BBT is een groep ontstaan uit een 3-tal bedrijven.
Deze 3 bedrijven hebben een ruime expertise op ieder hun eigen vakgebied.
Bucro Trading heeft meer dan 50 jaar ervaring in het spuitgieten van kunststof producten.
Buyten Staalbouw heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vervaardigen van stalen en roestvaststalen
producten.
TDS Techniek heeft ruim 30 jaar ervaring in het vervaardigen van aluminium producten.
Door deze verschillende expertises heeft de BBT Group voor u als opdrachtgever in nagenoeg alle
gevallen de oplossing voorhanden.

Voor ontwerp, berekenen, tekenen, produceren, installeren.
Alle werkzaamheden geschieden in eigen beheer.
BBT GROUP, de balans in prijs en kwaliteit.

Nieuwsgierig geworden? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
* De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.

Correspondentieadres:
Stofkuipstraat 8
1531 NC Wormer

www.bbtgroup.nl
Telefoon: +31 (0)75 653 99 53
Fax:
+31 (0)75 642 42 68

info@bbtgroup.nl

DE LEUNINGVERHOGER
Bij het verhogen van galerij- of balkonvloeren komt het vaak voor dat het hekwerk niet meer voldoet
aan de eisen van het bouwbesluit.
Hiervoor heeft BBT een uniek product ontwikkeld, wat heel eenvoudig op bestaande leuningen
geplaatst kan worden en wat een enorme kostenbesparing oplevert ten aanzien van het vervangen
van de hekwerken.
Voor bijna iedere situatie hebben wij wel een passende oplossing, zowel in kunststof, rvs, aluminium
of staal. De leuningverhogers kunnen wij toepassen in elke gewenste Ral kleur.
Hieronder vind u enkele uitgevoerde werken. Staat de oplossing die u zoekt hier niet tussen? Neem
gerust contact met ons op zodat we voor uw specifieke project ook de juiste oplossing kunnen
bieden.

Standaard leuningverhoger v.v. RVS geslepen buis.

Aangepaste “standaard”
verhoger met RVS inzet.

Speciaal op kleur
gepoedercoate steun in
kleur hekwerk en nieuwe
leuning.

“Speciaal” vervaardigde aluminium
geanodiseerde verhoger met leuning.

Op kleur gespoten leuning verhogers met
gepoedercoate aluminium leuning.
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Wanneer het niet mogelijk blijkt om de leuningverhoger toe te passen, is de BBT Group de partij om
de hekken geheel te renoveren of te vernieuwen. Ook voor kleine series bent u bij ons aan het juiste
adres.
Neemt gerust contact met ons op voor advies of prijsopgaaf voor uw project.

Ook voor productie en montage van nieuwe hekwerken en constructies.
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