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Een wereld van beton
Betonfabriek Vrijenban maakt de om- 

geving toegankelijk en fraai met beton. 

Wij zijn gespecialiseerd in de productie 

van betondelen met bijzondere vormen,  

maten en kleuren. Onze betondelen  

worden onder meer toegepast voor  de 

inrichting van pleinen, voor de con-

structie van fonteinen, voor speciaal 

gevormde trappen, slingerende paden. 

Producten van Vrijenban zijn toepasbaar 

in elke openbare ruimte en bedrijfs- 

omgeving.

Bij de inrichting van binnen- en buiten-

ruimtes heeft u vaak onvoldoende aan 

standaard betondelen en stenen. U heeft 

te maken met een onregelmatig gevorm-

de ruimte of u zoekt naar een bijzondere 

uitstraling. U wilt speciaal gevormd 

straatmeubilair plaatsen of de ruimte 

toegankelijk maken voor mindervaliden.

In al die gevallen heeft u behoefte aan 

bijzondere en op maat gemaakte beton-

nen onderdelen. Bij Vrijenban heeft u 

de keuze uit verschillende soorten 

beton. Het materiaal kan ruw of glad 

worden afgewerkt, of beschermd worden 

tegen vervuiling. Wij leveren ook beton- 

delen die bestand zijn tegen extra 

intensieve belasting, zoals bijvoorbeeld 

in een stadion.

U heeft de keuze uit verschillende 

kleuren materiaal, zoals licht- en donker- 

grijs, anthraciet en zwart. Deze kleuren 

geven uw project een robuuste of juist 

stijlvolle uitstraling. Ook geverfd beton 

in de kleur van uw keuze is mogelijk.

inspiratie
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Trappen van beton
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Wij leveren trappen die de juiste maten hebben en perfect in hun omgeving  

passen. Bij het ontwerp van een trap letten wij in het bijzonder op de veiligheid 

en het comfort. Voor een plein wenst u een ander soort trap dan in een school-

gebouw. De ene trap zal vooral veel belopen worden en de andere trap heeft 

tevens een decoratieve functie. Wij leveren elke bijzondere trap, bijvoorbeeld 

een schuine of kronkelende trap op een moeilijke locatie of een trap die beeld-

bepalend is voor een plein of kantoorgebouw.

Trappen van beton
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Trap- en zitelementen van beton
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In het klassieke colosseum dient de tribune als zitplaats, maar ook om te zorgen 

dat de grond op zijn plek blijft. Wij leveren betonnen elementen voor elke soort 

locatie: kadewanden, overslaghavens, tuinen en parken, gebouwen en openbare 

ruimten met niveauverschillen.

Zitelem
enten van beton
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Straatmeubilair van beton
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Een plein, een monument, bankjes, bloembakken, waterpartijen, paaltjes en 

trappen. Wij produceren en leveren elk ontwerp, in de maten, materialen, kleuren 

en afwerking die u wenst. Of het nu gaat om een intiem plein met een paar 

bijzondere bankjes, of om een prestigieus project met indrukwekkende water-

partijen.

Straatm
eubilair van beton
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Platen en maatwerk van beton
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Met maatwerk van beton kunt uw kantoor of buitenruimte de uitstraling geven 

die u wenst. U kunt zich onderscheiden door een glooiende trapconstructie die 

grotendeels uit betondelen op maat bestaat. Of u kunt uw parkeerplaats op een 

bijzondere manier inrichten. Ook voor monumenten met inscriptie leveren wij de 

betonplaten met inscriptie, naar het ontwerp dat u wenst.
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Betonfabriek Vrijenban B.V.

Rotterdamseweg 376

2629 HG Delft - Nederland

t +31 (0)15 256 01 93

f +31 (0)15 257 14 67

e info@betonfabriekvrijenban.nl

i www.betonfabriekvrijenban.nl

denken in Beton

Wij geven u graag advies over de bijzondere 

mogelijkheden van beton. Neem vrijblijvend 

contact op.


