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BIA geeft inhoud aan vorm en kleur
BIA: een onderneming met beide benen op de
grond, zakelijk, no-nonsense, maar met aandacht
voor de wensen die leven in de markt.
De productiefaciliteiten zijn uitstekend, evenals
de mogelijkheden op logistiek terrein. BIA is te
herkennen aan een hoge mate van flexibiliteit
waarbij aan de klant vergaande garanties worden
geboden op tal van terreinen. Zo geeft BIA
iedere dag inhoud aan vorm en kleur.

Beton Industrie Arts B.V.
Vorleweg 23, 5451 GC Mill
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Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen

VORMEN KRIJGEN KLEUR

BIA GEEFT INHOUD AAN VORM EN KLEUR

Met vier fabrieken in resp. Mill,

Waalwijk en Wijchen is BIA een

toonaangevende producent van

betonnen bouwstenen en -blokken.

De bedrijfsvoering is gericht op het

adequaat inspelen van specifieke

klantenwensen. Creativiteit en

flexibiliteit, gericht op de belangen

Functionaliteit

Productiviteit

Vakmanschap

Vormen en kleuren

De toepassing van beton binnen de bouw is

Met vier modern uitgeruste fabrieken,

De kwaliteit van BIA-stenen & -blokken staat nooit ter discussie.

Het bouwen met Bia-stenen & -blokken biedt

tweeledig. Degelijke constructies in zowel het

beschikt BIA over een enorme productie-

Vakmensen, een eigen laboratorium en hoge kwaliteitscriteria staan

talrijke mogelijkheden in vormen en kleuren.

schoon- als het vuilmetselwerk worden ermee

capaciteit. Zowel kleine als grote partijen

garant voor een gecertificeerd product.

Niet alleen bedrijven en instellingen kiezen

gerealiseerd. Functionaliteit is belangrijk. Daarom

kunnen naast elkaar worden geproduceerd.

bieden wij een breed assortiment in velerlei kleuren

De hoge productiviteit, in combinatie met

Voorraad en logistiek

met de meest uiteenlopende formaten aan. De

de korte lijnen binnen onze organisatie,

BIA biedt aan haar klanten diverse opties betreffende voorraad-

willen steeds vaker iets ‘aparts’ maken van hun

keuze voor grote blokken betekent een hogere

maken het mogelijk snel beslissingen te

beheer en leveringsvormen. We beschikken over 100.000 m

woning. Architecten tekenen en ontwerpen

arbeids-productiviteit. Kleine blokken zijn gemakkelijker

nemen. Onze klanten profiteren daarvan

opslagruimte, waarvan een aanzienlijk deel overkapt is. Zo zijn wij in

met materialen die hierop aansluiten.

te verwerken en winnen, mede door de

middels korte levertijden en duidelijke

staat een breed assortiment op voorraad te houden. BIA levert just

BIA speelt hierop in met betonstenen in alle

ARBO-wetgeving, aan populariteit.

afspraken.

in time en bespaart daarmee zowel voorraadruimte als -kosten.

mogelijke formaten en in de kleuren die de

voor herkenbaarheid en profilering middels
een karakteristieke bouwstijl, ook particulieren

2

klanten wensen.

van de klant, staan hierbij centraal.

Meer informatie over
ons bedrijf,
onze producten etc.?

Innovativiteit
BIA schuwt het experiment niet. Een eigen

Kijk dan op onze website

veelbelovend product is het assortiment

www.bia-beton.nl

handzame lijmelementen met en zonder
vellingkant. Een product dat grote voordelen
biedt op het terrein van verwerking en
afwerking. Specifieke klantenwensen willen
wij maximaal honoreren. Daarbij durven we
steeds onze nek uit te steken.

