Missie
De BTE-groep wil een betrouwbare, innovatieve en marktgeoriënteerde industriële
bouwtoeleveringsindustrie zijn, die een pakket van kwalitatief hoogwaardige, zo veel
mogelijk zich onderscheidende prefab betonconcepten en hieraan gelieerde diensten
aanbiedt in de nationale bouwmarkt, waardoor toegevoegde waarde gecreëerd
wordt voor zowel de klant, het bedrijf als de aandeelhouder.

Visie
BTE Nederland BV speelt een vooraanstaande rol in de betonproductenindustrie in
Nederland en bereikt dit door continu te investeren in mensen en middelen. Daarbij
is het vervaardigen van massaproducten en op maat gemaakte elementen in gescheiden business units ondergebracht. De overige functies worden waar mogelijk
gecombineerd teneinde een bedrijf te creëren waar de synergetische effecten maximaal benut worden. Een bedrijf waar medewerkers een plezierige en uitdagende
werkomgeving hebben, waar continuïteit gewaarborgd is, waar met inachtneming
van de milieuregels gewerkt wordt en waar tevens een zo groot mogelijk rendement
gerealiseerd kan worden.

BTE Nederland B.V.
Geurdeland 9
6673 DR Andelst
Postbus 58
6670 AB Zetten
Telefoon: +31 (0)488 41 71 91
Telefax: +31 (0)488 41 71 99
E-mail: info@bte.nl
Internet: www.bte.nl

Grootse ideeën
geconcretiseerd

Gespecialiseerde
betonbedrijven
in één groep

De grond-, weg- en waterbouw, industrie, landbouw en veeteelt, woning- en utiliteitsbouw en
infrastructuur zijn sectoren met elk hun specifieke
eisen, vragen en behoeften. Met een veelheid
aan producten in prefab beton, ondergebracht in
productgroepen, spelen de ondernemingen van
BTE daar op in. BTE staat voor Bouw Toeleveringsindustrie Europa. Die naam drukt niet alleen uit dat
ontwikkelingen in Nederland altijd samenhangen
met die om ons heen (en vice versa), maar het
geeft ook weer dat de groep tot de grootste van
ons land behoort.
Met een omzet van meer dan 200 miljoen euro
in Nederland, Duitsland en België is de BTE-groep
een toonaangevende betonindustrie in West-

Europa, partner voor grote marktpartijen. Mede
aangespoord door het moederbedrijf, leggen de
ondernemingen van BTE de lat continu hoger. De
ontwikkelingen gaan snel, technieken veranderen,
regelgeving wordt strikter, de vraag naar flexibiliteit groter en de concurrentie neemt toe, zowel
in kwaliteit als in omvang. De BTE-groep biedt
daar tegenwicht aan en loopt daar op vooruit
door permanent te investeren in kennis, te werken
met goed opgeleide medewerkers, een duidelijk
merkenbeleid te voeren, te investeren in moderne
fabrieken, verder te innoveren, waar mogelijk te
streven naar schaalvergroting én door de krachten
van de ondernemingen onderling beter te benutten. Deze presentatie is daar een tastbaar voorbeeld van.

BTE Nederland BV uit Andelst is het moederbedrijf van gerenommeerde betonbedrijven
die marktgerichtheid, innovatie en ‘doen wat
je belooft’ hoog in het vaandel hebben. BTE
is de verbindende kracht tussen de ondernemingen die elk met hun specialisme adequaat
antwoord geven op de vragen in de bouw en
infrastructuur.

MONSHOUWER

BETON - WASPIK

GELISSEN BETON

info@dehamer.nl
www.dehamer.nl

verkoop@romein.nl
www.romein.nl

info@kemper.nl
www.kemper.nl

info@obc.nl
www.obc.nl

info@ascem.nl
www.ascem.nl

info@vebo.nl
www.vebo.nl

info@stelcon.de
www.stelcon.de

info@monshouwer-beton.nl
www.monshouwer-beton.nl

info@gelissen-beton.nl
www.gelissenbeton.nl

• Banden
• Bergbezinkbassins
• Betonkespen
• Boorbuizen
• Buizen
(gewapend en ongewapend)
• Columbuizen (ei-vorm)
• Duikers
• Hydrocompact-afscheiders
• Infiltratietechniek
• Kespen
• MetroMax rioolsystemen
• Onkruidbestrijding
• Permeo®-Infiltratiebuizen
• Plaatstalen kernbuizen
• Putten
• Randvoorzieningen
• Rioolkokerleidingen
• Schachten
• Stenen
• Straatmeubilair
• Tegels
• Uitstroomvoorzieningen
• Vlakke voetbuizen
• Voorgespannen betonbuizen

• Duikers
• Tunnels
• Bergingen
• Zachtstaal bruggen
• Voorgespannen liggers
• Stootplaten
• Keerwanden
• T-Walls
• Giro L-banden
• Geluidswanden
• Milieuputten
• Goten
• Stuwen
• Trappen
• Grafkelders
• Barriers

• Keerwanden
• Perronelementen

• Traditionele
betonmortel
• Gekleurde
betonmortel
• Vezelversterkte
betonmortel
• Verdichtingsarme/
-vrije betonmortel
• Zelfverdichtende
betonmortel
• Printbeton
• Beton op maat

• Advisering cementen betontechnologie
• Product- en procesoptimalisatie
• Toepassen hogetemperatuurprocessen

• Lateien (beton en staal)
• Gevelbanden (beton)
• Geveldragers (staal)
• Raamdorpels (beton)
• Deurdorpels (beton)
• Spekbanden (beton)
• Dakranden (beton)
• Vorstranden (beton)
• Bordesplaten (beton)
• Bergingsvloeren (beton)
• Bergingsdaken (beton)
• Afdekbanden (beton)
• Kantplanken (beton)
• Bloktreden (beton)
• Trappen (beton)
• Galerijplaten (beton)
• Balkonplaten (beton)
• Spuwers (beton)
• Luifels (beton, staal
en aluminium)
• Klein staalwerk
• Ankerrails (staal)
• Aluminium waterslagen
• Aluminium
afdekkappen

• Afwateringselementen
• Bedrijfsvloerplaten met
hoeklijn
• Bedrijfsvloerplaten
zonder hoeklijn
• Designvloerplaten
• Erfverhardingsplaten
• Goten
• Kleine vloerplaten
• Milieuplaten
• Overwegplaten
• Raildraagplaten
• Trambaanplaten
• Opvangkuipen
• Parkeerdaksysteem

• Gewassen betontegels
• Betontegels
• Speciale tegels o.a. boom-,
opsluit- en tranttegels
• Grootformaattegels

• Specials in (prefab)
beton
• Breedplaatvloeren
• Klimaatvloeren
• Bollenplaatvloeren
• Speciale putten

info@lodewikus.nl
www.lodewikus.nl

info@meteoor.nl
www.meteoor.nl

• Standaard heipalen
• Projectmatig
geproduceerde heipalen
• Voorgespannen liggers
• Rimob-elementen
• Voorgespannen
vloerplaten

• Stelcon®
• Esticon®
• Precon®
• Railcon®

HERMANS
betonindustrie bv
HERMANS
betonindustrie bv
5865 AS Tienray

5865 AS Tienray

info@hermansbeton.nl
www.hermansbeton.nl
• Gewapende
betonplaten
• Betonnen roosters
• Beluchtingsroosters
• Ondersteuningsbalken
• Prefab putten
• Putringen
• Kruinstukken
• Drinkbakken
• Plinten

