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BETON PREFAB GARAGES

Beton prefab garages
ABC Beton is in Nederland en
België de exclusieve importeur
van de prefab beton garages,
carports en bergingen van Zapf
GmbH. Gebruiksklaar afgeleverd en ruim de helft goedkoper, zijn beton prefab garages
hét alternatief voor een traditionele gemetselde garage.

Exclusieve vertegenwoordiging
voor Nederland en België

Beton prefab garages
ABC Beton is de exclusieve

garages mag noemen. Zapf laat

importeur van Zapf-garages

u kiezen uit een ruim assortiment

voor Nederland en België. Wij

garages, in allerhande afmetin-

leveren beton prefab garages,

gen, kleuren en flexibele uitvoe-

bergingen en carports, die tot

ringen. Met plaats voor één of

wel 62% goedkoper zijn dan

twee auto’s, met een plat dak

een traditionele gemetselde

of pannendak, kantel- of sectio-

garage. Deze bijzonder mooie

naalpoort en hand- of motorbe-

en zeer praktische kant-en-klare

diend. Wat uw wensen ook zijn,

garages zijn verkrijgbaar in legio

het veelzijdige aanbod van Zapf

uitvoeringen. Maak uw keuze uit

vervult vele wensen. En met de

de vele verschillende lengte-,

verschillende opties en acces-

breedte- en hoogtematen, en uit

soires ontwerpt u uw garage

verschillende kleuren en stijlen.

helemaal op maat.

Robuust of elegant, traditioneel
of eigentijds: op welke garage

Vraag vandaag nog de Zapf-

valt uw keus?

productcatalogus aan en maak
kennis met de hele collectie. De

ABC Beton B.V.
Frans Erenslaan 23

In Duitsland is één op elke vijf

brochure staat ook vol inspire-

prefab garages afkomstig van

rende ideeën, praktische tips en

Zapf, dat zich niet geheel ver-

technische gegevens. Een gara-

rassend dan ook Duitslands

gewereld gaat voor u open.

nummer één in beton prefab

Postbus 555
6160 AN Geleen

 
E xclusieve importeur van Zapf, Duitslands nummer één
in beton prefab garages.

t. +31(0)46 - 475 55 55
f. +31(0)46 - 475 55 50

 
Garages op maat; keuze uit verschillende uitvoeringen,
kleuren en maten.
 
Kant-en-klaar afgeleverd.
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Duitse kwaliteit voor een ‘Hollandse’ prijs; ruim de helft
goedkoper dan een gemetselde garage.

