Boeiend beton
voor openbare
ruimten

BETON BEGINT BIJ DU MONT

De kunst van het goede

Artistieke uitdagingen en toonaangevende projecten, daar worden de specialisten van
Du Mont Beton enthousiast van. Vastbijten in de oplossing, los van de complexiteit van de
aanvraag. Maatwerk in betonproducten voor openbare ruimten. Ruimten die door iedereen
betreden worden zodra mensen hun huis verlaten. Plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten of
waar kinderen spelen. Maar ook waar men kan recreëren. Een verzorgde en mooi ingerichte
omgeving beïnvloedt de kwaliteit van wonen en werken positief.

Uiterlijk
Architecten, ontwerpers en ontwikkelaars van buitenruimten krijgen wat ons betreft alle vrijheid om naar eigen inzicht materialen,

Openbare ruimte.
Du Mont Beton verstaat

afmetingen en soorten afwerking te variëren en te combineren.
Prefab betonelementen moeten van de hoogste kwaliteit zijn. Dat
begrijpen we als geen ander. Daarom staan tijdens ons productieproces strenge kwaliteitseisen centraal. Wij staan er garant voor

de kunst van het boeiend

dat u tevreden bent. Dat u krijgt wat u voor ogen heeft.

maken. Maar dat niet

Aangenaam samenwerken. Dankzij de gestroomlijnde organisatie

alleen, we beheersen het

besparend, zowel in tijd als geld. Neem de proef op de som en

ook. Geef ons de ruimte.

snel gerealiseerd en zonder tussenkomst van derden. Dit werkt
maak kennis met kwaliteit.
Du Mont Beton uit Barneveld is u graag van dienst! Informeer ook
eens naar ons indrukwekkende assortiment zitelementen. Stuk
voor stuk aan te passen aan uw specifieke wensen.
Kortom, de mogelijkheden van Du Mont Beton zijn nagenoeg
eindeloos.

De kracht van maatwerk
Du Mont Beton adviseert niet alleen, maar verzorgt
ook het projectmanagement en de uitvoering. Vormen zijn een wezenlijk onderdeel van een boeiende
toepassing. Vorm betekent in veel gevallen maatwerk.
Maatwerk vereist absolute kennis van materialen, productieprocessen en kostenbeheersing. De oplossingen van Du Mont zijn zowel kwalitatief hoogwaardig
als kostenbewust. We adviseren vakkundig als het gaat
om betaalbare haalbaarheid.
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