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Mijn hart klopt voor Biral, omdat ik door alle geledingen
van het bedrijf heen, op een crew vertrouwen kan, 
die zich met groot enthousiasme inzet 
voor onze gezamenlijke doelstellingen.

Roger Weber, CEO Biral groep



Biral – een innovatieve onderneming met traditie en karakter

Wie zoals Biral al bijna 100 jaar met een solide resultaat in de markt 
actief is, moet wel iets goed gedaan hebben. Sinds de oprichting 
in 1919 heeft Biral met innovatieve ideeën haar producten technisch 
en kwalitatief voortdurend verder verbeterd en is de onderneming 
steeds verder uitgebouwd. Met consequent één doel voor ogen; 
de beste pompen ter wereld te maken. Voor dit doel klopt ons hart.

Bij Biral zijn wij ervan overtuigd, dat het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en het succesvol leiden van een onderneming hand 
in hand gaan. In ons doen en laten zijn wij ons bewust van onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, onze medewerkers, 
het milieu en de maatschappij. Op welke normen en waarden wij onze 
ondernemingstrategie baseren, willen wij u hier laten zien.  
Met dit portret willen wij onze onderneming een gezicht geven.

In deze brochure stellen wij een aantal medewerksters en medewerkers 
aan u voor. Want vanwege de kennis en ervaring van onze medewerkers
zijn wij in staat onze klanten niet alleen hoogwaardige producten 
te leveren, maar ook een unieke service- en dienstverlening te bieden. 
Het is de betrokkenheid van onze medewerkers, waarmee wij het 
vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten steeds weer opnieuw 
kunnen winnen.

Wij doen er alles aan doen een attractieve werkgever te zijn zodat 
wij goed opgeleide, getalenteerde en gemotiveerde mensen voor ons 
bedrijf kunnen winnen. We willen ze uitdagen en ze een interessante 
toekomst bieden, zodat ze zich aan ons blijvend zullen verbinden.

Medewerksters en medewerkers van wie het hart voor Biral klopt.

Roger Weber
CEO Biral groep



Onze visie

Biral – uw toonaangevende 
partner voor innovatieve 
en efficiënte pompoplossingen

Vier basisprincipes definiëren onze visie. 
Deze visie bepaalt ons denken en handelen en geeft ons richting 
voor de toekomst:

Wij zijn een toonaangevende aanbieder van innovatieve 
en efficiënte pompoplossingen.

Wij staan dichtbij de klant en bieden vakbewame 
en flexibele oplossingen voor uw specifieke wensen. 
Daarmee bieden wij een aantoonbaar voordeel.

Wij streven naar een vertrouwensrelatie tussen onze klanten 
en onze medewerkers die gebaseerd is op respect.

Ons werk vervult ons met trots. Wij zien het als een uitdaging 
het hoge niveau van betrouwbaarheid en de lange levensduur 
consequent verder uit te bouwen.



Mijn hart klopt voor Biral, omdat ik hier met eerlijk
handwerk niet alleen de meest betrouwbare, 
maar ook de meest intelligente pomp ter wereld 
kan maken.

Fritz Brand, productie



Onze normen en waarden

«Meer dan Pompen», zo luidt sinds jaren de lijfspreuk van Biral. 
Een zin die voor ons veel meer betekenis heeft dan alleen een pure reclameslogan.
Het is een belofte, waarin onze waarden zich weerspiegelen. 
Waarden waarmee wij uw vertrouwen als klant en partner steeds weer opnieuw
willen winnen.

Dichtbij de klant

Individueel advies, persoonlijke aandacht, 
eerste klas service, correcte levering 
en de grootst mogelijke flexibiliteit bij speciale
wensen van de klant zijn de sterke punten, 
waarop u als klant en partner van Biral kunt 
vertouwen. Deze sterke punten maken 
het verschil.

Betrokken en gemotiveerde medewerksters 
en medewerkers met een flexibel productie 
platform, maken het mogelijk dat wensen 
en verzoeken buiten de normale standaard 
met open armen worden ontvangen. 
Wat technisch mogelijk is, kunt u met de hulp 
van Biral realiseren. Daarbij staan onze ervaren 
adviseurs en specialisten u altijd ter zijde.

Vakbekwaam

Biral heeft zich één doel gesteld: 
wij willen de beste pompen maken. 
Met de innovatiekracht van onze ingenieurs 
en het vakmanschap van het totale Biral team 
is het ons steeds gelukt, als pionier en uitvinder
van een nieuwe generatie pompen, van ons 
te doen spreken. De meest recente voorbeelden
zijn de hoogefficiënte A-label pomp, die een 
record rendement behaalt, of de pomp die is 
voorzien van een zelflerende besturing.

Het voortdurend verbeteren van onze producten
en onze kennis behoort tot onze cultuur die 
verankerd is in onze onderneming. 
Onze medewerksters en medewerkers worden
continu gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. 

Het is vanzelfsprekend dat wij de verantwoording
als opleidingbedrijf serieus nemen. 
Deze verantwoordelijkheid schept kansen 
voor alle deelnemers aan onze maatschappij. 
Met de nieuwe Biral campus wordt ons bedrijf 
binnenkort het centrale ontmoetingspunt voor 
(vervolg) opleidingen binnen onze gehele branche.

Betrouwbaar

Sinds 1919 staat de naam Biral voor de beste
pomptechnologie die, met betrekking tot kwaliteit,
betrouwbaar en lange levensduur, onovertroffen is.
Innovatieve Zwitserse engineering, precisie-
handwerk en kwaliteitsdenken in alle fasen 
van ontwerp en productie zijn daarvoor een 
solide fundering.

Op deze zekerheid en betrouwbaarheid kunt 
u ook vertrouwen als het gaat om de processen
rondom de levering van onze pompen. 
Biral kan u, vanaf het eerste moment, ondersteunen
bij uw projecten. Onze specialisten adviseren 
u in de praktijk bij de pompselectie en bij het 
kiezen van de beste oplossing. De online Biral
PumpSelector is een praktisch hulpmiddel, 
uniek voor onze branche. Ook na de aanschaf 
begeleiden wij u, gedurende de gehele levensduur
van de pomp, met een omvangrijk pakket 
servicemogelijkheden. Een groot servicenetwerk
en een snelle onderdelenlevering geven u het 
rustgevende gevoel dat er, in het geval van 
storing, adequaat gehandeld kan worden. 
U kunt altijd terugvallen op onze 24 uurs service.



Mijn hart klopt voor Biral, omdat ik onze klanten met onze 
topproducten enthousiast kan maken en ze met onze unieke 
servicemogelijkheden dagelijks kan ondersteunen bij problemen.

Roger Lüscher, verkoopbinnendienst



Mijn hart klopt voor Biral, omdat het ons als middelgrootte
onderneming, ook internationaal, steeds weer lukt de meetlat
voor innovatie, kwaliteit en service zo hoog te leggen dat we,
ook in de toekomst, succesvol kunnen zijn.

Simon Bienz, verantwoordelijk voor export



Mijn hart klopt voor Biral, omdat ik er trots 
op ben dat uit mijn handen uitstekende Zwitserse 
kwaliteitproducten ontstaan.

Alphons Sebamalai, productie



Mijn hart klopt voor Biral, omdat onze pompen, 
als het gaat om het rendement en de energie efficiëntie,
ongeslagen zijn.

Irene Fankhauser, productie



Onze verantwoordelijkheid

Voor een blijvend succes van onze onderneming is een maatschappelijk 
verantwoorde manier van leidinggeven bepalend. Bij Biral zijn wij daarvan overtuigd.
De verantwoordelijkheid van Biral als werkgever, maar ook de verantwoordelijkheid
ten opzichte van onze partners, het milieu en de maatschappelijke betrokken 
partijen, vormen de basis van onze werkzaamheden.

Medewerksters
en medewerkers 

Het plezier bij Biral te werken is de basis 
van ons succes. Ons doel is een aantrekkelijke 
werkgever te zijn. Daarom streven wij naar 
een arbeidsklimaat dat op duurzaamheid 
en op eerlijkheid is gebaseerd. 
Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid
en zijn betrokken en solidair. 
En heerst een cultuur die gericht is op samen-
werking. Uitdaging bieden en talent ontwikkelen
zijn wezenlijke bestanddelen voor een succesvolle
ontwikkeling binnen onze onderneming.

Milieu en duurzaamheid

Met innovatieve producten die de richting geven
op het gebied van energie-efficiëntie is Biral 
internationaal trendzettend. Ook duurzaam, 
ecologisch handelen en zuinig omgaan met
(hulp)bronnen zijn wezenlijke aspecten, 
waar we in alle fasen van ons productieproces 
rekening mee houden.

Partners en leveranciers

Bij de samenwerking met onze partners en onze
leveranciers zetten wij in op gelijkwaardigheid. 
Wij werken met partners samen die hun 
toegevoegde waarde met ons delen en die onze
klant de meest betrouwbare kwaliteit en service
garanderen. 

Met deze partners willen wij een langdurige 
vertrouwensrelatie opbouwen, die op 
professionaliteit en wederzijdse respect 
gebaseerd is. Een vertrouwensrelatie, die voor 
ons en onze klanten een meerwaarde genereert.
Een vertrouwensrelatie waarbij alle betrokken 
partijen op basis van gelijkwaardigheid 
participeren. Gezamenlijk worden we gestimuleerd
tot het leveren van topprestaties, door gebruik 
te maken elkaars specialiteiten.

Maatschappij

Wij voelen ons verplicht een betrouwbare 
maatschappelijke partner te zijn. Als belangrijke
werkgever in de regio Bern voelen wij ons mede
veranwoordelijk voor het productieklimaat 
in Zwitserland. Omdat het succes van onze 
onderneming voor een wezenlijk deel op de 
vakkennis van onze medewerkers gebaseerd is,
zijn wij intensief betrokken bij de opleiding 
van (talentvolle) jongeren. Ons bedrijf zet zich,
conform het gezegde «geen woorden maar
daden», in voor de integratie van mensen 
met een handicap. 

Aandeelhouders en investeerders

Het is onze grootste uitdaging onze onderneming
succesvol te leiden. Door vakbekwaam, 
betrouwbaar en verantwoordelijk te handelen 
willen wij onze positie van marktleider in onze
thuismarkt Zwitserland behouden en een 
toppositie in onze overige sleutelmarkten 
veroveren.



Mijn hart klopt voor Biral, omdat onze medewerksters 
en medewerkers niet slechts als een productiefactor worden gezien.

Gisela Wüthrich Bangerter, verantwoordelijk voor personeelszaken



Mijn hart klopt voor Biral, omdat we hier net een grote familie
zijn die gezamenlijk een topprestatie willen leveren.

Kadrije Simitcioglu, productie



Waar visie, bedrijfswaarden en verantwoordelijk
handelen tot zichtbare voordelen leidt

Met onze visie, onze waarden en ons verantwoordelijk handelen, 
bieden wij een aantoonbare meerwaarde. Daarmee onderscheiden wij ons 
van onze concurrenten. Voor u als onze klant of partner in de vorm 
van kwaliteitsproducten, uitstekende adviezen, service en ondersteuning.

Innovatieve producten van de hoogste kwaliteit 
Het maken van technisch superieure pompen
staat centraal in ons doen en laten en vervult 
ons met trots. Waar betrouwbaarheid, efficiëntie
en kwaliteit een centrale rol speelt, zijn Biral 
pompen de eerste keus. Of het nu gaat om 
een wolkenkrabber, een ééngezinswoning 
of een industriële toepassing.

Een volledig productenpalet 
voor alle toepassingen 
Biral biedt u een duidelijk gestructureerd, 
fijnmazig programma voor alle toepassingen 
van de pomptechnologie. Eenvoudig te selecteren
en praktisch te dimensioneren pompoplossingen
voor verwarming, klimaat-/koudetechniek, 
watervoorziening en vuilwatertransport. 
Waar de situatie vraagt om creatieve oplossingen
kunnen wij met onze know-how en onze 
infrastructuur elke technologische wens vervullen.

Vakbekwame adviezen 
op elk moment beschikbaar 
Bij een professionele berekening, selectie en
keuze van de pompoplossing of bij een verkeerde 
diagnose en/of een aanbeveling voor een 
vakkundige installatie kunt u ieder moment 
op de brede ervaring en kennis van onze 
adviseurs rekenen. Eén telefoontje is voldoende.

Biral campus – het nieuwe 
Zwitserse pomp- technologiecentrum 
De Biral campus is de ontmoetingsplaats van
onze branche: een technologiecentrum en een
knooppunt voor kennisuitwisseling en dialoog
onder vakmensen. Een opleidingsplaats 
voor alle niveaus, van de beroepsopleiding tot
deeltijdopleiding bij hogeschool en/of universiteit.
De Biral campus staat ook open voor geïnte-
resseerde privépersonen, waar de fascinerende 
pomptechnologie begrijpelijk en tastbaar wordt.

Virtuele ontwerpondersteuning
Voor het vinden van de perfecte pomp voor 
een specifieke toepassing is een enkele muisklik 
in de Biral PumpSelector voldoende. 
De bedieningsvriendelijke selectie-software is er
als online versie op de Biral website of als CD 
voor uw eigen computer. Aanbiedingen en 
bestekteksten zijn in een oogwenk beschikbaar.

Gebruiksvriendelijke documentatie 
en databestanden 
Biral stelt u praktische instrumenten ter beschikking
voor een tijd- en kostenbesparende selectie. 
Denk aan het downloaden van CAD tekeningen,
het verstrekken van offerte- en besteksteksten
voor een snelle en foutloze aanbesteding 
of technische documentatie voor montage 
en inbedrijstelling van al onze producten.

Een logistieke ondersteuning, 
zonder vertraging 
Onze flexibiliteit merkt u pas op als het erom gaat;
onder tijdsdruk snel en efficiënt handelen. 
«Just in time» leveringen gericht op tevreden 
klanten met als doel dat pompen, reservedelen,
handleidingen of zelfs diagnose hulpmiddelen 
direct en overal voor u tijdig beschikbaar zijn.

Een service organisatie die 24 uur per dag 
voor u klaar staat
Dichtbij de klant is vooral dan bepalend wanneer
een storing optreedt. Dankzij een netwerk van
steunpunten zijn wij bij een dringende storing 
of uitval binnen de kortste tijd ter plaatse. 
Wij ondersteunen u echter ook met diagnose 
op afstand, advies of opleiding van uw 
servicemensen.



Mijn hart klopt voor Biral, omdat ik er als magazijn-
medewerker mede voor kan zorgen dat onze klanten 
pompen en reservedelen in recordtijd aangeleverd krijgen.

Ivica Ilak, productie



Mijn hart klopt voor Biral omdat ik hier een megaopleiding volg
en leer van de beste specialisten uit ons vakgebied.

Ivan Spälti, leerling
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Meer dan pompen

Biral AG
Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41 (0) 31 720 90 00
F +41 (0) 31 720 94 42
E-Mail: info@biral.ch
www.biral.ch
www.biralcampus.ch

Biral GmbH
Freiherr-vom-Stein-Weg 15
D-72108 Rottenburg am Neckar
T +49 (0) 7472 16 33 0
F +49 (0) 7472 16 34 0
E-Mail: info@biral.de
www.biral.de

Biral Pompen B.V
Printerweg 13 3821 AP
Postbus 2650 3800 GE
NL-Amersfoort
T +31 (0) 33 455 94 44
F +31 (0) 33 455 96 10
E-Mail: info@biral.nl
www.biral.nl


