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BEMO fElsEfEsi

Çatılar sınırlayıcı  
değil özgürleştirici  
olMalı.

BEMO var olan sınırlamaları göz ardı 
ederek sınırlarda çatılar yapar. Biz ta-
sarımcıların ve mimarların geleneksel 
sınırlamaları dışlamalarını sağlarız.  
Aynı zamanda insanoğlunun temel 
ihtiyacı olan güvenli ve tehlikesiz çatı 
ve cephe sistemleri ihtiyacını yüksek 
kalite, yüksek teknoloji sistemleri ve
30 yılı aşkın deneyimle gideriyoruz.

Mimar luis Henri sullivan formun fonk-
siyonelliği izlediğine inanırdı. Bizde 
bu felsefenin tüm mimari olasılıkları 
bizim önümüze açtığı konusunda hem 
fikiriz. Bu size bir çelişki olarak mı 
görünüyor?! Eğer siz tüm zamanların 
en büyük  tasarımcısı olan doğadan bir 
yaprak alacak olursanız hayır değil.

Yapraklar bir tür çatıdır. Onlar kendi 
ortamlarında olması gerektiği formda-
dırlar ve çok özel koşullar için gerekli 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasar-
lanmışlardır. Bunlara ilaveten bizim 
yaratıcı düşüncemize ilham verecek 
şekilde muhteşem doğal çeşitlilikleri
ile karşımızda durmaktadırlar.

“ İlhama ihtiyacım olursa ormanda 
yürüyüşe çıkarım.”
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TasarıM Özgürlüğü 

Kendi bireyselliğinizi ve tarzınızı 
keşfedin. BEMO ilk bakışta mümkün 
olmayacakmış gibi görünen projelerde 
uzmanlaşmıştır. Patentli ve ödül 
kazanmış BEMO-MONrO® sistemi, 
çok uzun zamandır imkânsız olarak 
görülen tasarımların uygulanmasını 
mümkün kılmıştır. Bu özgün tasarım-
ların çatı ve cephe tasarımında bir 
devrimdir. 

Yenilikçi yüzey teknolojileri bizim ürün-
lerimizin kalıcı bir etki oluşturmasında 
etkili olmuştur. Kaplamalarımız çok 
değişken yüzeyler için mümkün olan 
her türlü çeşidi mümkün kılmaktadır. 
Ne kadar sıra dışı olurlarsa o kadar da 
etkileyici oluyorlar. Keşfedici ve farklı-
laştırıcı bu gezide bize katılır mısınız?! 

“ Bu imkansız! Bu kelimeler beni sinirlendiriyor 
ama aynı zamanda inanılmaz  

BeMo iÇin sadece tek  
Bir kural vardır:  
kuralları unutMak.

şekilde motive de ediyor.”
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SınırSız taSarım
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tasarımda sınır yok. dayanıklılıkta da.

BEMO 40,000 çeşitten fazla renkten boya ve vernik seçeneği sun-
maktadır. Bu istediğiniz tipte ve kalitede, mattan en parlak yüzeye 
kadar farklı çeşit görünüşe sahip olabilmeniz demektir. Hatta çok 
değişik renkleri tek bir projede kullanabilir veya izleyenlerin başını 
döndürecek tasarımları bizim özel efektlerimizle oluşturabilirsiniz.  
Bemo’nun yaşam dolu dünyası ile aydınlanın.

ZENGİN RENKLER

rENKlEr



Değişken Formlar

Planlama ve tasarım: yeni sınırları keşfetmek.

3 boyutlu tasarımı kullanarak, BEMO metal profiller özgür form 
mimarlığının her türlü gereksinimini karşılayabilmektedir. Yenilikçi ve 
patentli üretim sürecini kullanarak, uygulamada inşaat teknolojisinin 
geleneksel sınırlarını tarihin sayfalarına gömmüştür. Her bir metal 
profil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde şekillendirilmekte ve 
olması gerektiği dalga formu verilebilmektedir. sizin uzak görüşlülüğü-
nüzün mimari bir gerçekliğe dönüşmesi mümkün hale gelmektedir.

fOrMlar



Değişken malzemeler 

yenilikçi tasarım sadece emsalsiz değildir.  
aynı zamanda tekrar kullanılabilirdir de.

BEMO çok geniş yelpazede malzeme seçeneği sunmakta, böylece 
sizin binanızın estetik, fonksiyonellik, yük taşıma kapasitesi ve maliyet 
verimliliği açısından doğru tercih yapmanıza fırsat tanımaktadır. Yük-
sek kalitede alüminyum alışımlar bizim en sık kullandığımız malzeme-
mizdir. %100 tekrar değerlendirilebilen, kolayca şekillendirilebilen ve 
korozyona karşı dayanımlıdırlar. Bizim tüm çözümlerimizin galvanizli 
sac, paslanmaz çelik, bakır ve titanyum çinko ile de uygulanması müm-
kündür. Biz sizin mimari öngörülerinizi hayata geçirmek için aradığınız 
her türlü malzemeyi tedarik edebiliriz.

alüminyum Paslanmaz 
çelik

galvanize 
sac

Bakır titanyum-
çinko

MalzEMElEr

cor-ten 
çelik
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Akıllı YüzeYler

gofrajlı fırçalanmış 

alüminyum 
çinko 

eloxal

BeMo- flon

YüzEYlEr

ecocleantM

en iyi ilk izlenim için. ve en iyi yüzey dokunuşu için.

En doğru yüzeyi seçmek ana malzemenin görsel etkisini arttırdığı gibi 
çevresel etkilere karşı ayrıca koruma katmanı oluşturuyor. Doğal etkile-
re maruz kaldıklarında, işlemden geçmemiş metal yüzeyler çok değişik 
eskime tepkileri (patina) verirler. Nem itici kaplama BEMO-flON UV 
ışınımına karşı çok dayanıklı olup, gerektiği zaman yerinde uygulama 
ile tekrar kullanılabildiği gibi aynı rengin mattan en parlağına kadar 
değişik çeşitleri mevcuttur. EcoCleanTM kaplamamızda tedarikçimiz 
alCOa’ya minnettarız. zira bizim için atmosferdeki Nitrojen oksitleri aktif 
şekilde etkisizleştirerek, şimdi ve gelecekte etkin bir koruma sağlıyor.
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valencia opera Binası // ispanya
Uygulama: Kültür
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 3 600 m2
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Valencia Opera Binası // ispanya
Uygulama: Kültür
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 3 600 m2

Dubai Çiçek Hali // BaE
Uygulama: Ticaret
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: ral 9006 / PVDf
alan: 13 000 m2

DizaYN VE ÇEşiTliliK // rEfEraNslar

üniversite // Hollanda
Uygulama: Eğitim
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 5 300 m2

Çatılar bize şunu vurguluyorlar. farklı 
iklimlerdeki ve farklı ülkelerdeki birçok 
bina için, BEMO sıra dışı projelerinin 
çatı ve cephelerini onlarca senedir 
uygulayıp, yönetmektedir. Engin 
deneyimimiz müşterimizin beklenti-
lerinin tam anlamı ile karşılanacağı 
konusunda bize yardımcı oluyor. Bu 
tekrar tekrar gerçekleşiyor.

İster spor tesislerinde, ister bir havaa-
lanlarında veya bir sanat merkezinde 
olsun, son teknoloji üç boyutlu cihazları 
kullanarak farklı tasarımlar için gerekli 
çözümleri dünyanın her bir köşesinde 
üretiyoruz.

Çok amaçlı salon // ispanya
Uygulama: spor
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gümüş / Polyester
alan: 7 400 m2
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Her tasarımcı ve mimar bilir ki bir yapı 
için sadece güzel görünüm yeterli 
değildir. O ayrıca teknik olarak uy-
gulanabilir ve uygun maliyetli olmak 
zorundadır. BEMO estetik ile pratik 
arasında ki doğru dengeleri bulmanıza 
yardım edebilir. Çizimdeki deneyimimiz 
ve gelişmiş mobil üretim hatlarımızla, 
ürünleri ve birleşenlerini inşaat 
sahasında üretebilmekteyiz. Buda bize 
projenizin özgün tasarımının gerekliliği 
ile bağdaşır şekilde esnek çözümler 
sunmamız imkânını sağlıyor.

Malzeme seçimine gelince, biz sadece 
görünüşe bakmıyoruz, sağlamlık gibi, 
bakım kolaylığı gibi tüm ana kıstasları 
göz önüne alıyoruz. Örneğin, bizim 
yaklaşımımız çatı temizliğinin daha 
uzun aralıklarla yapılmasına imkân 
sağlıyor. Buna ek olarak üç boyutlu 
ölçümler alt yapıyı optimize edip, basit 
ve güvenli bir uygulama yapmamıza 
fırsat tanıyor. 

Biz müşterilerimizin gereksinimlerini
tümüyle kendi çözümlerimizle yerine 
getirebilirsek işte o zaman tam 
anlamıyla tatmin oluyoruz. Örneğin şu 
an piyasadaki en uygun maliyetli ve 
sistemimize entegre edilmiş güneş pa-
neli uygulaması olan BEMO-SOL gibi. 
Bunun etkinliğini görüp hissedebilirsiniz.

“Mükemmel bir dizayndan  
daha pratik ne olabilir?”

MiMarinin nihai  
aMacı yaşaM kaliteMizi  
yükseltMektir.

UYgUN MaliYETlEr
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Verimlilik
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Petrobras // Brezilya
Uygulama: araştırma Merkezi
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Beyaz / PVDf
alan: 65 000 m2
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BEMO ürünleri ve servisleri birçok uy-
gulamada kullanılmıştır. Katar havaala-
nında kullanılan yüksek gerilim muka-
vemetli 0.80 mm kalınlıkta paslanmaz 
çelik kaplama, deniz kenarında paslan-
maya karşı sürekli bir dayanım sağ-
lamaktadır. Yağ endüstrisinde, özel bir 
alüminyum alaşımı çok yaygın olan 
kimyasallara karşı yüksek mukavemet 
sağlar.

BEMO-DOME alt yapısı üstüne monte 
edilmiş BEMO-MONRO® panelleri, 
olgunlaştırma tanklarının beton alt 
yapılarındaki üretim hatalarını telafi 
etmeye yardımcı olur. Buna ek olarak 
80mt. den daha uzun yekpare paneller 
ile kaplanan eğimli çatıda neme karşı 
etkin bir koruma sunuyor- özellikle 
Milano’daki örneğinde olduğu gibi fuar 
alanlarında. Zaman sınırlı çok büyük öl-
çekli endüstri mühendisliği projelerinde 
hızlı montaj en önemli özelliğimizdir.

UYgUN MaliYET // rEfEraNslar

Yeni Doha Uluslararası Havaalanı  
Terminali // Katar
Uygulama: Havaalanı
Profil: N65 - 400
Malzeme: 0,80 mm Paslanmaz Çelik 
Boya / yüzey: ııı C
alan: 300 000 m2

arıtma Kulesi // avusturya
Kullanım: arıtma tesisi
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
renk / yüzey: Metalik gümüş / Polyester
alan: 1 000 m2

Kültür Merkezi // Hollanda
Uygulama: Kültür
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gümüş / PVDf
alan: 2 250 m2

fuar Merkezi // italya
Uygulama: fuar / Kültür
Profil: N65 - 400
Malzeme: 0,90 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gri / Polyester
alan: 350 000 m2
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sorumlu yaklaşım. Biz binaların çok az 
enerjiye ihtiyaç duymaları için çok daha 
fazla enerji ortaya koyuyoruz. Nasıl mı? 
Tabii ki yenilikçi sistemler ve çözümle-
melerle.

En son teknoloji cam elyafı ile des-
teklenerek dayanıklılığı arttırılmış 
malzemeleri kullanarak, çatıdan 
binaya ısı transferini önleyen bir çatı 
alt yapısı oluşturduk. Bizim özel olarak 
tasarlanmış bağlantı sistemlerimiz, 
foto-voltaik ve güneş paneli teknolo-
jilerinin montajına uygun bir bağlantı 
ortamı sağlar. 

“Bir çok insan için, dayanıklılık yaşayarak
gelecekte görülecek bir olgu iken,

Bize ilhaM veren en Büyük
kaynak taBiattır. Bizde onu
Bundan dolayı koruyoruz

DaYaNıKlılıK

Alüminyum doğa dostu bir malzeme-
dir: alüminyum %100 geri dönüşen 
bir malzemedir. Öyle ki şu ana kadar 
üretilen alüminyumun %75’i hâlihazırda 
günümüzde kullanılmaktadır. 

ALCOA’dan temin ettiğimiz EcoClean 
kaplama binalarınız için taze bir nefes-
tir. Kendisini temizler ve aktif olarak 
temiz ve yeşil bir atmosfere katkı 
sağlar. ALCOA’dan temin ettiğimiz 
EcoCleanTM’le kaplı 1000 m2’lik çatı yü-
zeyi 80 ağacın dumanı nötralize etme 
etkisiyle aynı etkiye sahiptir.

Bu ve diğer örnekler bizim felsefemizi 
yansıtır: bir proje için anlık başarı yeterli 
değildir. Bu başarı kalıcı olmalıdır.

bizim için şimdi ve burada başlar”
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UzUn ömürlü



18

ofis Binası // almanya
Uygulama: Endüstri
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum 
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 440 m2
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KalıCılıK // rEfEraNslar

BEMO’da çevresel ve ekonomik 
amaçlar birlikte düşünülür. Bizim yük-
sek kaliteli PVDf veya BEMO-flON 
gibi alüminyum kaplamalarımız, ister 
singapur gibi tropik iklimlerde ister 
arıtma tesisleri gibi çok özel mikro 
ölçekli koşullarda uzun ömürlü çatı ve 
cephe uygulamalarına fırsat tanırlar. 

BEMO-FLON çok az temizlik gerektiren 
bir kaplama olup Freiberg’teki çocuk 
yuvasında kimyasal deterjanların 
kullanımını azaltarak, çatı temizlik 
ve bakımlarının daha uzun aralılarla 
yapılmasını sağlamıştır.

BEMO-VERT işletmelerde binaların 
ekolojik ayak izlerini en aza indirgemek 
için çok ideal bir kaplama malzemesi-
dir. BEMO-AKKORD solar teknolojinin 
montajı için çok güvenli, mükemmel 
montaj alt yapısı oluşturur. BEMO bina 
sahiplerine ve mimarlara enerji etkinliği, 
LEED ve BREEAM sertifikaları konu-
sunda yardımcı olabilir.

Çocuk Yuvası // almanya
Uygulama: Eğitim
Profil: N65 - 500
Malzeme: 1,00 mm alüminyum 
Boya / yüzey: Metalik gri,
sarı ve Turuncu / BEMO-flON
alan: 1 200 m2

güneş paneli çatı // almanya
Uygulama: Endüstri
Profil: Vf65 - 422, BEMO-aKKOrD
Malzeme: 0,80 mm alüminyum 
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 6 400 m2

arıtma Kulesi // almanya
Uygulama: arıtma tesisi
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,20 mm alüminyum 
Boya / yüzey: Metalik gri, BEMO-flON
alan: 850 m2

Clifford iskelesi // singapur
Uygulama: liman iskelesi
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum 
Boya / yüzey: Metalik gri / PVDf
alan: 3 000 m2
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KaliTE VE KUsUrsUzlUK

Belirgin binalar yığınlar içinde formları 
ve kullanılan malzemeleri ile farklı bir 
duruş sergilerler. Her bir birleşen, her 
bir son detay en yüksek kalite standart-
ları ile uyumlu olmak zorundadır. Bu 
sadece boş bir teori değildir. Bu bizim 
olmazsa olmazımızdır ve biz bu kabul 
ile gün be gün çalışmaktayız.

güvenilir tedarikçilerden yüksek kalite 
malzemeler temin etmekteyiz. Malze-
melerin, yüzeylerin ve kaplamaların 
tümü mükemmel kalitede sonuçlar 
almak için bir araya getirilmektedir. üç 
boyutlu tasarım kabiliyetimiz ve bunu 
destekleyen BEMO-DOME esnek mon-
taj sistemimiz, serbest form uygulama-
mız olan BEMO-MONrO® için ideal bir 
altyapı oluşturmaktadır.

BEMO’nun Alman mühendislik altya-
pısı tüm dünyada saygı görmekte ve 
patentli üretim alt yapısı her yerde 
uygulanabilir olmasından ötürü de 
takdir edilmektedir. Özel tasarım ve bu 
tasarımın üretim bandına aktarım prog-
ramlarımız, çizim masasından üretim 
hattına en doğru geçişin yapılacağını 
garanti eder. 

Amacınız ne olursa olsun, BEMO’nun 
sıra dışı kalitesine projenizin her kade-
mesinde güvenebilirsiniz.

“Ben teknolojinin benim fikirlerimi 
takip etmesini isterim. Çevresindeki 

başka bir yolu değil.”

en Büyük ilhaMlar Bile,
detaylara dikkat
edilMeden Bir hiÇtir.
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EKSİKSİZ
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the sQuaıre // almanya
Uygulama: New Work City
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gümüş / PVDf
alan: 17 000 m2
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ErişilEN MüKEMMElliK // rEfEraNslar

Başarılı projeler tüm ortaklar arasındaki 
sıkı işbirliğinin ve çok titiz bir planlama 
ile işe başlamanın sonucudur. BEMO 
mimarlarla, uluslararası yüklenicilerle 
ve inşaat ve uygulama takımları ile el 
ele çalışır. Çoğu zaman panellerimizi 
ve aksesuarlarını projeye uygun şekil-
de şantiye sahasında üretiriz.
 

Bu bize kaliteden ödün vermeden 
Atina’daki Velodromda veya Sacramen-
to Havaalanında yerleştirdiğimiz, içbü-
key veya dışbükey dönüşlü, çok uzun 
panelleri düşük maliyetlerle üretmemize 
imkân tanır. Frankfurt Havaalanı’ndaki 
SQUAIRE 680 mt boyundadır ve yanın-
daki çevreyoluna da komşudur. Yoğun 
merkezi ulaşım bölgesinde yer alan bu 
yapı mükemmel lojistik ve en akılcı mal-
zeme seçimi için mükemmel bir örnektir.

Velodrom // Yunanistan
Uygulama: spor
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Titanyum görünüm / PVDf
alan: 11 500 m2

alışveriş Merkezi // ispanya
Uygulama: Perakende
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Titanyum görünümlü / PUr/Pa
alan: 5 000 m2

Tren istasyonu // almanya
Uygulama: altyapı
Profil: N65 - 333
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum
alan: 6 000 m2

sacramento Uluslararası Havaalanı // aBD
Uygulama: Havaalanı
Profil: N65 - 400
Malzeme: 0,85 mm paslanmaz çelik 
Boya / yüzey: ııı C
alan: 19 000 m2
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Dikkat çekici mimari her zaman kendi 
özel stiline sahiptir. BEMO olarak bizde 
bu tarz unutulmaz yapıları hedefliyoruz. 
sıra dışı bir yaklaşımla tasarlanan pro-
jeleri etkin şekilde destekliyoruz.

BEMO değişken genişlikte ve 100 mt 
üstünde panel boyları üretebilmektedir. 
Çok düşük yarıçaplarda dahi içbükey 
veya dışbükey formlar, pürüzsüz 
çatı ve cephe birleşim detayları ve 
muhteşem bir etki yakalamak için 
BEMO-MONRO®’nun sağladığı çeşitli 
şekillerdeki panel formları ile beraber 
kullanılabilir.

Sizinle el ele vererek ve özgün 
projenizin izlerini takip ederek, bu 
başkaldırınıza ve amaçlarınıza
uygun özel çözümler geliştiriyoruz.

“Her fikri alıp, buna hemen bir form vermek 
zorunda değilsiniz. Ama bunu

yapabileceğinizi bilmekte güzeldir.”

BeMo Çatısı iÇin  
en öneMli yaPı Maddesi:  
yaratıcılık.

BirEYsElliK
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Özgürlük 
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spor alanı // Macaristan
Uygulama: Kültür / spor
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum 
Boya / yüzey: arena görünümü / PUr/Pa
alan: 27 000 m2
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ÖzgüN YaPılar // rEfEraNslar 

akıcı hatlar, yuvarlak veya oval bina 
formları ve çatı ve cephe arasında 
pürüzsüz, akıcı geçişler. Bunlar bizim 
ödül kazanmış MONrO teknolojimi-
zin kendine münhasır özellikleridir. 
Düseldorf’taki ıss Dome buz pateni 
salonunda, bu özelliklerin tümü emek 
isteyen karmaşık çatı yapısında 
ustalıkla bir araya getirilmiştir.  ayrıca 
Budapeşte’deki stadyumda dikkat çekici 
bir arena yüzeyi oluşturmaktadır. 

İçbükey veya dışbükey bükümler 
sayesinde kilit geçme paneller üç 
boyutlu planlama sürecinde tanımlanan 
tasarımın gereklerini karşılamak için 
şekillendirilebilmektedirler. Afrika’da, 
Türki Cumhuriyetler ’de, Ortadoğu’da 
yada dünyada nerede olursa olsun, 
biz sizin projenize has  ihtiyaçlarınızı 
karşılayabiliriz.

ıss Dome // almanya
Uygulama: spor
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gümüş / Polyester
alan: 8 000 m2

sEW Eurodrive // Brezilya
Uygulama: Endüstri
Profil: N65 - 400
Malzeme: 0,65 mm galvalume
Boya / yüzey: Doğal alüminyum
alan: 30 000 m2

idari Bina // almanya
Uygulama: Endüstri
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Koyu gri / PVDf
alan: 1 200 m2

Konser salonu // fransa
Uygulama: fuar / Kültür
Profil: BEMO-MONrO®

Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gri / PVDf
alan: 6 000 m2
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UlUslararası Başarı

üç güçlü şirket. Bir dünya markası. 
BEMO almanya‘dan BEMO aBD‘ye ve 
BEMO Brezilya’ya kadar. ingiltere’deki, 
Hindistan’daki, singapur’daki ve Orta 
Doğu‘daki şubeleri ve ortaklarıyla.

BEMO deneyimli uluslararası inşaat ve 
montaj firmaları ağı ile çalışmaktadır. 
Buda, dünyada nerede olursanız 
BEMO’nun sıradışı kalitesinden 
kesinlikle emin olabilirsiniz demektir. 
Projeniz nerede olursa olsun biz sizi 
desteklemek için orada olacağız. 

“Mimari, tüm dünyada 
anlaşılan bir dildir.”

sizin giBi Çalışıyor  
ve düşünüyoruz:  
sınırlarıMızı zorluyoruz.
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Bağlantı



30

Merkez kort // yunanistan
Uygulama: spor
Profil: N65 konik
Malzeme: 0,75 mm sac
Boya / yüzey: Metalik gümüş / Polyester
alan: 5 000 m2
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UlUslar arasılıK // rEfEraNslar

Tüm iklim koşullarında kazanılan 
başarılar BEMO’nun sıra dışı dene-
yimini vurgular. ister afrika’nın, güney 
amerika’nın veya asya’nın tropikal 
iklimlerinde; ister Ortadoğu’nun çöl-
lerinde; dondurucu soğukların hakim 
olduğu alanlarda; veya kıyı bölgele-
rinde olsun, BEMO’nun deneyimleri 
rakiplerinden çok daha iyidir. Malzeme 
çeşitlerindeki alternatifler ve bizim 
engin deneyimimiz hayallerinizi gerçek 
kılar. Hem de dünyanın her yerinde.

Avrupa, ABD ve İngiliz standartlarının 
tümünü karşılıyoruz. FM ve LEED’s de 
dahil olmak üzere diğer tüm Avrupai 
gereksinimleri de karşılıyoruz. Mühen-
dis ekibimiz uluslararasıdır ve birçok 
dili konuşabilmektedirler. Deneyimli 
profesyonel inşaat ve montaj ekipleri-
mizde dünyanın her yerindedirler.

garland Özel Organizasyon salonu // aBD
Uygulama: spor
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Doğal alüminyum
alan: 22 300 m2

Kadir Has futbol stadyumu // Türkiye
Uygulama: spor
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Metalik gümüş / PVDf
alan: 33 000 m2

ziyaretçi Merkezi // iskoçya
Uygulama: Dinlenme
Profil: N65 - 400
Malzeme: 0,90 mm alüminyum
Boya / yüzey: gofrajlı alüminyum 
alan: 1 750 m2

formula 1 Tribünü // ispanya
Uygulama: spor
Profil: N65 - 400
Malzeme: 1,00 mm alüminyum
Boya / yüzey: Doğal alüminyum
alan: 17 000 m2
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Düşünme özgürlüğü. Tasarım 
özgürlüğü. Planlama özgürlüğü.siz 
form, renk ve tasarıma yönelik çok 
özgün fikirlere sahipsiniz. Ve bizde 
tümünü gerçekleştirecek bilgi biriki-
mine sahibiz- hem ekolojik hem de 
ekonomik öncelikleri önemseyen bir 
yaklaşımla.

BEMO mimari mükemmellik için sizin 
deneyimli ortağınızdır – planlamadan, 
danışmanlığa ve icraya kadar. Biz 
kesin olarak sınırları esnetmekte 
ve mümkün olan sınırları daha 
ilerilere taşımaktayız. Fikirlere şekil 
vermekteyiz. Sizin fikirlerinize. Sizin 
görüşlerinize.

the sky’s the lıMıt.
Bundan daha
öte Bir ilhaM var Mı ki? 

“Ancak sınırları yıkarak yeni bir 
bakış açısı geliştirebilirsiniz.”

BEMO
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3

The Sky’S The limiT

Farklılaştıran bireysellik

Dayanıklılık

Ulaşılan MükeMMellik

Tasarım özgürlüğü

Maliyet veriMliliği

Küresel başarı



www.bemo.com

bemo SYSTemS GmbH
Friedrich-List-Straße 25
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T:  +49 7904 9714 70
F:  +49 7904 9714 246
E:  sales@bemo.com
W:  www.bemo.com.de

bemo USA corporation
3062 N. Maple Street
Mesa, Arizona 85215-1115
USA

T:  +1 480 545 7900
F:  +1 480 545 4999
E:  sales@bemousa.com
W:  www.bemousa.com

Keybemo Ltd
High Edge Court
Church Street, Heage, Belper
Derbyshire, DE56 2BW, UK

T:  +44 1773 853 694
F:  +44 1773 857 599
E:  sales@keybemo.co.uk
W:  www.keybemo.co.uk

bemo Project engineering 
(ME) L.L.C
P.O. Box 14546
Ras Al Khaimah, UAE

T:  +971 7 244 4566
F:  +971 7 244 4577
E:  sales@bemo.com
W:  www.bemo.com

bemo do brasil  
Sistemas Metálicos Ltda.
Av. Prestes Maia 539 - Bloco VI
Centro - Diadema/SP

T:  +55 11 4053 2366
F:  +55 11 4043 1218
E:  comercial@bemo.com.br
W:  www.bemo.com.br

bemo International Pte Ltd
15 Tuas Avenue 4 
Singapore 639367 
Republic of Singapore

T:  +65 6862 5311
F:  +65 6861 8275
E:  sales@bemointernational.com
W:  www.bemo.com

bemo Qatar wLL
P.O. Box 19584
Doha
State of Qatar

T:  +974 4466 6067/69
F:  +974 4466 6071
E:  sales@bemointernational.com
W:  www.bemo.com
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