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Korrelbeton & van Bentum Recycling Centrale,
de leverancier van écht groene betonmortel voor de prijs van grijze betonmortel
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milieuvriendelijk mogelijk
transport. Daarom heeft
Korrelbeton met Van Bentum
Recycling Centrale ook
geïnvesteerd in een 20-tal nieuwe
betonmixers.
Met deze nieuwe mixers is
Korrelbeton in staat de groene
betonmortel op de meest
milieuvriendelijke manier af te
leveren. Zij doen dat op vier
Nieuwe milieuvriendelijke betonmixer

BRC is een dynamische en innovatieve
onderneming. Deze informatie is daarom
onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden. Neemt u voor alle actuele
mogelijkheden contact met ons op.
Korrelbeton heeft vestigingen in:
Amsterdam en Heerhugowaard.
BRC heeft vestigingen in: Rotterdam,
Amsterdam, Heerhugowaard, Heerenveen,
Venlo en Zaandam.

KORREL
Hoofdkantoor:
Vondelingenplaat 17
3196 KL Vondelingenplaat Rt.
T: +31 (0)10-4724080
F: +31 (0)10-4724090
E: info@bentumrecycling.nl
www.bentumrecycling.nl

Locatie Amsterdam:
Amerikahavenweg 36
1045 AG Amsterdam
T: +31 (0)20-6118295
F: +31 (0)20-6116255

BETON B.V.

Locatie Heerhugowaard:
Snelliusstraat 17
1704 SW Heerhugowaard
T: +31 (0)20-6118295
F: +31 (0)20-6116255
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