
 

Versie 270112 

Assortiment  
Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard en 
bedrijfsvloerplaat 2x2 

 
Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard 

Specificaties 
 
Betonkwaliteit  : C50/60 
Randafwerking  : ronde vellingkant van 8 mm rond 
Oppervlakte   : zeer stroef , zie specificatieblad 
Wapening  : B500A 
   
Overzicht afmetingen :  
 












   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Hermans Betonindustrie bv 
Nehobolaan 5 
5865 AS Tienray 
T: 0478 – 692065 
F: 0478 – 692335 
E: info@hermansbeton.nl 
I: www.hermansbeton.nl 
 
Een onderneming van  
BTE Nederland BV 
 
ABN AMRO: 41.0612.057 
Sparkasse der  
Stadt Straelen  
Kto.Nr. 110627,  
Blz. 32051996 
 
Btw: NL8097.29.155.B01 
KvK: 12044945 Venlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Erfverhardingsplaat 
 Bedrijfsvloerplaat 2x2 
 Driehoekplaat 
 Erfverhardingsplaat  
 met  vastzetsysteem 
 Kantbalken 
 Roosterplaten 
 Ondersteuningsbalken 
 Ankerplaten 
 Aslastdekken 
 Drinkbakken 
 Putringen/kruinstukken 
 Betonplinten 

Op al onze leveringen zijn de 
algemene 
leveringsvoorwaarden 
van de BFBN van toepassing 
 



 

Versie 270112 

Vervolg assortiment  
Agricon® prefab betonnen erfverharding standaard en 
bedrijfsvloerplaat 2x2 

 
Agricon® prefab betonnen bedrijfsvloerplaat 2 x 2   

Specificaties 
 
Betonkwaliteit  : C50/60 
Randafwerking  : ronde vellingkant van 8 mm rond 
Oppervlakte   : matig  stroef , zie specificatieblad 
Wapening  : B500A 
   
Overzicht afmetingen :  
 












   

   

 
Uitgebreide specificaties treft u aan in het specificatieblad: Agricon® prefab 
betonnen erfverharding standaard en bedrijfsvloerplaat 2x2. 

Legadvies, ondergrond en fundering 
Hiervoor verwijzen we u naar ons specificatieblad: Legvoorschriften Agricon® 
Erfverhardings- , Bedrijfsvloer- en Driehoekplaten. 
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Een onderneming van  
BTE Nederland BV 
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 Erfverhardingsplaat 
 Bedrijfsvloerplaat 2x2 
 Driehoekplaat 
 Erfverhardingsplaat  
 met  vastzetsysteem 
 Kantbalken 
 Roosterplaten 
 Ondersteuningsbalken 
 Ankerplaten 
 Aslastdekken 
 Drinkbakken 
 Putringen/kruinstukken 
 Betonplinten 

Op al onze leveringen zijn de 
algemene 
leveringsvoorwaarden 
van de BFBN van toepassing 
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