hebel: EVENWICHTIG BINNENklimaat IN
BRANDVEILIGE agrarische bedrijfshal

Voor een optimaal binnenklimaat en het goed functioneren van agrarische bedrijfshallen zijn thermische isolatie, vochtregulatie en brandveiligheid van groot belang. Deze eigenschappen dragen immers bij aan het welzijn van dieren en mensen, de juiste
opslagcondities voor waardevolle producten en daarmee aan de continuïteit van de onderneming. De prefab bouwoplossingen van
Hebel cellenbeton creëren zowel een evenwichtig klimaat als een brandveilig bouwwerk en zijn daarmee uitermate geschikt voor
de bouw van een agrarische bedrijfsvestiging.

Agrarische bedrijfshallen
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Overige agrarische toepassingen

de constructie (Hebel Construct).

Hebel cellenbeton bereikt een
faseverschuiving tot 12 uur.
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