FEBESTRAL

Deze vereniging groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonstraatstenen,
betontegels en lijnvormige elementen zoals trottoirbanden en straatgoten.
Kortom: alle prefabbetonproducten voor de tuin en (openbare) weg. De voornaamste
doelstelling van FEBESTRAL is de promotie van de producten en het streven naar
een correcte toepassing ervan. De vereniging volgt ook actief de technische ontwikkelingen op en streeft zo naar een optimale productkwaliteit.

FEBE

De beroepsvereniging van fabrikanten van prefabbetonproducten. FEBE voert
promotie voor de producten uit de sector. De Belgische betonindustrie produceert
een brede waaier aan prefabelementen voor de bouw en de infrastructuur: van
eenvoudige, ongewapende betonproducten zoals betonmetselstenen en straatstenen
tot grote structuurelementen.

www.alkern.be

www.declercq-beton.be

www.bleijko.be

www.bovin-beton.be

www.ebema.be

www.lithobeton.be

www.marlux.com

www.martensgroep.eu

www.stradusinfra.be
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WWW.FEBESTRAL.BE
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Eindredactie: Zinnig
Vormgeving: Comith
De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen van de informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet
garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De uitgever kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een product
moet rekening worden gehouden met het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de lokale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.
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