
 

Post 1 op Facebook en LinkedIn 

Stijlbeton produceert alsmaar grotere balkons. 

Stijlbeton, één van de belangrijkste spelers op de markt van architectonisch beton, merkt 

een nieuwe trend. Alsmaar meer wordt de Lierse firma gevraagd om voor 

appartementsgebouwen balkons te maken. Momenteel ligt zowat 90 procent van de 

activiteiten zelfs in de productie en plaatsing van balkons. Die worden trouwens ook maar 

steeds groter en groter. Een balkon van 7 meter lengte en 3 meter breedte is geen 

uitzondering. De belangrijkste kleur in de productie is wit, gevolgd door het beige ecru. Al 

enkele jaren ervaart Stijlbeton ook dat projectontwikkelaars, aannemers en bouwheren 

steeds meer voor een strakke architectuur kiezen.   

 

Post 2 op Facebook en LinkedIn 

Stijlbeton heeft bouwplannen 

Stijlbeton zit met een baksteen in de maag. Het Lierse bedrijf gespecialiseerd in 

architectonisch beton, gaat uitbreiden. Naast het huidige gebouw komt een nieuw gebouw 

voor opslag en productie. De infrastructuur krijgt er liefst 6.000 vierkante meter bij, goed 

voor een totaal van 9.000 vierkante meter. De omgevingsvergunning voor dit project is reeds 

goedgekeurd door het Lierse stadsbestuur. Volgens planning starten de eerste 

voorbereidende werken dit najaar. De eigenlijke werken gaan in het voorjaar van 2020 van 

start. De streefdatum voor ingebruikname is voorjaar 2021. Door de nieuwbouw komt er ook 

een overdekte opslagruimte en een nieuwe kantoorruimte. De productiecapaciteit verhoogt 

met 50 procent!  

 

Post 3 op Facebook en LinkedIn 

Stijlbeton zoekt nieuwe collega’s 

Stijlbeton uit Lier breidt uit. In het voorjaar van 2020 starten de werken voor een belangrijke 

uitbreiding van de infrastructuur. Het Lierse bedrijf gespecialiseerd in architectonisch beton 

verhoogt daardoor zijn productiecapaciteit met liefst de helft. Ook zal de opslag van de 

geproduceerde sierbetonproducten niet langer buiten, maar wel binnen gebeuren.  De 

streefdatum voor ingebruikname is voorjaar 2021. Eén en ander zorgt voor extra 

tewerkstelling. Er zal een tiental nieuwe jobs bij komen. Momenteel stelt Stijlbeton zo’n 40 

mensen te werk. Dit betekent dat het aantal jobs er verhoogt met 10 procent. 


