch,
Gert van den Bosch og Brand Jan van den Bosch

Hjørnesamling indvendigt 90 grader

Hjørnesamling udvendigt 90 grader

Udvendigt hjørne med gering

Indvendigt hjørne med gering

