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Onderplaat Betonbank

€ 375,00 excl. BTW

Productcode: OP.BB

(€ 453,75 incl. BTW)

Deze betonnen onderplaat (246 x 120) is geschikt om onder elke bank in de
openbare ruimte te plaatsen.
De dikte van de onderplaat is 72 mm.
Doordat u deze platen in het maaiveld verdiept aanbrengt, kan rondom met een
maaier het onderhoud worden gedaan.
Dus altijd een schone nette plek vóór, langs en achter de bankjes in de openbare
ruimte.

2e product en volgende voor
€ 275,00 per stuk, bespaar 26% !

Omdat steeds meer gemeentes inzien dat het erg tijdrovend is om een
stoeptegelverharding onder een bankje vrij van onkruid te houden hebben wij
deze onderplaat ontworpen.
De betonplaat is aan de bovenzijde voorzien van een anti-slip ruitprofiel. Hierdoor
is de plaat minder glad als het net geregend heeft.
Betonnen bankjes van HeBlad kunnen los op deze onderplaat worden gezet,
deze zijn namelijk zwaar genoeg om niet te kunnen schuiven.
Heeft u andere (design) bankjes in uw gemeente, dan kunt u er voor kiezen deze
met ankers vast te boren op deze betonplaten.
Als maatwerk kunnen we tegen meerprijs ook sparingen etc instorten, zodat de
onderplaat aangepast is aan uw type bank. Hiervoor dient u met ons contact op te
nemen.
12 August 2020 - Prijswijzigingen voorbehouden

Rabobank De Kempen, Markt 7, 5531 BA Bladel (NL)
BIC code: RABONL2U
IBAN: NL 20 RABO 0107530112

K.v.K. nr: 170.66.364
BTWnr: NL0063.43.818.B01
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Specificaties Onderplaat Betonbank
Productcode
Kleur
Afmetingen (L x B x H)

OP.BB
Naturel beton
248 x 120 x 7,2 cm

Gewicht
Afwerking oppervlakte
Hijsvoorziening

475 Kg
Anti-slip ruitprofiel
Betonschroefhuls M16 aan 4

Gerelateerde producten

BB.DL.A

BB.DL.OV

Rabobank De Kempen, Markt 7, 5531 BA Bladel (NL)
BIC code: RABONL2U
IBAN: NL 20 RABO 0107530112

PS.DL.A

HB.FB.A

PP.AR.GR
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