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H+H Benelux is onderdeel van een internationale groep.
De H+H Groep is meer dan 100 jaar in vele Europese 
landen vertegenwoordigd en is in Europa op één na de 
grootste producent van cellenbetonproducten met een 
aanzienlijke marktpositie.

H+H houdt zich uitsluitend bezig met het produceren, 
verkopen en ontwikkelen van cellenbetonproducten van 
een hoogwaardige kwaliteit.

Het hoofdkantoor van H+H Benelux is gevestigd in 
Nederweert direct aan de A2 in de provincie Limburg in 
Nederland.

Centraal gelegen om vanuit hier onze diensten te  
verlenen aan onze klanten in Nederland, Belgie en 
Luxemburg.



Build with ease
H+H onderscheidt zich in de markt door het blijven ontwikkelen van een 
makkelijker en betere manier van bouwen. Doel is snel en eenvoudig bou-
wen zonder op kwaliteit te besparen. H+H Benelux heeft de nodige kennis in 
alle fases van een bouwproces en deelt deze kennis graag met zijn klanten.

‘Build with ease’ is het gezamenlijke concept  en het fundament van ons 
bedrijf, gebaseerd op 3 pijlers:

• Hoogwaardige cellenbeton:  de basis van ons bedrijf 

• Betrouwbare partner:   onze reputatie in de markt 

• Innovatieve oplossingen:  open staan voor nieuwe ideeën 



H+H Cellenbeton is geproduceerd van 100% anorganische 
grondstoffen zoals zand,cement, kalk. Het is een licht 
bouwmateriaal met uitstekende thermische isolerende 
eigenschappen met grote draagkracht en heeft tevens een 
gunstig effect op geluidsisolatie. Andere eigenschappen zijn 
milieuvriendelijk, onbrandbaar, resistent tegen rot en schimmel, 
waardevast, energiezuinig, licht van gewicht en het is eenvoudig 
te verwerken en te bewerken. 

De cellenbetonproducten kunnen worden toegepast voor zowel 
dragende en niet dragende (scheidings) wanden voor allerlei 
soorten bouwconstructies. Het biedt zeer veel mogelijkheden. 

H+H Cellenbeton



‘Hoogwaardige
 cellenbetonproducten

 zijn de grondslag 
van ons bedrijf’



Onze klanten zijn vooral bouwstofhandelaren, doe-het-zelf 
markten, aannemers en projectontwikkelaars in de bouw. Wij 
vormen een team met onze klanten in lopende of toekomstige 
bouwprojecten en delen graag onze Know How en bouwtechnische 
kennis in verschillende bouwprocessen. 

Voor alle soorten bouwprojecten ondersteunt H+H de klanten met 
diverse adviezen zoals calculatie, dilatatie-adviezen en overige 
voorkomende berekeningen. Bij projecten in verdiepingshoge 
panelen (VHP) kan ook de afbouw verzorgd worden. Voor meer 
informatie hierover kunt u terecht bij  het kantoor van H+H Benelux 
te Nederweert, waar onze technische medewerkers telefonisch 
tijdens werkdagen te bereiken zijn.

Projecten



‘Wij delen onze 
Know How 
graag met onze 
partners’



H+H Benelux assortiment
H+H Cellenbeton is een bouwmateriaal dat veelzijdig 
kan worden toegepast. De mogelijkheden zijn enorm 
groot. Het biedt concrete oplossingen bij de bouw 
van huizen, kantoren, flatgebouwen, bedrijfspanden 
en industriële gebouwen. Ook voor renovaties en 
kleine aanpassingen in huis zoals de ombouw van een 
openhaard of badkamer zijn cellenbetonproducten 
zeer geschikt.

In het assortiment hebben we ook verwerkings- 
en afwerkingsproducten zoals cellenbetonlijm, 
panelenlijm, reparatiemortel, lijmkammen,  
handzaag enz.



H+H Benelux heeft 
een zeer uitgebreid 

assortiment in 
verschillende afmetingen



‘Om betrouwbaar 
partnerschap staan 

wij bekend in 
de Benelux’



Logistiek

Via een efficiënte order- en logistieke administratie zorgen wij 
voor een correcte levering van de bestelde cellenbetonproducten. 
Leveringen in de Benelux wordt door onze eigen logistieke 
medewerkers uitgevoerd in samenwerking met 10 internationale 
transportbedrijven. Bestellingen met standaardmaten heeft u 
binnen 3 á 4 werkdagen op de plaats van bestemming.

Wij leveren:

• direct naar het magazijn van  de bouwstofhandelaren

• naar centrale magazijnen van grote inkooporganisaties

• met kraanwagens op een aangegeven bouwplaats.
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