Kiezen voor sfeer

Het sfeervolle van plantenbakken

PLANTENBAKKEN
De plantenbakken van Du Mont Beton bieden u bijna onbegrensde mogelijkheden, uw park of tuin verder aan te kleden.
Onze plantenbakken en plantenschalen worden gebruikt als decoratie voor het aanbrengen van sfeer, maar ook in een praktisch context als decoratieve verkeersremmers of terreinafscheiding. U bent bij ons op het juiste adres als het gaat om een
betonnen plantenbak.
Du Mont Beton kan plantenbakken leveren in vrijwel elke vorm. Of het nu groot
moet zijn of klein, hoog of laag, rond of vierkant, U maakt uw wens kenbaar en wij
maken het. Ook de kleur of structuur wordt naar uw wensen uitgevoerd.
Een plantenbak gemaakt door Du Mont Beton is uniek in zijn soort. Bij ons is maatwerk namelijk standaard. Op uw verzoek zal de speciaal voor u gemaakte bak uniek
blijven en derhalve niet voor anderen gemaakt worden.
Of u nu één plantenbak wilt, of een hele serie, bij Du Mont Beton heeft u het voor het
zeggen. Plantenbakken worden voorzien van een gat in de bodem, voor afvoer van
overtollig water. Op verzoek worden ook waterdichte bakken geleverd. Deze zijn
zeer goed bruikbaar als vijverbak.
Om de plantenbakken na de bloeiperiode weer netjes op te ruimen, kunnen ze worden voorzien van een hijsvoorziening. Ook een palletvorksparing behoort tot de
mogelijkheden zodat u uw terrein snel en eenvoudig op een andere manier kunt
indelen.
De plantenbakken van Du Mont Beton kunnen goed gecombineerd worden met
onze zitelementen. Deze worden op verzoek in dezelfde afmetingen gemaakt.
Wij worden geroemd om onze correcte service en snelle levertijden. Kies voor kwaliteit en laat u voorlichten over de vele mogelijkheden. Zaken doen met Du Mont
Beton werkt kwaliteitsverhogend en kostenverlagend.
Wij zijn u graag van dienst!
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