www.bangunbeton.com

WE’RE
BANGUN
BETON
“Kami adalah perusahaan yang
bergerak di bidang ready mix concrete,
yang telah berdiri sejak tahun 2011.
Bahan baku yang kami gunakan selalu
mengedepankan kualitas sehingga
produk yang dihasilkan sesuai dengan
harapan dan dibantu dengan
tenaga-tenaga ahli yang siap
memberikan pelayanan yang prima
kepada konsumen dalam hal
pemilihan dan pengaplikasian produk
dan jasa dari Bangun Beton.”

VISI
& MISI
Our Purpose

Our Dream

“Selalu menjaga hubungan yang baik
dan selalu memberikan pelayanan
yang terbaik untuk konsumen dan
supplier, serta selalu menjaga kualitas
produk yang dihasilkan.”

“Menjadi pemasok ready mix dan
concrete product yang terdepan
dengan memberikan nilai kepuasan
terbaik bagi pelanggan melalui harga
yang wajar, produk dan pelayanan
yang berkualitas.”

PRODUK
& JASA
Standard Concrete Job Mix
Formula
“Produk beton yang sering digunakan
oleh konsumen untuk bangunan
struktural atau non struktural dan telah
teruji memiliki kualitas terbaik. Berikut
beberapa contoh tipe beton yang
biasa digunakan K-100, K-225, K-300,
K-350, K-400, K-500, FC-10, FC-30, dan
lain-lain.”

Concrete Mix By Design
“Produk beton yang dibuat
berdasarkan keinginan konsumen
dibawah pengawasan tenaga ahli kami
yang memiliki pengalaman dan
kemampuan terbaik dalam bidangnya.”

Service
“Kami memiliki pelayanan yang dapat
membantu konsumen dalam hal
memilih produk yang tepat dan
kemudahan saat pelaksaan
pengecoran, seperti Jasa Konsultasi
Produk,Jasa Concrete Pump, Jasa
Concrete Vibrator(pemerata beton),
dan lain-lain.”

LITTLE
INFORMATION
BANGUN BETON

BANGUN BETON
BANGUN BETON
BANGUN BETON

Struktural adalah bagian yang
berfungsi secara langsung untuk
menjaga bangunan tetap kokoh dan
stabil dalam menahan beban, seperti
kolom, balok, dan pondasi.
Non structural adalah bagian yang
berfungsi secara tidak langsung
menjaga bangunan tetap kokoh dan
stabil dalam menahan beban,
seperti lantai dan dinding.

WE
HAVE
ADVANTAGES
Sistem produksi yang berjalan secara
otomatis
Perusahaan ready mix concrete yang
telah berstandar ISO 9001:2008
Inovasi produk yang berkelanjutan
Melayani konsumen 24 Jam 7 Hari
dalam seminggu*
Tenaga ahli yang professional
Pembuatan produk dengan metode 2E
(Effective dan Efficient)
Note : *Khusus bagian pelayanan
konsumen

THIS IS WHAT
WE HAVE TO
SERVE YOU
Batching Plant dengan sistem dry dan
wet
Truk Mixer dengan kapasitas 7 m3 dan
10 m3
Wheel Loader
Concrete Pump dengan jangkauan
ketinggian sampai dengan 20 m
Peralatan pengetesan yang lengkap
Pembuatan benda uji secara terbuka di
project

WE BRING
HAPPINESS
TO CUSTOMERS

Gedung Kejari Cilegon

Jalan Lingkar Selatan Cilegon

PT DINAMIKA FURINDO NUSANTARA
Pembangunan Pabrik di kawasan industri modern
Mr Fikram

Chandra Asri

Awalnya kami mencoba ke Batching plant lain hasil dan pelayanan kurang
memuaskan dan kami beralih ke bangun beton selain armada yang
bermacam dan alat penddukung yang fresh membantu pekerjaan kami
dilapangan pelayanan yang ramah , cepat dan tidak ribet sangat membuat
kami nyaman

Islamic Center

HELLO
WE’RE
HERE
Bangun Beton
Jl Lingkar Selatan Cilegon KM 2
Kp Larangan, Ds Harjatani
Kec Keramatwatu
Serang - Banten 42161

HUBUNGI KAMI

Phone
Fax
Email
Web

NEGOSIASI

DEAL

MEMBAYAR

DIKIRIM

: (0254) 387538
: (0254) 387965
: info@bangunbeton.com
: www.bangunbeton.com

Bangun Beton
Kawasan industri batik blok B
Kp. Cogreg RT 03/01
Tigaraksa - Tangerang
Bangun Beton
Jl Link Simpang Beyeh Blok Pasir
Gadung RT 02/01, Ds Sukamanah,
Kec Malingping, Lebak - Banten 42391
Bangun Beton
Jl Rangkasbitung KM 4, Kp Sabi Tantu
RT 06/02, Ds Bangkonol, Kec
Koroncong Pandeglang
Banten 42213

