
Maskinværksted:

1000 m² velindrettet med  moder-
ne bearbejdnings- teknologi.

Lakafdeling:

1000 m² udrustet med proces-
linjer til såvel UV-lakering som 
vådlakering.

Montageafdeling:

400 m² fleksibelt og ergonomisk 
velindrettet til løsning af varieren-
de opgaver.

Administration:

Slank og uformel organisation 
med tidssvarende kommunikati-
onredskaber.

Med BM Industri A/S har du en 
partner, som med stor fleksibili-
tet og ansvarlighed kan løse dine 
opgaver.

Vi kan servicere dig med produk-
tion af dine OEM komponenter, 
underleverandørarbejde inden 
for CNC og overfladebehandling, 
specialløsninger til dine projekt-
opgaver, eller ganske enkelt med 
produkter fra vort eget standard-
program.

Vi værdsætter og sigter mod 
langvarige relationer, hvor begge 
parter trives.

Hos os får I adgang til et yderst 
avanceret maskinværksted med 
tidssvarende teknologi og egen 
in-house malerafdeling med mo-
derne facilliteter til både UV- og 
sprøjtelakering.

I vores montageafdeling kan em-
ner med fordel samles helt eller 
delvist for lettere montage på 
pladsen.

Vores ekspertise spænder over løs-
ninger til såvel møbel- og inventar-
branchen som byggeindustrien.

Professionel partner - møbler, inventar, projekter
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• Professionel rådgivning og spar-
ring omkring opgaveløsningen

• 3D simulering og visualisering

• Tegning, programmering og 
dokumentation

• Projektstyring med fokus på 
aftalte leveringsterminer

• Fleksibel levering afstemt efter 
behov og kundeønsker

Kendemærker:

BM¦industri



BM Industri A/S - Industrivej 5 - DK-5580 Nørre Aaby - Tlf:  6442 1135 - Fax: 7536 2043 - mail@bmindustri.dk

Kompetencer og aktiviteter

BM lervad har i umindelige tider 
været den selvfølgelige leverandør, 
når der skulle vælges inventar til 
skoleværksteder.
Programmet med høvle- og ar-
bejdsbænke, jalousiskabe og andre 
opbevaringsløsninger er agtet og 
værdsat blandt brugere med ønske 
om bedste kvalitet, funktionelt og 
æstetisk.
I dag rækker programmet langt ind 
andre institutioner og private rum.

BM flexpanel er snedkerens profes-
sionel valg til lysninger og vindues-
plader i bolig- og erhvervsejendom-
me.
Flexpanel er prefabrikerede løs-
ninger, der respekterer snedkerens 
egen håndværksmæssige eksperti-
se.
Programmet omfatter standardise-
rede kits såvel som projektspecifik-
ke løsninger.
 

BM industri er snedkerens profes-
sionelle værksted til løsning af den 
brede vifte af specialopgaver.
Vore kompetencer dækker over 
projektløsning, enmebearbejdning, 
overfladebehandling og montage 
alt efter behov.
Opgaverne omfatter OEM produk-
tion for faste partnere, projektspe-
cifikke løsninger og underleveran-
dørarbejde  for tilbagevendende 
kunder.
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http://flexpanel.dk
http://bmindustri.dk
http://lervad.com

