CBS BETON, DE REFERENTIE
VOOR BETONSYSTEMEN
| GRONDWERKEN | tuinaanleg
| aannemingen | biogas | LANDBOUW | muleby silo | maatwerk
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Keerwanden = TIJD- EN KOSTENBESPAREND
Beperkte voorbereiding nodig
Snelle plaatsing
Onmiddellijk in gebruik te nemen
Beton = sterk en duurzaam
Elk element voorzien van hefhaak voor makkelijke plaatsing

WWW.CBS-BETON.COM

Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden
prefab betonelementen:
• Opvangen van hoogteverschillen
• Verhoogd/verlaagd terras
• Laadkades
• Vijverbouw
• Opslag van losse materialen &
bulk bv snoeiafval, potgrond,
zand, grind,..
• Omgevings- en
infrastructuurwerken
• Afbakening van bedrijfsterreinen
• Aanleg parkeerterreinen
• Mestvaalt
• Oeverversterking
• …
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CLF10GS

Klassiek gamma keerwanden
glad bekist of met afgestreken rugzijde
Conisch – type CL(XXX)G/CLX(X)A
met vellingkant

H 0,50 tot 6 m op verschillende lengtes
vaste hoeken

NIEUW

afgerond

Wanden met bovendikte 10 cm
GLAD BEKIST OF MET AFGESTREKEN RUGZIJDE
compatibel gamma voor een mooi eindresultaat

Flat – type CLF10GS
H 0,50 tot 3 m op lengte 2 of 4 m
glad bekist
Flat – type CLF10AS
H 0,50 tot 3 m op lengte 2,50 m
met vellingkant

met afgestreken rugzijde
ideaal voor afschuiningen

NIEUW
Wanden met bovendikte 12 cm
glad bekiste rugzijde

met vellingkant

Flat – type CLF12GS
H 0,55 tot 3,05 m (per 0,25 m) op lengte 1 m
Esthetisch element met gladde
afwerking aan de rugzijde

Naast een ruim standaard gamma biedt CBS specifieke oplossingen voor uw projecten :
Elementen op maat

Hoekoplossingen afwijkend van 90 °

Afgeschuinde elementen

Gekleurde keerwanden

Zwaardere (verkeers)belasting

Bij beperkte afgraving van de grond:

Aangepaste lengte

omgekeerd gebruik van de wanden mogelijk?

Wij bekijken graag de mogelijkheden met u

Realiseer uw project snel en efficiënt met prefab beton

Bekijk ons gamma op www.cbs-beton.com

Beton van hoge kwaliteit
- genormeerde productie

CONTACT
CBS Beton
Hooiemeersstraat 8 | B - 8710 Wielsbeke
T +32 56 61 75 37  | F +32 56 61 75 39
info@cbs-beton.com
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Meer dan 10 jaar ervaring

Paswerk mogelijk

Ruime voorraad

Eigen studiedienst

