ZICHTBETON

BMP REALISEERT JOUW
ZICHTBETONPROJECT
BMP building services is dé vakman in zichtbeton:
de oplossing voor elke meerwaardezoeker om structurele en esthetische eisen te combineren. Het
is de high-end oplossing om elk project een moderne en tijdloze look te geven. We maken dan ook
duidelijk indruk in de markt, waar betonbouw aan een opmars bezig is.
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ZICHTBETON VOOR DE
MEERWAARDEZOEKER
Zichtbeton is ter plaatse gestort beton dat structurele en esthetische eisen
met elkaar combineert. Het wordt gebruikt om elementen zoals wanden
of kolommen te realiseren waarvan het witte, grijze of gemarmerde
oppervlak zichtbaar blijft. Een nabehandeling is daarbij niet nodig.
Dit design beton is dan ook dé oplossing voor elke meerwaardezoeker
die een moderne en tijdloze look aan zijn gebouw wil geven. Bovendien
is beton een eerlijk en duurzaam materiaal dat door zijn massa perfect
geschikt is voor de bouw van lage-energiewoningen.
Dankzij het partnership met Tim Voets bvba kan BMP building services
zich de specialist inzake zichtbeton noemen. Een nauwe samenwerking
met de architect en de klant staat garant voor oplossingen op maat,
zowel voor particuliere woningbouw als voor industriële projecten. Deze
service, in combinatie met onze jarenlange ervaring met ter plaatse
gestort beton, maakt dat we voor elk project een perfect resultaat
kunnen neerzetten.

We Realise Your Challenge!

ARCHITECTEN UAU COLLECTIV
Hasselt
Werken met zichtbeton is op zich al niet
eenvoudig. Voor dit project was het nodig om
twee driehoekige gebouwen met uitsluitend
scherpe hoeken te bouwen.
We leverden een duurzaam architecturaal
huzarenstukje op met een eigentijdse en moderne
look.

ARCHITECT VAN WEERT
Geel
Architectuur verandert steeds onder invloed van
technologische ontwikkelingen, trends, ... en nog
zoveel meer. Architect Van Weert in Geel was op
zoek naar een moderne en tijdloze look voor het
volgende project. Daarom kozen zij voor een
samenwerking met onze afdeling zichtbeton.
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KIEZEN
VOOR BMP
INNOVATIEF OOK IN ZICHTBETON
Bouwen volgens de laatste technische ontwikkelingen en trends. Dat is
wat BMP building services doet. Onze neuzen staan continu in de richting
van vernieuwing. Hierin spelen wij een voortrekkersrol. Door onze focus
op innovatie zijn wij in staat onze opdrachtgevers altijd de best mogelijke
oplossing te bieden. Op maat van hun noden.

KWALITEIT ALTIJD
Doorgedreven innovatie, oog voor de steeds evoluerende technologie
en een permanent gezond kritische houding, helpen ons om de
doelstellingen op het vlak van kwaliteit te bereiken.

FLEXIBELE PARTNER
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.

ARCHITECTEN UAU COLLECTIV
Bilzen
In een bestaande woning in Bilzen, plaatsten
we een keukeneiland in zichtbeton. Het enorme
gewicht en de massa van dit keukeneiland
zorgden voor heel wat uitdagingen.
Het resultaat was verbluffend: het
samenbrengen van de estetische en structurele
aspecten zorgde voor een high-end keuken met
tijdloze look.

ARCHITECT INGE CLAUWENS
Lommel
Hier bouwden we een volledig betonnen
eengezinswoning met heel specifieke eisen over
het uitzicht en afwerking. Niet evident als je weet
dat je bij zichtbeton maar 1 kans hebt om alles
goed te storten.
Het resultaat is een architecturaal pareltje
waarbij het koele aspect van beton prachtig werd
gecombineerd met warme houtelementen.

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

