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We see further

Werken op daken geeft perspectief. Je ziet de 
wereld vanaf een hogere plek en vangt een glimp 
op van de horizon. Dat is al meer dan 150 jaar het 
geval. Het dak heeft ons en onze families altijd 
beschermd. Maar we hebben de ambitie om veel 
meer met het dak te doen. Een dak kan een 
energiecentrale zijn. Een woonkamer. Een verticale 
boerderij. Een kunstwerk. Of gewoonweg iets 
waarop je langdurig en zorgeloos kunt vertrouwen. 
Wij zijn hier om mensen te helpen de perfecte 
dakoplossingen te vinden voor de plekken waar  
 ze wonen en werken. Zodat zij ervaren wat er 
allemaal mogelijk is met daken.
BMI. We see further. 



De kracht van 
BMI Group

GEBOUWD OM TE BLIJVEN

BMI Group is de grootste en de toonaangevende producent van 
daksystemen voor platte en hellende daken in Europa. Ook op  
het gebied van energie-efficiënte oplossingen voor schoorstenen, 
kachels en geïntegreerde ventilatie is BMI Goup toonaangevend.
Met meer dan 150 jaar ervaring zijn we marktleider in Europa, met 
een significante aanwezigheid in delen van Azië en Zuid-Afrika.

TOONAANGEVEND

BMI Group is opgericht als gevolg van het samengaan van  
Braas Monier en Icopal. Het gecombineerde erfgoed van deze  
twee groepen representeert een rijke geschiedenis van het leveren 
van fantastische producten en diensten op het gebied van daken 
en afdichting. Van onze unieke windtunnel testfaciliteiten tot 
producten die vervuiling tegengaan, ons erfgoed en onze 
schaalgrootte zorgen ervoor dat wij pionier kunnen zijn op  
gebied van grensverleggende en groenere oplossingen.
 
WIJ ZIJN ER VOOR U

Met meer dan 11.000 werknemers in 40 landen kunnen onze 
toegewijde experts u terzijde staan met oplossingen voor  
het ontwerp en de rest van het project, met technisch advies  
en productinformatie voor woning- en utiliteitsbouw.  
Ondersteuning is altijd dichtbij.







Een familie van 
baanbrekende merken
BMI brengt enkele van de grootste  
en meest vertrouwde merken in  
de branche samen.

GELEID DOOR EEN STERKE GLOBALE VISIE

BMI Group is onderdeel van Standard Industries. Tot deze 
groep bedrijven behoort ook GAF, de belangrijkste producent 
van oplossingen op het gebied van daken en afdichting in 
Noord-Amerika.

Als private onderneming met een geschiedenis die meer  
dan een eeuw teruggaat, gelooft Standard Industries in het 
investeren in haar mensen, haar organisatie en in innovatie om 
te zorgen voor langetermijngroei. Deze succesvolle benadering, 
die gebruikelijk is voor familiebedrijven, versterkt de toekomst 
van BMI Group. Daarbij streven we ernaar onze klanten te 
voorzien van oplossingen met toegevoegde waarde.



Slimme oplossingen voor 
betere gebouwen

HELLENDE DAKEN 

Onze productportfolio omvat een breed 
assortiment betondakpannen en keramische 
dakpannen, samen met een variatie aan 
lichtgewicht en duurzame dakpanoplossingen. 
Alle BMI daksysteemcomponenten en 
accessoires zijn ontworpen en getest om 
samen toegepast te worden, zodat wij de 
allerbeste daksystemen voor hellende  
daken kunnen aanbieden.

PLATTE DAKEN

Bekend vanwege het aanbieden van 
hoogwaardige afdichtingssystemen voor 
gebouwen, variëren onze oplossingen van 
bitumen en kunststof dakbanen tot vloeibare 
afdichting, dakramen, rookventilatie, 
thermische isolatie en installatie services. 
Omdat wij rekening houden met de natuur, 
helpen onze producten luchtvervuiling tegen 
te gaan, CO2 uitstoot te verlagen en 
energie-efficiëntie te verbeteren.

SCHOORSTENEN EN ENERGIESYSTEMEN

Als de toonaangevende producent van 
energie-efficiënte, keramische en roestvrij 

stalen schoorsteensystemen zijn onze 
producten prachtig vormgegeven en makkelijk 
te installeren. We bieden met trots maatwerk 
oplossingen aan die veilig en duurzaam zijn en 
die waar voor het geld bieden. Naast dit aanbod 
in schoorstenen voorziet BMI Group ook in 
kachelsystemen en geïntegreerde 
ventilatiesystemen. 

‘ACTIEF DAK’ OPLOSSINGEN

Bij BMI menen wij dat een dak zo veel meer  
kan bieden. Van materialen die vervuiling in  
zich opnemen tot daken die ook dienst doen 
als tuinen en leefruimtes – onze ‘actief dak’ 
oplossingen veranderen de stedelijke ruimtes. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij zijn er om 
mensen de perfecte oplossing voor hun huizen 
en werkplekken te helpen vinden.

CIVIELE TECHNIEK

Van ontwerp tot levering ondersteunen  
onze ervaren teams in afdichting een grote 
waaier van civiel technische projecten, zodat 
op lange termijn de duurzaamheid van wegen, 
spoorbruggen, tunnels, kanalen, reservoirs  
en dammen gewaarborgd wordt.

Onze uitgebreide portfolio van producten en systemen zorgt 
ervoor dat wij de complexe uitdagingen van onze klanten voor 
woningen en bedrijfsgebouwen kunnen oplossen.







Wij helpen u om  
elke dag verder te kijken

HUISEIGENAREN

Of u nou een dak vervangt of een nieuw huis bouwt, onze producten,  
systemen en uitgebreide garanties zijn ontworpen om te zorgen voor 
langdurige zorgeloosheid.

VASTGOEDONTWIKKELAARS

Onze robuuste systemen, installatie- en onderhoudsoplossingen zorgen 
ervoor dat onze klanten waar voor hun geld en een goed rendement op 
onroerend goed krijgen. U wordt ontzorgd bij zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten.

DAKDEKKERS

Wanneer u succes heeft, hebben wij dat ook. Onze aanpak van samenwerken 
zorgt ervoor dat wij samen met u groeien. Wij staan terzijde met offertes, 
bieden uitgebreide technische support en geven trainingen om u te helpen 
succesvol te zijn. 

ARCHITECTEN

Onze schaalgrootte en ervaring zorgen ervoor dat we technische support, 
productinformatie en esthetisch advies kunnen bieden om de beste 
oplossing voor elk project te vinden. Onze inspirerende ‘actief dak’ 
oplossingen kunnen u helpen de stedelijke ruimte van uw klant te veranderen.

HANDELSPARTNERS

Door continu te investeren in onze merken en in onze distributieketen, helpen  
wij wereldwijd onze handelspartners te bloeien in een concurrerende wereld.



Onze mensen

We beogen een werkomgeving te scheppen die 
diversiteit bevordert, veranderingen omarmt en 
carrièremogelijkheden aan elke medewerker 
biedt. Wij zijn gedreven om te investeren in onze 
mensen om onze klanten te voorzien van het 
beste aanbod in de branche.





Een wereldwijde 
organisatie
Bij BMI Group hebben we echt een  
wereldwijd bereik, met meer dan 150 
strategische locaties door heel Europa,  
delen van Azië en Zuid-Afrika.





Voor meer 
informatie, bezoek  

bmigroup.com


