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Velkommen til BPI

Bramming Plast-Industri A/S er den førende  
leverandør af avancerede kundetilpassede  
løsninger i skum.

Vi udvælger, udvikler og skaber et unikt udvalg af 
skum og integrerede materialer gennem en unik 
kombination af processer og udstyr til unikke 
kunders behov.

FOAM
MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE
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Mission

At inspirere og medvirke til udvikling, design og produktion af avancerede 
kundespecifikke totalløsninger i skumplast og gummimaterialer. Vi sætter 
en ære i at levere miljøvenlige emner i høj kvalitet til aftalt tid.

Vision

Vi vil være Europas mest innovative og foretrukne samarbejdspartner. 

Værdigrundlag

Rygraden i BPI udgøres af et fælles og stærkt forankret værdigrundlag:

• Engagement
• Handlingsorienteret
• Innovativ
• Viljestyrke
• Jordnær
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Markedsfokus

For at kunne yde vores kunder den bedst mulige 
service og rådgivning, er BPI inddelt i fire  
divisioner med hvert deres speciale.

Vores fire kundeorienterede forretningsområder 
giver os en større indsigt i kundernes ønsker og 
behov, og dermed mulighed for at skabe en  
optimal løsning for den enkelte kunde.

OPTIMALE LØSNINGER
SKABES MED FOKUS PÅ KUNDEN



4 kundeorienterede forretningsområder

Technical Solutions
Vi udvikler og leverer avancerede løsninger, som gør den tekniske verdens maskiner, processer  
og slutprodukter bedre. Dette kan f.eks. ske ved at isolere støj, vibrationer eller temperatur,  
samt ved filtrering og forsegling.

Furniture & Design
Vi udvikler og leverer avancerede løsninger i skum, som kombinerer æstetik og komfort i moderne  
designmøbler. Ofte som kundens OEM-partner, der forstår at bidrage positivt til hele værdikæden.

Healthcare
Vi udvikler og leverer avancerede og kundespecifikke løsninger til hospitals- og plejesektoren.  
Vi tilbyder et bredt sortiment af standard- og specialprodukter inden for madrasser, puder,  
lejringspuder samt ryg- og nakke puder.
 
 
Medico
Gennem et tæt og fortroligt samarbejde med vores medico kunder udvikler og leverer vi bl.a. skum til 
“body-close” produkter, specialdele til specifikke produkter, samt kreative og specielle emballageløs-
ninger til brug i sundhedssektoren.
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Fokus på din forretning

Gennem vores fire forretningsområder fokuserer 
vi på nøje udvalgte brancher og kunder. 

Vores forretningsfokus medfører, at vi besidder 
og udvikler værdifuld know-how om vores  
kunders behov og udfordringer. 

I sidste ende fører dette til innovative løsninger, 
som vi kan levere eller være en del af.

KNOW-HOW
I SKUM OG INTEGREREDE MATERIALER
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Kundens tætteste partner

Gode løsninger er resultatet af gode innovative processer, hvor vi er kundens tætteste partner i  
udvikling af det rigtige produkt. 

Vi har specialister og udstyr til at yde rådgivning tidligt i udviklingsfasen, og er i stand til hurtigt at ud-
vikle prototyper og dermed tilføre værdi til den endelige briefing og specifikationer, længe før produk-
tionen begynder.

Total optimering

Vores tilgang til udvikling af kundetilpassede løsninger er altid total optimering af et partnerskab. 

Et partnerskab kan omfatte outsourcing til os af en hel proces eller et produkt - eller blot levering af en 
mindre del. Alt sammen med henblik på at minimere de samlede omkostninger ved fremstilling af et 
givet produkt.
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BPI som totalleverandør

Bredden på maskinparken kombineret med 
vores store ekspertise giver os mulighed for  
at agere som totalleverandør for vores kunder  
 - fra idé til færdigt produkt. 

KOMPETENCER
I HELE VÆRDIKÆDEN
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Innovation gennem uovertruffen indsigt og erfaring

Mange af de unge mennesker, som arbejdede for grundlæggeren af BPI, varetager i dag ledende  
stillinger i virksomheden. De råder over stor viden og medvirker til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde  
værdiskabende løsninger.

Viden giver uanede muligheder

Vores kompetencer giver os mulighed for at anvende og kombinere mere end 300 forskellige  
skumtyper i uendeligt mange sammensætninger og former.

Vores moderne produktionsanlæg hører til blandt de største i Europa. Vi tilbyder bearbejdning på 
automatiske CNC-anlæg som vandstråleskærer, rulle- og konturskærer, fræser og laminering, samt 
fremstilling af skum på eget slab-stock anlæg. 

Vi mestrer desuden integration med træ, stål, klæbematerialer samt tekstiler.

Integreret logistik
Logistik handler ikke udelukkende om vores forsendelse og kundens modtagelse af varer.  
Det handler om at sikre et optimalt flow af varer og udveksle informationer  
- set ud fra et samlet værdikæde synspunkt.
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Vi lytter til dine ønsker

Kundernes behov er grundlaget for alle vores  
aktiviteter. På den måde ønsker vi at sikre, at  
kunderne - også i fremtiden - finder vores  
løsninger relevante.

Vores eksistens afhænger af din succes, derfor 
kan du også være sikker på, at vi altid yder vores 
absolut bedste.

DIN SUCCES
ER VORES STYRKE
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BPI tilfører værdi

Værdi til kundens udviklingsproces
Ved at indgå i et tæt samarbejde med BPI allerede i udviklingsfasen, opnår kunden hurtigt en optimal 
løsning.

Værdi til kundens produkt
Avancerede løsninger fra BPI gør kundens slutprodukt mere attraktivt og resulterer i en bedre total-
økonomi.

Værdi til kundens fremstillingsproces
Set ud fra vores samlede værdikæde synspunkt og fleksible set-up, skabes et optimalt produktions-
forløb, samtidig med, at der sikres en ensartet kvalitet.

Værdi til kundens logistik
Kundens driftskapital, pladskrav, produktionstid samt omkostninger til håndtering og fragt er alt  
sammen en del af vores løsning til optimal logistik.
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Miljø og effektivitet

For BPI handler en grøn tankegang ikke  
udelukkende om, at vi er bevidste om miljøet  
og de udfordringer, det giver for virksomheden. 
For os handler det også om effektivitet og  
energiforbrug.

Vi tror på, at miljøtænkning i produktudviklingen 
fører til en mere effektiv produktion, og derved 
gør produkterne mere rentable at producere.

TÆNK GRØNT
DET BETALER SIG
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Vi vil:

• mindske vores produkters negative miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og bortskaffelse 

• effektivisere brugen af råvarer, vand og energi for at belaste miljøet mindst muligt 

• begrænse affald og udledning fra vores produktion og aktiviteter i øvrigt 

• opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere

• fremme ansvarlige miljøholdninger hos vores medarbejdere 

• søge at opnå bedre miljøstandarder gennem et tæt samarbejde med leverandører, kunder og 
 andre samarbejdspartnere 

• arbejde målrettet på at efterleve kravene i Miljøstandarden DS/EN ISO14001:2004

Relevante miljø- og arbejdsmiljølovgivninger overvåges løbende for at sikre, at virksomhedens  
aktiviteter foregår inden for de fastlagte lovkrav.
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En oplevelse af kvalitet

Kvalitet er ikke bare noget vi lægger vægt på, 
fordi vi er nødt til det. Kvalitet er en integreret del 
af BPI, som tilfører værdi både til virksomheden 
og til vores kunder. 

Vi lægger vægt på vores kunders oplevelse af 
kvalitet, og vi garanterer, at vores produkter altid 
har en kvalitet, som vi selv kan stå inde for.

KVALITET
ER VÆRDI TIL DIN VIRKSOMHED
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Vi vil:

• yde den bedst mulige rådgivning og vejledning til kunderne

• sætte kunden i centrum og inddrage kundens behov og forventninger for rigtig kvalitet 
 og pris, med det formål at sikre en høj grad af kundetilfredshed

• øge kundetilfredsheden gennem levering af kvalitetsprodukter og ydelser

• løbende forbedre og sikre kvaliteten af produkterne

• sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer

• arbejde for et værdiskabende samarbejde med vores leverandører

• løbende indsamle forbedringsforslag til kvalitetsstyring gennem blandt andet interne 
 auditeringer og tilbagemeldinger fra kunder

• arbejde målrettet på at kunne efterleve kravene i kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2008

Ovenstående politik evalueres løbende.
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Fra iværksætter til moderne virksomhed

Siden 1971 har BPI været førende pioner inden for avancerede og teknologibaserede løsninger i skum 
til private og offentlige virksomheder, herunder bl.a. transport, sundhed og medicinal, bygge og an-
læg samt design og teknologi.
 
Virksomheden har lokationer i 3 lande og tæller mere end 400 specialister, der servicerer vores kunder 
i over 20 lande. Vi anvender den nyeste teknik og de seneste fremstillingsmetoder, og vores omfat-
tende produktionskapacitet bevirker, at der dagligt kan løbe mere end 1 500 m3 skum igennem vores 
45 000 m2 produktionsanlæg i Danmark og Polen. 

Vores kultur og erfaringer rummer dybe håndværksmæssige traditioner og et unikt know-how, hvor vi 
behersker mere end 300 forskellige skumtyper og kategorier.

Mission
At inspirere og medvirke til udvikling, design og produktion af avancerede kundespecifikke  
totalløsninger i skumplast og gummimaterialer. Vi sætter en ære i at levere miljøvenlige emner  
i høj kvalitet til aftalt tid.

Vision
Vi vil være Europas mest innovative og foretrukne samarbejdspartner.

BPI Polska Sp. zo.o.
Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany
Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 64 1229
bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk


