Opslagsilo’s en
Opslagbassins
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VB-EPDM membranen voor het afdichten van silo’s en bassins.
VB-EPDM membranen ten behoeve van composttunnels.	
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VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie
van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand
VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie
door het op maat vulkaniseren van banen
van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand
EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende
door het op maat vulkaniseren van banen
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gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer
laag.
Van Beek EPDM BV, levert sinds 1972 maatwerk
in EPDM rubber en is als geen ander bekend
met de strenge eisen, die aan duurzame
afdichtingen gesteld worden.
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