RUWBOUW

BMP REALISEERT JOUW
RUWBOUWPROJECT
BMP building services is de go-to bouwpartner voor de meest uiteenlopende projecten, complex
en minder complex. Wij begrijpen dat persoonlijke service, betrouwbaarheid en flexibele aanpak
broodnodig zijn, wat je opdracht ook is.
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GEEN BOUW ZONDER RUWBOUW
Bij elk bouwproject is de ruwbouwfase een bijzonder belangrijke stap.
Het is de fase waarin de structuur, de stevigheid en de afdichting van
het gebouw bepaald worden. Een goede ruwbouw is dus erg bepalend
voor het verdere verloop van de werken én het eindresultaat van het
totale bouwwerk.
Bij BMP building services hebben we alles onder één dak om deze
ruwbouwfase zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een team van ervaren
en flexibele vakmannen, die alle technische vernieuwingen op de voet
volgen, en een uitgebreid wagen- en machinepark geven ons alle
troeven in handen om zelfs de moeilijkste uitdaging aan te gaan.
Daarnaast garanderen we je nauwgezette voorbereidingen, heldere
planningsvergaderingen en een duidelijke communicatie zodat je nooit
voor verrassingen komt te staan.

We Realise Your Challenge!

ING - BRUSSEL
Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Voor zijn diverse gebouwen en het hoofdgebouw
Esplanade rekent ING regelmatig op BMP
building services voor bouwwerken allerhande.
In 2018 voerde BMP building services in vijf
verschillende fases de vernieuwing van de
buitenvloeren rond het gebouw uit.

ROCHE - ANDERLECHT
Dantestraat 75, 1070 Anderlecht
Voor dit project deed BMP building services
de volledige binnenafbraak, het strippen van
3000m2 kantooroppervlakte en de structurele
verbouwing.
Verder deden we de volledige opfrissing van
de buitengevels, en werden er nieuwe ramen
en gevelbekleding geplaatst. De bestaande
geveldelen werden volledig zuiver gemaakt.
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KIEZEN VOOR BMP
WE WETEN VAN AANPAKKEN
Problemen? Wij denken in oplossingen, op maat van onze klanten. Dat
vertaalt zich in een concreet en onmiddellijk plan van aanpak en exacte
timing. Bij ons is een woord een woord.

ECHTE PARTNERS
BMP building services is de go-to bouwpartner voor de meest
uiteenlopende projecten, complex en minder complex. Wij begrijpen dat
persoonlijke service, betrouwbaarheid en flexibele aanpak broodnodig
zijn, wat je opdracht ook is.

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.

LANDWIN - BORGERHOUT
Kempischdok-Westkaai 101, 2000 Antwerpen
In een ver verleden was er op dit terrein een
schooltje. Het fraaie honderd jaar oude bakstenen
gebouw was helemaal ingesloten geraakt door
de uitdijende opslagdepots. Dankzij de nieuwe
plannen werd het schooltje terug bevrijd en weer
in zijn oude glorie hersteld. Het gebouw werd
omgevormd tot drie herenhuizen, elk met vier
verdiepingen en een eigen voortuintje.

VC ENTERPRISES - TIENEN
Rode Kruislaan 25, 3300 Tienen
Op vraag van VC Enterprises bouwden we 9
nieuwbouw appartementen en een handelspand op
de benedenverdieping. De grootste uitdaging? De
ruwbouwfase! Structuur, stevigheid en afdichting zijn
immers de fundering voor een geslaagd project.
Dankzij intensief overleg, open communicatie en
een toegewijd team van vakmannen realiseerden
we dit project binnen de gegeven deadline.

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

