RETAIL &
AFWERKING

BMP REALISEERT JOUW
RETAIL- & RENOVATIEPROJECT
In krappe winkelstraten of drukke shoppingcenters (ver)bouwen? No worries. Net hierin ligt onze
kracht. Ook onder tijdsdruk leveren wij kwaliteitsservice, altijd en overal.
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WERK AAN DE WINKEL
In de retailsector is het belangrijk dat verbouwingen of renovatiewerken
zo vlot en snel mogelijk gebeuren. Een snelle opstart, korte
uitvoeringstermijnen en duidelijke communicatie zijn van cruciaal
belang om zo weinig mogelijk omzet te verliezen.
Bij BMP building services hebben we dat helemaal begrepen. We
specialiseerden ons dan ook in het aanbieden van oplossingen op maat
voor retailbouw. Van winkelrenovatie tot nieuwbouw of afwerking… U
vraagt, wij draaien - in een hogere versnelling.
Dankzij ons uitgebreid en flexibel team is het voor ons geen enkel
probleem om op korte termijn te starten, superscherpe deadlines te
halen of in krappe winkelstraten en drukke shoppingcenters te bouwen
of verbouwen… Kortom, we garanderen de unieke service en kwaliteit
die retail nodig heeft.

We Realise Your Challenge!

PROXIMUS - ANTWERPEN
Meir, 2000 Antwerpen
Voor hun nieuwe winkel koos Proximus een locatie
in het hartje van Antwerpen. Perfect voor klanten,
maar voor de bouw van het project bracht dit vele
uitdagingen met zich mee.
Een uiterst gedetailleerde planning, zorgvuldige
coördinatie en open communicatie waren hier
noodzakelijk. Binnen de afgesproken termijn,
bouwden we een winkel die volledig beantwoordt
aan de look & feel van de Proximus brand.

LAPPERRE
Stationsstraat 22, 1702 Groot Bijgaarden
In 4 maanden tijd werden alle bureauruimtes en
magazijnen onder handen genomen. Lapperre
zocht een one-stop shop met de expertise in huis
om de verschillende uitdagingen aan te gaan.
Voor deze uiteenlopende projecten gingen we
met een persoonlijke service, betrouwbaarheid
en flexibele aanpak te werk. Binnen de tijdspanne
hebben we de nodige structurele aanpassingen
doorgevoerd.
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KIEZEN VOOR BMP
TIME IS MONEY
Ook wanneer de tijd dringt, is BPM building services jouw partner.
Desnoods ‘s nachts werken? Op zeer korte termijn starten? Scherpe
deadlines halen? No worries. Net hierin ligt onze kracht.

ECHTE PARTNERS
BMP building services bouwt met zijn klanten een duurzame relatie op,
gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en een open communicatie.
Dat resulteert in een steeds groeiende lijst van vaste bouwpartners!

FLEXIBEL
Wij maken het waar, met een toegewijd team van vakbekwame
medewerkers en een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde
onderaannemers die geen uitdaging uit de weg gaan.

H&M - VERVIERS
Place Verte 16/18, 4800 Verviers
Een volledige make-over van het H&M-filiaal
in Verviers was nodig om klanten opnieuw een
aangename winkelervaring te bezorgen. Plafonds,
wanden, kolommen en paskamers kregen van
ons een opknapbeurt. Extra uitdaging: klanten en
personeel mochten niets merken van de werken.
‘s Nachts werken was de boodschap, enkel zo
konden we een goede winkelervaring garanderen.

GRAND OPTICAL - UKKEL
Xavier De Buestraat 29, 1180 Ukkel
De volledige bestaande inrichting en een deel van
de wanden werden gesloopt om daarna de winkel
opnieuw op te bouwen volgens een heel nieuw
concept.
Om de korte verbouwtijd van 1,5 week te kunnen
realiseren zijn alle schilderwerken ’s nachts
uitgevoerd.

ONS KANTOOR
BMP building services… dat is 30 jaar bouwervaring onder 1 dak.
Bouwen in vertrouwen met een oerdegelijke aannemer. En wij kunnen alles aan. Van grond en betonwerken tot de afwerking en inrichting
van je project. Kleine of grote bouwprojecten, complexe opdrachten, een krappe timing, moeilijke omstandigheden. Been there, done
that. Wij maken het waar, met een toegewijd team van vakbekwame medewerkers en een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde
onderaannemers die geen uitdaging uit de weg gaan.

We Realise Your Challenge!

CONTACTEER ONS
BMP Building Services
Ravenshout 3154 - Aubruggestraat 23 - 3980 Tessenderlo
Tel: +32(0)11/57 22 54
info@bmpbuildingservices.be
www.bmpbuildingservices.be
Ondernemingsnummer: BE 0431 781 345

