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120

20

jaar

actief in de sector, sinds de oprichting
door Victor Hermant in 1901

steengroeves

950,000

in 5 landen

m2

BRACHOT
IN HET KORT
Brachot is een gerenommeerde specialist in natuursteen
en samengestelde (blended) materialen die wereldwijd
bekledings- en landschapsmaterialen aanbiedt.

blokken, platen, tegels en producten
voor specifieke projecten in stock

16

distributiecentra

2,200

verspreid over 3 continenten

verschillende
materialen

Wilt u ons graag beter leren kennen? Dan helpen deze
key facts & figures u alvast een aardig stuk op weg.

8

productievestigingen

voor landschaps- en bekledingsmaterialen

in het assortiment - en daar
komen er dagelijks bij

44

mogelijkheden

in oppervlakte-afwerkingen

WA A R D E N

Eerlijk
We hechten veel belang aan openheid in

GEDREVEN
DOOR
WAARDEN

alles wat we doen. We ondernemen op
een transparante manier en we werken
samen in een open, no-nonsensecultuur.

Brachot kent een sterke internationale groei.
Bovenal zijn en blijven we een familiebedrijf,
altijd trouw aan onze kernwaarden.

Betrouwbaar
We zijn ervan overtuigd dat vertrouwen
essentieel is in het bouwen van duurzame
relaties met onze klanten, medewerkers,
leveranciers en andere stakeholders.
Als betrouwbare partner zeggen we wat
we doen, en doen we wat we zeggen.

Toekomstgericht
We investeren in veilige groei die
onze Family Members, partners en
medewerkers ten goede komt. Deze
filosofie is al meer dan 120 jaar de
drijfveer achter onze continue expansie,
en dit zal altijd zo blijven.

MEERWAARDE
CREËREN:
AL MEER DAN
120 JAAR
GESCHIEDENIS

Niet alleen onze materialen
doorstaan de tand des tijds.
Ook ons bedrijf is weerbaar.
Al meer dan 120 jaar creëren we
meerwaarde met onze bekledingsen landschapsmaterialen terwijl
we gestaag blijven groeien.
Intussen staat de 5e generatie
aan het roer van dit gevestigde
familiebedrijf.
Het begon allemaal in 1901 toen Victor

Brachot evolueerde van een

Hermant zijn eigen bedrijf oprichtte.

groothandel in natuursteenplaten naar

Wat begon als een groothandel

een toonaangevende speler op het vlak

in het verzagen en verkopen van

van natuursteen en samengestelde

marmerplaten, breidde al snel uit

materialen zoals keramiek, composiet

met productie-activiteiten.

en terrazzo. Het bedrijf draagt haar

Ook andere materialen werden

familiale karakter hoog in het vaandel.

aan het assortiment toegevoegd.

Het is een plaats waar waarden

Tegen het einde van de 20ste eeuw

en tradities belangrijk zijn en waar

opende Brachot zijn hoofdkantoor en

we de toekomst vol vertrouwen

productie-unit in Deinze, alsook de

tegemoet zien. We koesteren onze

eerste 2 buitenlandse vestigingen.

rijke geschiedenis en blijven innoveren
om steeds betere landschaps- en

De expansie van Brachot kwam

bekledingsmaterialen te ontwikkelen.

in een stroomversnelling aan
het begin van de 21ste eeuw.

Vandaag biedt het omvangrijke en

Het bedrijf investeerde fors in groeves

veelzijdige aanbod aan materialen en

en productiesites van natuursteen.

toepassingen van Brachot eindeloze

Daarnaast groeide ook hun

mogelijkheden wereldwijd.

wereldwijde netwerk met onder meer
de uitbeiding van distributiecentra,
showrooms, productie-units en online
groothandelsactiviteiten.

F A M I LY M E M B E R S

Brachot bestaat uit een brede waaier
aan merken en sites, met elk hun
specifieke expertise en uniek DNA.
Van de ontginning van eigen materialen
over het verzagen en het verwerken
van natuursteen tot het distribueren
van blokken, platen, tegels en projecten
in natuursteen en samengestelde

MAAK KENNIS
MET DE
BRACHOT
FAMILY
MEMBERS

materialen. We noemen ze onze Brachot
Family Members. Wereldwijd verspreid,
maar verenigd in dezelfde waarden van
duurzaamheid, innovatie en eerlijkheid.
De voorbije jaren investeerde Brachot
aanzienlijk in Europese natuursteen.
Deze is gekend voor zijn variatie en
kwaliteit. Door het aankopen van groeves
en productiesites in onder meer het
Franse departement Tarn, zetten we
onze strategie om in concrete resultaten.
Met dit in gedachten verwierven we ook
een site in Verona. Deze Italiaanse stad
is de bakermat van natuursteen en het
kloppende hart van de internationale
markt. Deze vestiging is een belangrijke
factor voor onze verdere expansie en in
de optimalisatie van aan- en verkoop
van natuursteen en samengestelde
materialen.
De synergie van alle Brachot
Family Members resulteert in een
gigantisch aanbod aan landschapsen bekledingsmaterialen. Dit biedt
eindeloze mogelijkheden. Wat u ook wilt
realiseren, alles kan dankzij de uitgebreide
keuze aan materialen: natuursteen die
we zelf ontginnen en aankopen via ons
internationaal netwerk van groeves
en natuursteengroothandels, alsook
samengestelde materialen die we met
dezelfde deskundige expertise aanbieden.
De eindproducten die we leveren gaan
van blokken over platen en tegels tot
producten voor specifieke projecten.

Als Europese producent van

Stoneasy.com is het online kanaal

hoogwaardig plaatmateriaal in

van Brachot voor landschaps-

In de Portugese steengroeve SGS

natuursteen en samengestelde

en bekledingsmaterialen.

wordt de graniet Blanc Perlé

materialen is Brachot Surfaces een

Als snelgroeiende

ontgonnen, ook bekend onder de

totaalaanbieder van kwalitatieve

e-commerceonderneming heeft

naam Cinza Penalva. Wat Blanc

interieur- en exterieurafwerkingen.

Stoneasy.com de ambitie om

Perlé uniek maakt, zijn de uniforme

Hun ruim aanbod aan platen in

hoogwaardige natuursteen en

kleur en de buitengewone technische

natuursteen wordt aangevuld

samengestelde materialen wereldwijd

eigenschappen. Deze graniet

met samengestelde materialen

aan te bieden tegen concurrentiële

leent zich uitstekend voor zowel

als Unistone (kwartscomposiet),

marktprijzen.

indoor- als outdoortoepassingen in

Unimarble (marmercomposiet),

residentiële, stedelijke en openbare

Terrazzo en Uniceramica (keramiek).

projecten. Maar bovenal staat deze

Brachot Surfaces zet sterk in op

natuursteen bekend om zijn hardheid

technische innovatie, expertise en

In zijn 6 Noorse steengroeves

en duurzaamheid, waardoor die vaak

ervaring. Ook bij de selectie van

ontgint Larvik Granite verschillende

gebruikt wordt voor grafzerken en

natuursteen. Dat maakt van hen de

kleurvarianten van de wereldberoemde

cenotafen.

ideale partner voor de aankoop van

natuursteen Labradoriet: Labrador

blokken natuursteen.

Blue Pearl, Labrador Vert/Emerald
Pearl, Labrador Blue Antique,
Silver Pearl en Nordlys. Deze
hoogtechnologische site focust op

SAG omvat 4 Franse steengroeves die

duurzaamheid, efficiëntie en kwaliteit

gespecialiseerd zijn in de ontginning

Als innovator in natuursteentegels

van haar materialen. Mede door een

van Rose de la Clarté. Deze unieke

biedt Beltrami een brede waaier

doorgedreven optimalisatie in hun

graniet staat bekend om zijn typische

van materialen voor indoor- en

ontginningstechnieken en een state

roze kleur. Het materiaal is vooral

outdoortoepassingen: van vloer-

of the art machinepark.

geschikt voor bestrating, stedelijke

en wandbekleding tot andere

en outdoortoepassingen, alsook voor

interieurafwerking over terras-,

monumenten in de openlucht.

oprit- en bestratingsmaterialen tot

Als Brachot Family Member levert

gevelbekleding en buitenafwerking.

Cameleon (Zuid-Afrika) ontgint,

SAG een belangrijke bijdrage aan

Naast standaardtegels, spelen

produceert en verdeelt blokken,

de realisatie van de strategie van

maattegels verzaagd uit platen

platen en tegels van hun eigen

een belangrijke rol in het aanbod.

graniet Nari Black. Ze staan ook in

Beltrami zet sterk in op creatieve

voor de productie en distributie van

vernieuwing en kwaliteit, wat zich uit

andere Afrikaanse natuursteen en

in gedurfde afwerkingen, bijzondere

samengestelde materialen.

formaten, nieuwe materialen, speciale
toepassingen.

Naast de 5 eigen groeves die de graniet Tarn ontginnen, staat het Franse Granitarn
ook in voor de productie van andere Franse natuursteen. Deze wordt voornamelijk

Brachot om Europese natuursteen
te optimaliseren en te promoten.

gebruikt in buiten- en bestratingstoepassingen. Granitarn is een van onze
jongste overnames en een duidelijk signaal dat Brachot volop inzet op Europese
natuursteen. Niet alleen door de optimalisatie van het machinepark, maar ook door
commercialisatie en promotie van de materialen.

Indigra is een betrouwbare partner
voor de productie en distributie van
Indische graniet. Het bedrijf investeert
continu in het machinepark en voert
een doorgedreven kwaliteitspolicy

Kilkenny Limestone omvat 3 groeves gespecialiseerd in de ontginning en productie
van de gerenommeerde Ierse Blauwe Hardsteen (Kilkenny Limestone). Dit Brachot
Family Member combineert technologie met een doorgedreven kwaliteitsaanpak die
beantwoordt aan de strengste normen. Kilkenny Limestone investeert ook actief in het
duurzaam ondernemerschap. De implementatie van het ZeroWaste programma sluit
afvalproducten tijdens het hele productieproces uit.
Deze Ierse natuursteen bezit waardevolle, authentieke en duurzame eigenschappen.
Door deze veelzijdigheid leent hij zich perfect voor tal van interieur- en
buitentoepassingen. De effen, blauwgrijze look sluit uitstekend aan bij een
brede waaier aan architecturale stijlen.

toe bij de selectie en productie van
materialen - dat alles in combinatie
met een 100% Europees management.

S T R AT E G I E

VERTICALE
INTEGRATIE
ALS SUCCESSTRATEGIE

Door de jaren heen groeide Brachot

Verticale integratie draagt mee bij

Een goed voorbeeld van

uit tot een topspeler in elke fase van

tot de visie van Brachot op duurzame

verticale integratie en van onze

de productieketen. Gedreven door

groei. Vandaag telt de groep niet

toekomstgerichte aanpak is het

zijn verticale integratiestrategie

minder dan 20 groeves, die zich in

distributiecentrum in Italië.

is Brachot uitgegroeid van een

Frankrijk, Portugal, Zuid-Afrika,

Het Zuid-Europese land is de bakermat

groothandel in natuursteenplaten

Ierland en Noorwegen bevinden.

van de natuursteen. Door dit centrum

tot een internationale speler met

De verwerking (verzagen en

is het makkelijker om Italiaanse

eigen groeves, productiesites

bewerken) van natuursteen gebeurt

materialen aan te kopen en om

en distributiecentra verspreid

in de 8 productievestigingen van

de natuursteen en samengestelde

over de wereld. Het eigen

Brachot, die actief zijn in India,

materialen van Brachot te verkopen.

natuursteenassortiment van

Ierland, Zuid-Afrika, Frankrijk en

Dit alles past binnen onze strategie

Brachot wordt aangevuld met

België. Daarnaast pakt Brachot uit

om ons toe te leggen op Europese

blokken, platen, tegels en projecten

met een ongezien assortiment van

natuursteen en om de troeven van

van gerenommeerde internationale

bekledings- en landschapsmaterialen

de Brachot Family Members op het

groeves en leveranciers, die zorgvuldig

dat verdeeld wordt via de 16

wereldtoneel tentoon te stellen.

geselecteerd zijn door een inhouse

distributiecentra in Europa en

team van experts. Die interne expertise

ver daarbuiten.

komt ook tot uiting in de ontwikkeling
en verdeling van kwalitatieve
samengestelde materialen zoals
composiet, terrazzo en keramiek.

Cameleon Granite Zuid-Afrika | Nari Black groeve

TO E KO M S T

STEENGROEVES

MET VERTROUWEN
DE TOEKOMST
TEGEMOET

Ontginning met respect voor de natuur
De 20 steengroeves van Brachot situeren zich in Frankrijk, Portugal, Ierland, Noorwegen en Zuid-Afrika. In elk van die groeves
ontginnen we materialen met respect voor het milieu en voor duurzaam ondernemen. Onze Family Members - als Kilkenny
Limestone - investeren actief in een ZeroWaste-programma. De kostbare grondstof waar we dagelijks mee werken, zoals de
Ierse Blauwe Hardsteen, moet doordacht en zuinig aangepakt worden. Ons doel: geen afval produceren tijdens elke fase van
het proces. En daarvoor zetten we nu al stappen in de goede richting.

Brachot is een gevestigde waarde en een internationaal toonaangevende speler op het vlak van landschaps- en bekledingsmaterialen.
We rusten niet op onze lauweren en kijken vooruit. Ons duurzame karakter staat garant voor doordachte investeringen in overnames,
in de uitbreiding van onze distributiecentra en in een betere exploitatie en optimalisatie van groeves en productie-units.

Technische
innovatie
Brachot is een technische innovator en

Groeiend
netwerk en
prioriteiten

dat trekken we door in het hele proces.

Duurzaam
ondernemen
Brachot onderneemt met het oog op
de toekomst. Duurzaam ondernemen

Van het ontginnen over het verzagen

De voorbije jaren investeerden we

is daarin een belangrijke factor.

tot het bewerken van natuursteen.

aanzienlijk in overnames en in de

Ons bedrijf tekende het TruStone-

We zetten in op nieuwe technieken

optimalisatie van onze vestigingen.

initiatief voor duurzame en

en een state of the art machinepark.

Intussen blijven we focussen op de

verantwoorde productie van

Diezelfde filosofie trekken we door in

commercialisatie en promotie van

natuursteen. Beltrami stapt ook mee in

het ontwikkelen van hoogkwalitatieve

duurzame Europese natuursteen.

de wereldwijde campagne

samengestelde materialen.

‘No Child Left Behind’. Hiermee binden
ze de strijd aan tegen kinderarbeid in
Budhpura (India).

Expertise
delen

Investeren
in kennis
Brachot en haar medewerkers
ontwikkelen voortdurend hun

De Brachot Family Members bezitten

knowhow, ondersteund door de actieve

elk unieke kennis en expertise die

leercultuur binnen het bedrijf.

ze graag delen. Met de andere

We vinden het belangrijk te investeren

Family Members en met de klanten.

in leergierige en deskundige mensen.

Daarom investeren we in

We hebben eigen geologen in dienst

informatie- en belevingscentra

die nieuwe materialen en technieken

zoals onze Stone Gallery.

bestuderen en hun ervaringen
intern delen. Zo garanderen we de
voortdurende optimalisatie van
onze activiteiten.

En met resultaat want in de regio
gaan kinderen opnieuw naar school en
is de kinderarbeid gevoelig gedaald.

Kilkenny Limestone Ierland | Kellymount groeve

PRODUCTIE

Materialen verwerken met vakmanschap en innovatie
Brachot investeert in innovatie en hoogwaardige productiemethoden en

In al onze vestigingen zetten we in op

-technologieën. Natuursteenblokken uit onze eigen groeves, of uit groeves

een geavanceerd machinepark voor het

wereldwijd, verzagen we in onze verschillende productievestigingen tot platen.

verzagen en bewerken van blokken, platen,

Ze krijgen een zelfontwikkelde afwerking en worden vervolgens verzaagd in

tegels en producten voor specifieke

tegels of andere vormen, afhankelijk van de toepassing.

projecten. Dit is het resultaat van
voortdurende investeringen, optimalisatie

Met diezelfde zorg en toewijding ontwikkelt Brachot de samengestelde

en doorgedreven R&D. Ons eigen team van

materialen. Onze expertise in natuursteen komt hier van pas omdat de

geologen en ervaren medewerkers blinkt

kleuren en texturen van composiet, terrazzo en keramiek dicht aanleunen

uit in diepgaand onderzoek, deskundige

bij natuursteen.

uitvoering en efficiënte begeleiding.
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Larvik Granite Noorwegen I Labrador Blue Pearl groeve

DISTRIBUTIE

LEVERING VIA
EEN STERK
NETWERK
Vanuit onze vestigingen wereldwijd
laten we onze klanten en lokale
vertegenwoordigers kennismaken
met onze hoogwaardige producten.
Ons distributienetwerk bestaat
momenteel uit 16 centra verspreid over
3 continenten. Van Afrika, over Azië
tot Europa. Al deze locaties samen
hebben meer dan 950.000 vierkante
meter natuursteen en samengestelde
materialen in stock.

www.brachot.com

+32 9 381 81 81 – info@brachot.com – E3-laan 86, 9800 Deinze - België
Brachot ontgint, produceert en distribueert bekledings- en landschapsmaterialen in natuursteen en samengestelde materialen. Met 20 eigen groeves,
8 productie-eenheden en 16 distributiecentra verspreid over Europa, Afrika en Indië heeft Brachot het hele productieproces in handen. Van ontginnen over
verzagen en bewerken tot distributie. Dat creëert eindeloze mogelijkheden voor het produceren van blokken, platen, tegels en accessoires voor binnen- en
buitenafwerking in natuursteen en samengestelde materialen (blended materials).
Innovatie kenmerkt Brachot en haar Family Members. Innoveren in mogelijkheden en toepassingen, maar ook in productie en distributie. Met de nieuwste
machines en technieken werkt de hele groep niet alleen sneller, maar ook kwalitatiever en duurzamer. Zo speelt Brachot mee aan de wereldtop.

