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Van origine zijn we een plaatbewer-
kingsbedrijf, maar al snel hebben we 
ons gespecialiseerd in het vervaardigen 
van hulpstukken om water en lucht op 
een juiste manier af te voeren, begint 
Jan Brekelmans. “We vervaardigen onze 
producten in aluminium, roestvaststaal, 
rvs, kunststof, en ga zo maar door. Daarbij 
proberen we steeds weer vernieuwend 
bezig te zijn. Zo zijn we ooit begonnen met 
het aanbrengen van PVC coating op alumi-
nium en rvs en kunnen we sinds kort ook 
een TPE of TPO coating aanbrengen. Het 
voordeel van deze coatings is dat alumi-
nium ontluchtingskappen, dakopstanden, 
lichtkoepels, et cetera ingeföhnd kunnen 
worden in TPE en TPO dakbedekkingen. 
Bovendien kunnen ook EPDM dakbedek-
kingen geföhnd worden op TPE gecoate 
producten.”

Zeewaardige coating
Brekelmans: “Ons hele assortiment staal 
en non-ferro kunnen wij voorzien van een 
zeewaardige coating. Dit kunnen wij ook 
doen voor producten van anderen, denk 
bijvoorbeeld aan de bekende verzinkt 
stalen ventilatiekappen van Burgerhout. 
Daarnaast maken we bijvoorbeeld ook 
de bekende Loro en Aco ondereinden in 
slagvast aluminium, maar uiteraard ook 
in staal. Het voordeel is dat we hierbij de 
aansluitende dakafvoeren kunnen maken, 
eventueel voorzien van een coating. Dit 
alles te leveren in diverse RAL-kleuren, 
in rond of vierkant, met of zonder loofaf-
scheiders.”

Architecten worden steeds creatiever, 
constateert Brekelmans. “Zo wordt al 
vaak gekozen voor vierkante HWA’s die 
tussen de muur geplaatst worden. Om de 
architect meer mogelijkheden te bieden, 

Vooruitstrevend op het gebied 
van HWA en dakproducten
Al meer dan dertig jaar houdt fabrikant BMT Brekelmans Techniek zich bezig met het bewerken van metaal, non-ferro-
metaal en kunststoffen tot allerlei dakmaterialen, dakdoorvoeren, hemelwaterafvoeren, loofafscheiders, stadsuitlopen, 
ventilatiedoorvoeren, et cetera. De firma uit Tilburg luistert volgens eigenaar Jan Brekelmans goed naar vragen uit de 
markt en ontwikkelt daar passende producten voor. En dat alles conform de laatste stand der techniek, dus ook digitaal 
3D in BIM.
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kan er ook gewerkt worden met sierlijs-
ten. Deze worden voor een ronde buis 
geplaatst, tussen de muur, om deze buis 
weg te werken. Op die manier kun je hier 
toch makkelijk T-stukken of bochten op 
aansluiten.”

Luisteren naar de klant
BMT Brekelmans Techniek ontwikkelt naar 
de behoeften in de markt. “We kunnen 
heel goed luisteren,” lacht Jan, “en stem-
men daar de productie ook op af.” Een 
recente ontwikkeling van BMT is de zoge-
heten HWA combi afvoer spuwer. Bij dit 
product bevindt de inlaat van de afvoer 
zich 20 centimeter uit de dakrand. Het 
blad verzamelt zich zodoende niet bij de 
spuwer en dat voorkomt verstoppingen. 

“We ontwerpen alles in 3D en kunnen alle 
producten aanbieden in Inventor of Revit 
bestanden voor BIM software. Dat geldt 
zelfs voor maatwerk producten. Onze 

 Ronde en vierkante loofafscheiders in rvs, aluminium en gegalvaniseerd staal. Stadsuitloop in rvs, aluminium en verzinkt voor ronde of vierkante aansluiting.

Vierkante hwa aluminium tussen de muur geplaatst.

Aluminium ontluchtingskap met TPO coating.
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ervaring is dat op deze manier eventuele 
misverstanden worden voorkomen. Voor 
alle betrokken partijen in een bouwproces 
is het direct duidelijk wat we bedoelen. 
Daarnaast zijn we ook geregeld op locatie 
om mee te denken over bepaalde vraag-
stukken.”

We hebben ons complete assortiment in 
een overzichtelijke database samenge-
bracht, zegt Jan. “Klanten kunnen eenvou-
dig inloggen en zo onder andere maten, 
productspecificaties en prijzen zien. Ook 
kunnen ze bestellingen plaatsen via onze 
site. Zelfs als het om maatwerk gaat.”    ❚
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