
Wij zijn 
Biral Al meer dan 100 jaar streven wij naar 

één doel: wij willen de beste pompen 
en systemen bouwen die er zijn. Onwik-
keld en geproduceerd in Zwitserland, 
geleverd overal ter wereld, funktioneren 
onze pompen betrouwbaar en effi ciënt. 
Mede daardoor zijn wij toonaangevend 
in verwarmings-, drinkwater-, vuilwater- 
en drukverhogingssystemen.

Onze drie kernwaarden bepalen 
ons handelen

Klantgericht – wij zijn partners. 
Bij Biral staat de klant in het middelpunt. De aanschaf van onze producten creëert 
een band. Vanaf het eerste contact, de aankoop, de ondersteuning tot en met de ver-
vanging van bestaande systemen bieden wij onze klanten uitgebreide begeleiding.

Intelligent – wij zijn smart. 
Dankzij onze slimme innovaties garanderen wij onze klanten meerwaarde. Door de 
intuïtieve en gebruikersgerichte koppeling van digitale en analoge tools besparen 
onze klanten kostbare tijd en middelen. Onze oplossingen zijn smart, omdat ze zo 
eenvoudig zijn. 

Menselijk – wij zijn persoonlijk. 
Wij hebben regionale roots met kijk op de wereld. We kennen de behoeften van onze 
klanten. Persoonlijk advies staat bij ons voorop. De beleving van het merk Biral is
authentiek. Nieuwe oplossingen en doorontwikkelingen komen uitsluitend tot stand 
met oog voor de klant. 

Wat wij doen en wie wij zijn.

Visie

Vanaf het allereerste moment hebben 
we een stempel gedrukt op de markt 
voor pompsystemen en hieraan richting 
gegeven. 

Onze authenticiteit en betrouwbaarheid 
bepalen ons dagelijks denken en doen. 
We staan op gelijke voet met onze klanten.

Het is onze ambitie om uw wensen steeds 
beter te begrijpen en uw oplossingen een-
voudiger te maken.

Missie

Bij Biral staat de klant altijd op de eerste 
plaats.

Wij ontwikkelen oplossingen waarbij de 
voordelen voor u als onze klant centraal 
staan: eenvoudig, ef� ciënt en duurzaam.
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Of het nu om verwarming en ventilatie, airco en koude, watervoorziening of afvalwater-
verwerking gaat – onze pompen en de bijbehorende service en ondersteuning vormen 
een verbetering voor elk systeem. 

U kunt kiezen uit een uniek en veelzijdig assortiment pompen. De technologie van Biral 
op het gebied van energie-ef� ciëntie en rendement is net zo uitgekiend. Een hoog 
vermogen en een zo laag mogelijk verbruik vinden wij naar u en het milieu toe geheel 
vanzelfsprekend.

Gebruik onze online engineeringstools en vind meteen de passende producten en de 
bijbehorende informatie.

Biral eDocuments: Catalogi, gegevensbladen en handleidingen.
 Biral PumpSelector: Vind de perfecte pomp voor elke toepassing.
 BIM/CAD Download Center: Download 2D- en 3D-bestanden.
 Biral ONE-app: Maak via bluetooth direct verbinding met uw pompen.

Biral biedt deskundig advies en begeleiding van het aankoopgesprek, de levering en 
de inbedrijfstelling tot de service en de ondersteuning. Bij Biral kent u uw rechtstreekse 
contactpersoon persoonlijk en kun u erop vertrouwen dat we u nooit in de steek laten.

Als toonaangevende Zwitserse fabrikant van pompen stellen wij onze kennis ter beschik-
king. Onze campussen in Münsingen (Zwitserland) en Würselen (Duitsland) vormen 
een ideale omgeving voor de uitwisseling van kennis en ervaring en voor het verzorgen 
van theorie- en praktijk-opleidingen door specialisten voor professionals. 

Tapwatercirculatie 

Compact én krachtig. Het assortiment van Biral voor tapwatercirculatie omvat 
hoogwaardige en betrouwbare pompen die eenvoudig te onderhouden zijn.

Watervoorziening

Alles stroomt. In het bijzonder met onze drukverhogingsinstallaties met bronpom-
pen voor iedere denkbare toepassing.

Afvalwaterverwerking 

Doordachte oplossingen. Pompen, opvoerinstallaties en complete pompstations 
verzamelen en transporteren alle soorten afvalwater.

Besturing

Of het nu om uw standaard- of maatwerkpompen gaat, voor elk systeem leveren 
wij de ideale en door onszelf ontwikkelde besturing. 

Verwarming / Ventilatie / Airco / Koude

Kies sterke en ef� ciënte circulatie-, inline- en centrifugaalpompen van Biral voor 
een heetwater- of een koudwatersysteem. U pro� teert van de uniforme bedie-
nings� loso� e, de mogelijkheid van koppeling aan gebouwbeheersystemen en de 
draadloze communicatie via de smartphoneapp Biral ONE.

Service en ondersteuning voor een 
goed gevoel

Digitale ondersteuning

Biral Campus

Het veelzijdige pompenassortiment

«Wij zorgen voor 
uw pompen, hun 
hele levensduur.»

Stefanie Wetli, 
Medewerker Reparatie

«Onze slimme oplos-
singen besparen 
energie en resources.»

Roger Weber, CEO

Naar de 
planningstools.

Alles over service 
en ondersteuning.
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