MOLS
BETONSCHUTTING
Al meer dan 40 jaar is het familiebedrijf Mols Beton een
betrouwbare partner in de betonmarkt. De expertise die
wij in al die jaren hebben opgebouwd op het gebied van
beton, is ongeëvenaard.

Mols Betonschuttingen hebben veel voordelen ten
opzichte van een (hard-) houten schutting. De betonschuttingen zijn geschikt als tuinafscheiding, geluidscherm en
veiligheidsafscheiding.

Vanuit onze productielocatie in Echt leveren wij een breed
scala aan kwalitatieve betonproducten zoals betonschuttingen, steenkorven, terrastegels en bestrating.

Unieke voordelen van onze betonschuttingen:
duurzaam
onderhoudsarm
vergaan niet
trekken niet krom
geluiddempend
Daarbij zijn de schuttingen leverbaar in een groot aantal
motieven en in meer dan 200 kleuren. De kleuren kunnen
van elkaar verschillen aan beide zijden, ideaal wanneer u
samen met uw buren een schutting deelt.
Wij hebben de meest gekozen schuttingen voor u
geselecteerd. Kijk snel verder!

NOSTALGIE

molsbetonschutting.nl

CASA BORSICA

MODERN
DESIGN
Speciaal voor de moderne tuin hebben we een selectie
moderne motieven. Deze passen bij iedere hedendaagse
tuin. De designs zijn daarnaast ook uitermate geschikt om
te combineren met een strakke waterval of een moderne
tuinhaard.

MEEST GEKOZEN MODERNE MOTIEVEN

MONTANA

FELS

PRESTIGE GLAD

ELK MOTIEF
IS LEVERBAAR
IN MEER DAN
200 KLEUREN
CASA BORSICA

VLAKSTONE

STEEN
DESIGN

MEEST GEKOZEN STEEN MOTIEVEN

Kies voor een steen design als u de uitstraling wilt van
een mooie bakstenen muur. Het steen design is verkrijgbaar in een groot aantal steenmotieven en geeft een
moderne en robuuste uitstraling aan uw tuin.

FELS

RELIËF

SLATE

COTTAGE

GLAD

KLASSIEK STEEN

HOUT
DESIGN

COMBINATIES
EN OPTIES

Kies voor een hout design betonschutting wanneer u wel
de uitstraling van een houten schutting wilt, maar niet de
nadelen zoals kromming en rotting. Met een hout design
kunt u zowel een natuurlijke sfeer aan uw tuin geven als
een strakke, moderne uitstraling.

Combineer uw Mols Betonschutting met Mols Steenkorven
voor een speels effect. Deze steenkorven geven extra
grandeur aan uw tuin en zijn leverbaar met bijvoorbeeld
een tuinhaard of een waterval.
De betonschuttingen zijn zowel enkel- als dubbelzijdig af
te werken met verlichting, afdekkapjes, afdekpanelen en
tuinpoorten. De mogelijke hoogtes variëren van 30 cm
tot en met 280 cm. Maak uw tuin helemaal af met een
bijpassend en onderhoudsarm tuinhuis in hetzelfde design.
Bezoek onze website voor uitgebreidere informatie en
mogelijkheden.

MEEST GEKOZEN HOUT MOTIEVEN

ELEGANT

VLECHT

PRESTIGE

SOLIDE

WALDHOUT

BEZOEKADRES
Loperweg 28, 6101 AE Echt
T +31 (0)475 - 48 19 12
verkoop@molsbetonschutting.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 - 12.00 uur

molsbetonschutting.nl

