
OVER DE ROOS GROEP 

Wij zijn de specialist op het gebied van cementbetonverharding 
in Nederland en België. Het leveren van TOP kwaliteit voor een 
scherpe prijs is één van onze doelstellingen. Iedere, onder 
de Roos Groep werkende organisatie, heeft zijn eigen 
specialisatie zoals de aanleg van betonverhardingen, 
voorbereidende grondwerken, zagen en het 
aanbrengen van diverse voegvullingen.

Met een breed scala aan betonmachines 
en ervaren medewerkers, zijn wij 
graag uw partner bij de aanleg 
van uw betonverharding.

NEDERLAND

Aannemings- en 
Handelsbedrijf P.E. Roos B.V.
Handelsweg 21
5531 AE Bladel
+31 (0)497 38 68 90
info@roosgroep.com
www.roosgroep.com

BELGIË

Roos Groep N.V. 
De Brulen 45
2370 Arendonk
+ 32 (0) 14 67 12 01
info@roosgroep.com
www.roosgroep.com 

BEDRIJFSVERHARDINGEN 
VAN BETON



DE VOORDELEN
- Lange levensduur van minimaal 30 jaar
- Er zijn minder zware funderingsconstructies nodig
- Lage afschrijvingskosten
- Lage onderhoudskosten
- Geen vervormingen door allerlei belastingen
- Kan vloeistofdicht uitgevoerd worden

Sinds 1956 hebben wij ervaring in het adviseren, ontwerpen 
en uitvoeren van (cement) betonverharding voor het  
bedrijfsleven.

VERHARDINGEN VAN BETON VOOR:
- Toegangswegen
- Opslagterreinen
- Parkeerterreinen
- Verharding rondom bedrijfsgebouwen
- Kadeverhardingen
- Tankenparken en containerterminals
- Zoutloodsen
- Laad- en losstations
- (Sier)beton voor terrassen en wandelpaden
- Vloeistofdichte verharding van was- en tankplaatsen 

VLOEISTOFDICHTE VERHARDINGEN
Wanneer u bodembedreigende activiteiten uitvoert, moet u 
bodem beschermende voorzieningen en maatregelen
treffen. De vloeistofdichte betonverhardingen voorkomen 
dat vervuilde vloeistoffen in de bodem of het grondwater 
terecht komen. Wij realiseren in ieder gewenst formaat, 
zowel machinaal als handmatig aangelegde vloeistofdichte 
voorzieningen.
 
Vloeistofdichte verhardingen kunnen
 worden toegepast voor:
- Benzinestations
- Milieustraten
- Tankplaatsen
- Spuitplaatsen
- Bedrijfsterreinen
- Werkplaatsen
- Vloeren
- Parkeerterreinen

Na het aanleggen van de vloeistofdichte voorziening verzor-
gen wij een geaccrediteerde inspecteur die de vloeistofdichte 
voorziening keurt.  Bij goedkeuring van de voorziening krijgt 
u een certificaat. Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg van 
de vloeistofdichte voorziening en  helpen u bij uw herstel-
werkzaamheden aan vloeistofdichte voorzieningen en het 
uitvoeren van jaarlijks verplichte controles. 

AANLEG TANKENPARKEN IN 
PETROCHEMISCHE INDUSTRIE
Het verwerken van aardoliefracties en chemische producten 
vergt een uiterst milieuvriendelijke werkwijze. Wij realiseren 
grootschalige en complete tankterminals op locatie.  

BEDRIJFSVERHARDINGEN 
VAN BETON
U wilt een duurzame zwaar te belasten verharding? Dan is betonverharding de 
perfecte oplossing. Betonverharding heeft veel voordelen ten opzicht van 
andere verhardingen.

Wij zijn gecertificeerd voor ISO 9001/VCA** en 
BRL 7700 vloeistofdichte verhardingen! 


