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Glen Hansard

Beddeleem is gespecialiseerd in 
het ontwerpen, produceren en 
installeren van vaste en verplaatsbare 
scheidingswanden, systeemplafonds, 
deursystemen, projectmeubilair, 
verhoogde vloeren en in de 
totaalafwerking van voornamelijk 
kantoorgebouwen.

Het bedrijf heeft meer dan 65 jaar 
ervaring met de totaalafwerking van 
professionele kantoorruimtes en 
werkomgevingen. En dit in binnen- en 
buitenland, zowel B2B als voor nationale 
en Europese overheidsinstellingen.

Beddeleem heeft een visie en traditie 
van ‘over de grenzen heen kijken’, 
dit zowel voor de ontwikkeling van 
producten, voor technische uitdagingen 
en mogelijkheden als voor de 
exportmarkten.
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Het begint immers bij het stukadoors-bedrijf dat Joseph 
Beddeleem in 1950 in Gent opricht. Wat begon met het 
bepleisteren van muren werd, na continue en gestage groei 
van het familiebedrijf doorheen de jaren ‘60, aangevuld met het 
ontwikkelen en plaatsen van verlaagde plafonds.

Voor het verhaal van Beddeleem 
sturen we u niet van het kastje 
naar de muur, wel net andersom.

Toen een innovatieve techniek die vooral 

bekend was in de Verenigde Staten. Door 

een sterk stijgende vraag naar deze pla-

fondsystemen wordt dit kort nadien het 

werkgebied waarop Beddeleem zich gaat 

positioneren én onderscheiden. Techni-

sche kennis en know-how werden verder 

uitgebreid en gekoppeld aan steeds 

meer klanten, projecten, vernieuwende 

producten en ontwikkelingen.  

Beddeleem wordt meer en meer een re-

ferentie op het vlak van totaalafwerking. 

Zo kwam eind jaren ‘80 de eerste eigen 

geproduceerde verplaatsbare wand op 

de markt en werd eind jaren ‘90 de ex-

portafdeling Beddeleem International op-

gestart. Al snel barstte het bedrijf uit zijn 

voegen en bij de start van de 21e eeuw 

neemt Beddeleem dan ook intrek in een 

nieuw, modern bedrijfsgebouw. Hiermee 

komen alle activiteiten onder één dak: 

ontwikkeling, productie, verkoop en 

administratie.

Beddeleem heeft een eigen studie- en 

ontwerpbureau en diverse interieur- en 

afwerkingspecialisten die samenwerken 

om professionele ruimtes esthetisch en 

gebruiksvriendelijk in te richten. Alle 

onderdelen voor de afwerking worden in 

eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd. 

In een indrukwekkende productiehal 

van 30.000 m2 met verschillende units 

(panelenfabriek, metaalafdeling, poeder-

lakafdeling) en de nieuwste technieken 

en apparatuur wordt alles met hoog-

waardige materialen en oog voor detail 

geproduceerd.

Door deze verticaal uitgebouwde pro-

ductie kan er een optimale flexibiliteit 

aan de dag gelegd worden, zowel voor 

standaardoplossingen als voor maatwerk.

Voor de feilloze installatie van dit alles 

doet Beddeleem permanent beroep op 

±350 ervaren plaatsers, die alles minuti-

eus volgens plan uitvoeren en inpassen in 

het kantoorgebouw van de klant. 

Doorheen het hele proces worden conse-

quent strenge kwaliteits-, veiligheids- en 

milieunormen gehanteerd. Dit resulteer-

de in het behalen van het ISO 9001, 

VCA, ISO 14001, Cradle to Cradle, 

PEFC (PEFC/07-31-258) en 

FSC® (FSC-C116516)-certificaat.

Continue uitbreiding van technische 

know-how en zin voor innovatie hebben 

Beddeleem gemaakt tot wat het vandaag 

is: hét afwerkingsbouwbedrijf dat 

kantoorruimtes van A tot Z aanpakt. 

Van wanden en plafonds, over deuren 

en meubilair, tot vloerafwerking en 

convectoromkastingen. Een gevestigde 

waarde op het vlak van totaalafwerking, 

met hoofdkantoor en productie in Naza-

reth, kantoren en showroom in Brussel 

en kantoren in Parijs en Luxemburg. De 

afzetmarkt bevindt zich grotendeels in 

België, met als zwaartepunt Brussel, 

maar er zijn ook klanten en realisaties in 

Luxemburg, Nederland, Duitsland, Ver-

enigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, 

Griekenland, Portugal, Rusland en de 

Verenigde Arabische Emiraten. 

En het verhaal wordt nog steeds verder 

geschreven. Een kroniek van grenzen 

verleggen en uitdagingen aangaan, voor 

bedrijven met nood aan ondernemings-

ruimte.
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Er kunnen 5 types verplaatsbare 

wandsystemen onderscheiden  

worden waarbinnen er nog 

verschillende uitvoeringen zijn: 

 

 

 

 

De JB 2000 is de meest complete en 

vooruitstrevende wand, met hoge ge-

luidsisolatie en brandweerstand en een 

strakke uitstraling. Verkrijgbaar zowel als 

volle en glazen wand.

 

De JB 4000 is een enkel beglaasde 

systeemwand met een minimalistisch 

design. Kan tot een wandhoogte van 

3800 mm. 

De JB PURE is een (enkel of dubbel) 

beglaasde systeemwand. Iets smaller dan 

de andere wanden: erg puur en compact.

De JB QUIET wanden hebben uitsteken-

de akoestische prestaties. Zeer geschikt 

als wand tussen 2 burelen of voor verga-

derzalen. 

De JB QBE is een losstaande box die 

kan gebruikt worden om een “bubble” of 

afgesloten ruimte in een grotere ruimte 

of kantoorlandschap te voorzien. 

Deze systeemwanden zijn ook onderling 

combineerbaar. Ook voor vaste wanden 

heeft Beddeleem steeds de meest pas-

sende oplossing binnen elke ruimte en 

elke toepassing.

 Wanden 
 Plafonds 
 Deuren 
 Meubilair  
 Totaalafwerking 

Beddeleem plaatst zowel 
vaste gipskartonwanden als 
verplaatsbare systeemwan-
den. Als grootste Belgische 
fabrikant van verplaatsbare 
wanden is er een eigen gam-
ma met verschillende types 
systeemwanden. Elk type is 
afgestemd op een specifiek 
gebruik en toepassing en 
heeft zijn eigen functionalitei-
ten, producteigenschappen 
en design. Geluidsisolatie, 
brandweerstand, vormgeving 
en combinatiemogelijkheden 
zijn belangrijke factoren waar 
er steeds rekening mee ge-
houden wordt en die variëren 
doorheen het gamma. 

Wanden

O U R  F O C U S

01—

02—

03—

04—

05—
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Plafonds hebben geen 
verborgen hoeken of kanten 
voor Beddeleem. Met meer 
dan 65 jaar is dit immers de 
oudste bedrijfstak binnen 
het bedrijf. Er is dan ook 
een breed aanbod aan 
merken en systemen. En 
ook hier heeft Beddeleem 
zijn vakmanschap, knowhow 
en kwaliteitsimago 
vertaald in enkele eigen 
plafondsystemen, waarvan u 
zeker zal opkijken.

Plafonds

De JB CEILING reeks bestaat uit een gamma 

van kwalitatieve plafondtegels uit voorgelakt of 

nagelakt staal die gecombineerd kunnen worden 

met verschillende types bandrastersystemen, 

zichtbare of onzichtbare ophangstructuren 

en inbouw van technische elementen op maat 

(zoals lichtarmaturen).

Het JB COOL plafondsysteem is erop gericht 

actief bij te dragen tot het creëren van de 

ideale werkruimte met maximaal comfort. Dit 

klimaatplafond bestaat uit actieve en passieve 

plafondpanelen die de luchthygiëne en klimato-

logische omstandigheden in de ruimte positief 

beïnvloeden.

Uiteraard sluiten deze systeemplafonds naad-

loos aan bij andere Beddeleem producten zoals 

wanden of deuren.

Het deurenaanbod van 
Beddeleem vult letterlijk en 
figuurlijk een leemte in binnen 
de afwerking en wordt met 
dezelfde filosofie benaderd. 
Kwalitatief hoogstaande 
producten die afgestemd 
worden op de ruimte en de 
functionaliteit ervan.

De JB DOOR concepten blinken dan 

ook uit in snelle montage, verzorgde 

afwerkingsdetails, flexibiliteit en 

personaliseringsmogelijkheden. Deze 

deurgehelen zijn bovendien droge 

systemen waardoor deze kant en 

klaar geleverd kunnen worden in een 

later stadium van het bouwproces. 

JB DOOR is eveneens beschikbaar in 

brandwerende, inbraakwerende en 

akoestische uitvoering. 

 

De JB DOOR producten bestaan 

steeds uit montagekozijnen met 

bijpassende deurbladen. Op basis van 

de kozijnen worden er 3 deursystemen 

onderscheiden:

 

Een FIX kader is wat er standaard 

aangeboden wordt: een stalen 

deurkader, verkrijgbaar in verschillende 

secties en voorzien van een duurzame 

poedercoating.

De MPX kader bestaat uit een multiplex 

kassement die wordt afgewerkt met een 

houten deurlijst.

De BLOK kader heeft een massief 

houten deurkader die verkrijgbaar is in 

verschillende houtsoorten. 

De bijhorende deurbladen, vol of 

beglaasd, kunnen vervolgens naar eigen 

voorkeur afgewerkt worden (kleur, 

brandwerende of akoestische prestaties, 

…). 

Voor meer transparantie biedt 

Beddeleem ook bijpassende 

raamgehelen aan onder de noemer  

JB WINDOW.

Deuren
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Meubilair

Met JB OFFICE kan Beddeleem 
de ‘final touch’ geven aan 
uw kantoorruimte. Naast 
de totaalafwerking van uw 
professionele omgeving bepalen 
meubels immers eveneens 
de beleving van uw kantoor. 
Beddeleem vindt het dan 
ook belangrijk dat deze ook 
binnen uw kantoorconcept en 
bedrijfscultuur passen.

JB OFFICE wordt gevormd door 4 pijlers:

WORK: Het werk staat uiteraard centraal in elke kantoorom-

geving. Met Beddeleem faciliteert u de ideale werkplek: tafels 

of bureaumeubelen voor staand of zittend werken, vergade-

ren, overlegmomenten,… Kwaliteit en ergonomie zijn hierbij 

de belangrijkste maatstaven.

STORE: Organisatie is een sleutelbegrip in uw werkomgeving. 

Beddeleem helpt u om opbergruimte functioneel én creatief 

aan te wenden. Kasten, ladenblokken, lockers of postvakken 

kunnen immers meerdere functies hebben, bijvoorbeeld als 

afscheiding of zitelement.

SIT: Beddeleem tracht het concept zitten op het werk zo 

dynamisch mogelijk in te vullen. Om te beginnen met com-

fortabele en ergonomische zitmeubelen, maar ook door de 

werkruimte zo in te richten dat zitten afgewisseld wordt met 

andere houdingen.

FEEL: Dit is de ‘feel good at work’-factor. Accessoires en 

interieurelementen die zorgen voor een optimale werksfeer 

en een aangename werkomgeving.

Naast de tafel- en kastsystemen uit eigen huis werkt  

Beddeleem samen met een aantal duurzame partners voor  

de inkleding van uw kantoorruimte.

Totaalafwerking

Waarvoor u op 

Beddeleem kan rekenen:

Installatie van verhoogde vloeren en 

bijhorende vloerafwerking. Convectorom-

kastingen op maat van uw project. Op 

die manier kan u technieken omkasten en 

doorbreken zij het zicht en de sfeer in uw 

ruimte niet.

Zonnewering en rolgordingen, jaloezie-

en of blinds. Verschillende absorbers 

en roomdividers. Zij zorgen voor een 

esthetisch verantwoorde manier van 

akoestische absorptie of visuele indeling 

en afscherming binnen de ruimte.

Coördinatie van technieken zoals elektrici-

teit, verwarming, koeling en ventilatie. 

Ook voor de verdere afwerking engageert Beddeleem 
zich met dezelfde duurzame en kwaliteitsgerichte 
werkwijze om uw kantoorruimte optimaal in te richten. 
Daarbij wordt er een brede waaier aan zowel standaard 
als maatproducten aangeboden. Dankzij een modern 
en flexibel machinepark en een interne ontwikkelings- 
en studiecel kan Beddeleem immers heel eenvoudig 
concepten en producten op maat ontwikkelen.
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Residence Palace

Barco One Campus

Tour Paradis

Imec Tower

picture courtesy of Barco

Projecten
in de kijker  

LUIK
Jasper-Eyers Architects

BRUSSEL  
Willem Jan Neutelings

Herman Teirlinckgebouw

Nato Headquarters

BRUSSEL 
Samyn and PARTNERS

BRUSSEL 
SOM - Assar architects

KORTRIJK

Jasper-Eyers Architects

LEUVEN
Baumschlager-Eberle
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Frank Lloyd Wright

The space
within
becomes 
the reality  
of the 
building



Venecoweg 14A, 9810 Nazareth

T +32 9 221 89 21 — F +32 9 220 26 25

E info@beddeleem.be
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