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NIBO STONE

High level quality
and support since 1923

Nibo Stone is een modern familiebedrijf dat al ruim 90 jaar actief is in de
natuursteenbranche. Binnen Nederland zijn we actief in de productie en
levering van natuursteen afbouwelementen, gevels en bijzondere vloeren. Naast
aannemers, architecten en andere bouwgerelateerde partijen, richten we ons op
de eindgebruiker die graag iets unieks in huis wil.
Onze organisatie heeft de kennis, vaardigheden en expertise in huis om zowel de
professionele opdrachtgever als de consument tijdens het gehele bouwproject
te ondersteunen als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van natuursteen.
We onderscheiden ons als een duurzaam kennisbedrijf en als leverancier van een
breed scala aan kwalitatief hoogwaardige producten in natuursteen. Het is ons
doel om klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. We bieden een compleet pakket.
Dat is onze kracht.
Het is onze ambitie om een toonaangevende onderneming te zijn die op een
duurzame, maatschappelijk verantwoorde wijze natuursteen bouwelementen
ontwikkelt en realiseert. Wij willen hierin excelleren door intensief samen te
werken met leveranciers, klanten, medewerkers en eindgebruikers. Innovatie
staat daarbij centraal.
We werken met een platte en heldere organisatiestructuur. Nibo Stone wil een
goede werkgever zijn die medewerkers motiveert om samen aan resultaat
te werken. Onze medewerkers werken in een hecht team met elkaar om de
bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In ons hoofdkantoor in
Venlo verzorgen we de administratie, productie en logistiek. Op deze locatie is
ook ons inspiratiecenter gevestigd waar zowel consumenten als professionele
partijen welkom zijn. Centraal in Nederland, in Vianen, is ons tweede inspiratiecenter gevestigd. Om klanten ter plaatse te ondersteunen met adviezen,
bemonstering, detaillering en het vaststellen van de maatvoeringen, hebben we
een aantal accountmanagers in dienst.

PARKHAGEN, SINT-MICHIELSGESTEL
Ontworpen door: LSWA architecten, Oirschot
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ONZE FUNDAMENTEN

Gegarandeerde kwaliteit
Iedere klant ontvangt desgewenst bij zijn aankoop een garantiecertificaat. De klant kan rekenen
op een kwalitatief hoogwaardig en eerlijk product, een betrouwbare dienstverlening, betrokken
voorlichting en specialistisch advies, heldere afspraken en een uitstekende service en nazorg. Nibo
Stone houdt de volledige controle op de supply-chain. We werken structureel en systematisch aan
verbeteringen van werkprocessen en aan het verhogen van het kennisniveau van de medewerkers.

Klantgerichte aanpak
Nibo Stone faciliteert architecten, aannemers en andere bouwgerelateerde partijen. Daarnaast
richten we ons op eindgebruikers die graag iets unieks in huis willen. Wij streven ernaar om
elke klant optimaal van dienst te kunnen zijn en denken graag mee vanaf de ontwerpfase tot na
oplevering. Naast onze standaard producten leveren wij maatwerk naar wens van de klant.

Betrouwbare support van schets tot na oplevering
Wij zijn in staat om de klant tijdens het complete bouwtraject, van tekening tot na de oplevering,
te ondersteunen met een totaalconcept. Onder Nibo Services bieden we de volgende faciliteiten:
ontwerp, engineering, advisering, levering, montage, onderhoud en reparatie.

Gedegen kennis en vakmanschap
Wij stimuleren medewerkers om continu te werken aan hun expertise en ambachtelijke
technieken. De volgende generaties profiteren van de kennis die in de afgelopen eeuw binnen ons
bedrijf is opgebouwd.

Breed productaanbod
We leveren een uitgebreide productlijn in natuurstenen afbouwelementen voor binnen, buiten
en gevel. Daarnaast leveren we een bijzondere collectie natuurstenen vloer- en terrastegels. Ieder
bijzonder verzoek voor maatwerk zien we als een uitdaging waarin we al onze kennis en ervaring
kwijt kunnen. Ons motto luidt dan ook: ‘Als u het kunt bedenken, kunnen wij het maken!’

Wereldwijde productie
Het liefst worden we zo vroeg mogelijk betrokken bij het bouwtraject. Op die manier kunnen we
de productie van natuurstenen bouwelementen al in een vroeg stadium opstarten. Dat doen we in
onze eigen fabrieken in het land van herkomst. Vanuit onze productie-unit in Venlo kunnen we
snel produceren en leveren. Hier beschikken we over een geavanceerd machinepark. Tegelijkertijd
beheersen we nog altijd de oude, ambachtelijke technieken uit het steenhouwersvak.

“ Ieder bijzonder verzoek
tot maatwerk zien we als
een uitdaging waarin we
al onze kennis en ervaring
kwijt kunnen.”

Creatieve productontwikkeling
Het is onze ambitie om de beste kwaliteit te leveren in natuursteen en om een innovatieve
marktspeler te zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze innovaties ook duurzaam
en verantwoord zijn. Zo brachten we o.a. de Raamdorpel 20 op de markt. Deze is licht in gewicht
en daardoor makkelijk te verwerken. Ook ontwikkelden we de energiebesparende Selekt
Nibostone dorpel met koudebrugonderbreking en een KOMO-gecertificeerde laagreliëfdorpel
met vlakke neut.
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ONBEGRENSDE CREATIVITEIT
Naast onze standaard productlijn in natuurstenen afbouwelementen* en tegels
voor binnen, buiten en gevel, leveren wij maatwerk naar wens van de klant. Daar
waar in ontwerpen veel verschillende vormen en afmetingen in een kleine oplage
worden toegepast, is natuursteen een uitgelezen materiaal. Maar ook seriematige
vormen zijn door de relatief eenvoudige bewerkingsmethodes in natuursteen
een concurrerende oplossing.
De kwaliteit van onze producten komt voort uit passie en liefde voor het
steenhouwersvak. Dankzij onze expertise kunnen we uit blokken natuursteen
de meest uiteenlopende en complexe maatwerkopdrachten maken. Bijzondere
verzoeken voor maatwerk zien we als een uitdaging waarin we al onze kennis en
bijna een eeuw ervaring in kwijt kunnen. De mogelijkheden in maatwerk zijn
vrijwel onbeperkt. Ons motto luidt dan ook: ‘Als u het kunt bedenken, kunnen
wij het maken!’
Laat u dus vooral niet beperken tot de mogelijkheden die we in deze brochure
aan u presenteren. Aan de hand van de diverse toepassingen, willen we u slechts
inspireren voor nieuwbouw, renovatie en utiliteitsbouw. Al in schetsfase kunt u
uw meest originele ideeën voorleggen aan onze deskundige accountmanagers, die
u graag vrijblijvend adviseren over de juiste natuursteensoorten, bouwtechnische
mogelijkheden en detailleringen.

Custom made products

Onder Nibo Services kan het complete werk worden aangenomen en uitgevoerd.
Nibo Services heeft ruim 35 jaar ervaring in kwalitatief hoogwaardige
montagewerken op de Nederlandse markt. U bent zeker van een professioneel
advies, complete engineering, vakkundige montage en een zorgvuldige
projectbegeleiding tot ver na oplevering. Bovendien biedt Nibo Services het
gemak van één aanspreekpunt en wordt het aantal verantwoordelijke partijen
verminderd. Door deze korte lijnen kan er sneller en pro-actiever gehandeld
worden in het bouwproces waardoor de doorlooptijd van het project wordt
verkort. Dit leidt tot minder faalkosten en dus lagere kosten in het totale
bouwproject. Lees meer over ons betrouwbare totaalconcept in onze brochure
NIBO SERVICES.
*Lees meer over de standaard productlijn in onze diverse brochures.

WINKELCENTRUM ARENA, DEN BOSCH
Ontworpen door: VOCUS architecten bv, Bussum
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TRAPPEN EN BORDESSEN
Er zijn diverse natuursteensoorten die uitermate geschikt zijn om duizenden of
zelfs miljoenen voetstappen te trotseren. Vanwege hun lange levensduur en hoge
slijtvastheid, zijn deze soorten een uitstekend materiaal voor deze bouwwerken.
Natuursteen is makkelijk schoon te maken, waterbestendig en in veel gevallen
ook vorstbestendig. Het wordt niet voor niets al eeuwenlang veelvuldig toegepast
voor trappen in openbare ruimtes zoals musea, scholen en stationsgebouwen.
Maar ook in een woonhuis is een natuurstenen trap stijlvol en praktisch.
Een natuursteen trap is in een verscheidenheid aan kleuren en vormen
realiseerbaar en kan ontworpen worden voor binnen of buiten. Er kan gekozen
worden voor het bekleden van een betonnen of stalen constructie met losse
treden en stootborden, of voor massieve traptreden in zowel rechte als (half)
ronde vormen. Nibo Stone levert natuursteen voor alle trapvormen waaronder
spiltrappen, wenteltrappen of steektrappen. Ook semi zwevende trappen
behoren tot de mogelijkheden. De treden kunnen worden geleverd in verschillende diktes, varierend van 2 tot wel 20 cm.
De trap kan aan de muurzijde worden afgewerkt met een plint, schrobrand
of harpstuk. Overige bouwkundig aangesloten onderdelen zoals (opstapconstructies voor) bordessen en vloeren kunnen van hetzelfde materiaal gemaakt
worden zodat een naadloze maatwerkoplossing wordt bereikt.
Zeker bij gladde afwerkingen adviseren wij om de trede te voorzien van een
antislipstrook aan de voorzijde van de aantrede. Dit kan een ingelijmde rubberen
of metalen strip zijn. Ook kan gekozen worden voor een strookje van 5 cm breed,
dat op 5 cm van de voorzijde van de trede een contrasterende bewerking krijgt,
zoals gebouchardeerd, gefrijnd of gefreesd. De trapneus kan recht worden
afgewerkt met een facetrand of rond worden afgewerkt (de zogenaamde
bullnose). Bij buitentrappen kan de trapneus aan de onderzijde voorzien worden
van een waterholletje, zodat de waterdruppels eraf vallen in plaats van over het
natuursteen lopen of in de voeg dringen.
Voor buitentrappen wordt vaker gekozen voor massieve traptreden, ook wel
bloktreden genoemd. Massieve bloktreden zijn gemakkelijk te stapelen en
kunnen met cement aan elkaar gemetseld worden. Bloktreden zijn bij uitstek
geschikt voor tuinen en buitenruimtes waar kleine hoogteverschillen moeten
worden overbrugd.
Natuursteen traptreden en stootborden zijn opgenomen in de bibliotheek van
Autodesk Revit software, zodat ontwerp- en bouwprofessionals ze eenvoudig
in hun Bouw Informatie Model (BIM) kunnen opnemen.
®
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A guaranteed quality

STATION VENLO
Ontworpen door: † ir. K. van der Gaast
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GEVELBEKLEDING
Gevels zijn de blikvangers van onze omgeving en het visitekaartje van de
architect. Geen wonder dat ze in het ontwerpproces veel aandacht krijgen. Vaak
wordt er maandenlang geschetst en gepuzzeld voordat de juiste compositie is
bereikt. Materialen worden hier zorgvuldig bij uitgekozen.

We add value to stone

Architecten beseffen dat natuursteen een materiaal is dat niet meer weg te denken
is in hedendaagse bouwprojecten. Samen met eigentijdse materialen zoals hout,
glas en staal brengen ze natuursteen tot leven en passen het toe op originele
manier in verrassende concepten.
Ook de afwerking van het natuursteen speelt hierbij een belangrijke rol. Naast
gebruikelijke afwerkingen zoals schuren (mat), zoeten (zijdeglans) of polijsten
(hoogglans), zijn wij sterk in speciale oppervlaktebewerkingen.
In onze brochure GEVELS leest u uitgebreid over de mogelijkheden met
natuursteen voor volledig beklede gevels, partiële bekleding, muren en specials
zoals het innovatieve Flexibel Natuursteen.
In onze brochure NIBO SERVICES leest u alles over ons betrouwbare
totaalconcept, waarbij naast de levering van natuursteen ook de engineering en
montage van de gevelbekleding door ons wordt overgenomen.
Onze accountmanagers laten u graag aan de hand van monsters mogelijke
natuursteensoorten en hun afwerkingen zien. Bel voor een afspraak op
T 077 387 14 40.

WOONGEBOUW BUIKSLOTERHAM, AMSTERDAM
Ontworpen door: Atelier Puuur, Amsterdam
®
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GEVELELEMENTEN

Constructief Natuursteen

Samen met betonproducent Hercules Beton ontwikkelden wij een methode
voor prefab natuursteen bouwelementen waarin de stijlvolle uitstraling van
natuursteen wordt gecombineerd met de constructieve kracht van voorgespannen
beton. Het natuursteen wordt onder geconditioneerde omstandigheden in de
mal gelegd, verankerd en meegestort met het betonelement. Op de bouw kan het
maatvaste prefab element eenvoudig geplaatst worden. Omdat CONSTRUCTIEF
NATUURSTEEN altijd onder dezelfde condities wordt gemaakt, kan men zeker
zijn van een constante en gegarandeerde kwaliteit.
Met deze samenwerking spelen we in op de behoefte vanuit de markt om steeds
meer gebruik te maken van prefab elementen, zodat op de bouwplaats minder
uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden (en dus minder afval) en bouwtijden
worden verkort.
Op dit moment kunnen deurkaders, raamkaders en lateien als CONSTRUCTIEF
NATUURSTEEN prefab elementen worden toegepast. Overige prefab
producten zijn uiteraard bespreekbaar. De kaderelementen in CONSTRUCTIEF
NATUURSTEEN zijn opgenomen in de bibliotheek van Autodesk Revit software,
zodat ontwerp- en bouwprofessionals ze eenvoudig in hun Bouw Informatie
Model (BIM) kunnen opnemen.
®

®

Heeft u interesse in CONSTRUCTIEF NATUURSTEEN?
Neem dan contact op met één van onze accountmanagers of bel op
T 077 387 14 40.

CENTRUMPLAN VUGHTSE HART, VUGHT
Ontworpen door: VFO Architecten, Eindhoven
®
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GEVELELEMENTEN

Lateien

Lateien worden ingezet als draagconstructie om belastingen boven ramen of
deuren over te brengen op de gedeelten van de wand naast deze gevelopeningen.
Ze zorgen ervoor dat het gewicht van het metselwerk beter verdeeld wordt
en voorkomt scheurvorming. Lateien kunnen zichtbaar of onzichtbaar in het
metselwerk worden gemaakt. Architecten kiezen vaker voor een zichtbare latei,
zodat deze bijdraagt aan het decoratieve uiterlijk van een gevel.
Nibo Stone vervaardigt lateien geheel naar wens van de klant uit 100%
natuursteen. Er kan ook gekozen worden voor het innovatieve CONSTRUCTIEF
NATUURSTEEN, waarbij de stijlvolle uitstraling van natuursteen wordt
gecombineerd met de constructieve kracht van voorgespannen beton. Hierbij
worden de lateien prefab geproduceerd waarbij natuursteen wordt meegestort
met het betonelement. Meer over CONSTRUCTIEF NATUURSTEEN leest u in
deze brochure op pagina 15.

Spuwers

De spuwer, ook wel druipsteen genoemd, is een niet-constructief sierelement dat
wordt toegepast in combinatie met een rond kozijn in het metselwerk. De spuwer
wordt gemaakt om hemelwater af te voeren en zorgt ervoor dat het water niet
direct langs de gevel loopt. Hiermee wordt verontreiniging van het onderliggende
metselwerk voorkomen (zogenaamde lekstrepen).

®
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GEVELELEMENTEN

Aanzet- en Sluitstenen

De aanzetsteen is de eerste steen links en rechts in een gemetselde boog en vormt
de aanzet. De middelste steen van de boog is de sluitsteen. Ze worden vanwege
hun zwaardere belasting maar ook uit decoratief oogpunt, veelal in natuursteen
uitgevoerd. De aanzet- en sluitstenen bevinden zich boven een raam, deur of
in een nok en voegen een sierlijk element toe aan het ontwerp van een pand.
Vaak worden ze in hetzelfde materiaal uitgewerkt als de hoekstenen en raamen deurdorpels. Ook kan de gehele boog worden uitgevoerd in natuursteen
of kunnen andere uitkragingen worden toegepast in het metselwerk om de
buitenmuur te verfraaien.

Hoekstenen

De hoeksteen is, zoals de naam al zegt, een blok op de hoek van een gebouw.
Vroeger had de hoeksteen een constructieve functie, tegenwoordig heeft de steen
veelal een louter decoratieve waarde. Soms heeft de hoeksteen een inscriptie of
afbeelding en wordt dan ook wel gevelsteen genoemd.

Gevelstenen

Een gevelsteen is een natuurstenen plaat met een inscriptie of een reliëf en wordt
vaak ingemetseld in de voorgevel of op de hoek van een woning of bedrijfspand.
Vroeger werden gevelstenen geplaatst omdat er nog geen huisnummering
bestond. De gevelsteen maakte duidelijk wie er in het huis woonde of welk
bedrijf er was gevestigd. Vaak gebeurde dat met een afbeelding of een symbool.
De functie van de gevelsteen is inmiddels overbodig, maar de veelgebruikte
traditie is nog steeds populair.
Een gevelsteen heeft meestal een boodschap. Soms simpel zoals het huisnummer,
de naam of een jaartal. De gevelsteen wordt toegepast als eerste of laatste steen.
Soms geeft de gevelsteen extra informatie over de geschiedenis, de plaats of de
(vroegere) eigenaar van het huis of gebouw. Ook kan er een filosofische gedachte
of spreuk op staan. Het is eveneens mogelijk om een logo of afbeelding zoals het
familiewapen op de steen te laten aanbrengen.
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GEVELELEMENTEN

Dakranden en schoorsteenplaten

Nibo Stone produceert verschillende typen muurafdekkers in hoogwaardige
natuursteensoorten, geschikt voor diverse toepassingen zoals het afdekken van
een gemetselde muur, een balkonrand of een kopgevel (dakrandafwerking).
Naast een bescherming van de muur tegen inwateren, voegen de afdekkers een
esthetisch onderdeel toe aan het ontwerp.
Vaak wordt een natuurstenen dakrandafwerking gecombineerd met een
natuursteen schoorsteenplaat (penantafdekker) en hoekstenen. In onze brochure
Muurafdekkers leest u uitgebreid over muur- en penantafdekkers.

Raam- en deuromlijstingen

Raam- en deuromlijstingen zijn belangrijke stijlelementen aan de gevel en
accentueren de ingang van het pand. Bovendien zorgt de omlijsting voor een
goede en duurzame aansluiting van de deur of het raam en het metselwerk
rondom. Deur- en raamomlijstingen kunnen rijk versierd worden, zoals in de
17e en 18e eeuw veel werd toegepast. Maar ook in de hedendaagse architectuur
kunnen de strakkere en sobere ontwerpen een waardevolle toevoeging zijn aan
het gebouw.

Brievenbussen

Geheel op maat vervaardigt Nibo Stone brievenbussen. De inmetsel briefplaat
kan al dan niet voorzien zijn van een uitstekend schuingekant regelafschot met
ingeslepen druipgoot. Desgewenst kan de brievenbus worden voorzien van
een inscriptie van bijvoorbeeld huisnummer of naam. De briefplaten worden
veelal geschuurd of gezoet afgewerkt. Andere bewerkingen zijn uiteraard tevens
mogelijk. Ook vrijstaande brievenbussen in een natuursteensoort naar keuze
behoren tot de mogelijkheden.

RESORT MAASTRICHT
Ontworpen door: Factor Architecten, Duiven
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RAAMDORPELS
De verschillende natuurstenen raamdorpels of waterslagen van Nibo Stone
bieden op een esthetische en effectieve manier bescherming tegen regenwater
onder het kozijn. Door het waterhol aan de onderzijde wordt regenwater effectief
buiten het muurvlak afgevoerd zodat waterdoorslag wordt voorkomen. Ook
voorkomt de raamdorpel dat regenwater tegen het raam opspat. Optioneel
worden de raamdorpels met opgelijmde kopschotjes geleverd. Deze opstaande
rand aan de muurzijde van de buitenwandopening, voert regenwater naar
voren af zodat zogenaamde okselvervuiling onder de raamhoeken uitblijft.
De bijpassende spekband sluit hier perfect bij aan en vormt een mooie visuele
onderbreking in het metselwerk van een gevel.
Naast 3 verschillende standaardtypes, produceert Nibo Stone raamdorpels
geheel op maat voor ieder kozijnsysteem voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Er kan gekozen worden
voor diverse hoogwaardige natuursteensoorten. De raamdorpels worden naar
wens afgewerkt. Zo kan de raamdorpel met een gefrijnde voorzijde worden
geproduceerd en worden voorzien van een gecontramalde neut zodat het pand
een historische uitstraling krijgt. Dit frijnen kunnen we in onze werkplaats met
moderne machines doen (mechanische frijnslag) of nog op ambachtelijke wijze
met hamer en beitel voor een nog authentieker effect. Hierdoor is deze massief
natuurstenen raamdorpel uitermate geschikt voor oude herenhuizen, boerderijen
en andere monumentale panden.
Voor aanvullende informatie van het standaard productassortiment verwijzen
wij u graag naar onze brochure RAAMDORPELS & SPEKBANDEN.

®
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DEURDORPELS

Geen drempel te hoog

Nibo Stone levert massief natuurstenen dorpels voor binnen en buiten. Binnen kunnen
de dorpels worden toegepast als waterkering, bijvoorbeeld onder de deur van de
badkamer of als overgang tussen twee verschillende vloerafwerkingen. Buiten wordt
de dorpel vaak bij de voor- en achterdeur toegepast, als isolatie om de ruimte tussen
de deur en vloer te dichten en op die manier zo min mogelijk energie verloren te laten
gaan.
De dorpels worden geheel op maat gemaakt en kunnen worden voorzien van
gecontramalde neuten of vlakke neuten. Alle profileringen zijn mogelijk en de maten
van de klooster- en kopsponningen zijn vrij op te geven. De dorpel wordt naar wens
afgewerkt, zoals geschuurd, gezoet of gebouchardeerd.
Er kan gekozen worden uit diverse hoogwaardige natuursteensoorten, waarbij Nibo
Hardsteen blauwgrijs of Nibo Graniet zwart veelvuldig worden toegepast vanwege de
lange levensduur, hoge belastbaarheid en de goede slijtvastheid. Juist daarom zijn de
dorpels van Nibo Stone ook bijzonder geschikt voor de utiliteitsbouw.
De dorpels worden vervaardigd voor allerlei toepassingen zoals onder hefschuifpuien
en deurkozijnen met een enkele of dubbele naar binnen- en/of naar buitendraaiende
deur, al dan niet in combinatie met een zijlicht (blokdorpel). De rolstoeldorpel, ook wel
ziekenhuisdorpel genoemd, komt de mobiliteit van mindervaliden ten goede dankzij
de afgeronde vorm van de dorpel. Ook schuine dorpels, eventueel met dam, en zelfs
ronde dorpels behoren tot de mogelijkheden.

Renovatiedorpels

Naast de traditionele buitendeurdorpel levert Nibo Stone ook een renovatiedorpel
met verhoogde neuten. Deze dorpel geeft niet alleen een esthetische uitstraling, maar
biedt tevens een kostenbesparende en duurzame oplossing bij renovatieprojecten.
De houten stijlen van het deurkozijn, die vaak onderaan houtrot vertonen bij oudere
woningen, hoeven met deze dorpels niet volledig vervangen te worden. Slechts het
deel met houtrot wordt vervangen door de hoge natuursteen neuten in combinatie met
de onderdorpel. Alle authentieke elementen zoals een duivenjager kunnen worden
overgenomen in de renovatiedorpel. Ook kan de dorpel gemaakt worden in combinatie
met een portiek of deuromlijsting van natuursteen, zodat er een mooi harmonieus
geheel wordt gerealiseerd.

Laagreliëfdorpels

Speciaal voor de timmerindustrie ontwikkelde Nibo Stone preflex en maatwerk
laagreliëfdorpels. In de timmerfabriek worden de dorpels met behulp van gangbare
gereedschappen gemonteerd onder (houten) kozijnen. Alle laagreliëfdorpels voldoen
aan de duurzaamheidsproeven volgens BRL 0813 en worden met SKH/KOMOcertificaat geleverd. De dorpels zijn verkrijgbaar met verhoogde en vlakke neuten.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar onze brochure
LAAGRELIËFDORPELS.

RENOVATIEDORPEL
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ZWEMBAD- EN VIJVERRANDEN
Uitgevoerd in een ruwere afwerking zoals gestraald of gevlamd & geborsteld,
leent natuursteen zich bij uitstek als randafwerking rondom een vijver of
zwembad. Deze afwerking zorgt voor een natuurlijke antislipwaarde die door
geen enkele kunststeen kan worden geëvenaard. Naast rechte stukken, kunnen
binnen- en buitenhoeken en zelfs afgeronde stukken worden geleverd voor ronde
zwembaden of vijvers met een vrije vorm. De randen kunnen worden voorzien
van een overstekende afgeronde hoek, een bullnose, voor een mooie afwerking.
Hiermee wordt de rand ook een stuk stootvriendelijker. Bijpassende terrastegels
kunnen worden geleverd voor een harmonieus geheel.
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INTERIEUR

Natuursteen vloeren

Nibo Stone levert een bijzondere collectie natuurstenen vloer- en terrastegels.
Deze Nibo Collectie bestaat uit een uitgebreid assortiment dat zich onderscheidt
door het unieke karakter. Het natuursteen voor deze collectie wordt in de groeve
eigenhandig en met veel zorg door ons geselecteerd. In onze fabrieken worden
de tegels nog eens ambachtelijk bewerkt, zodat een uniek product ontstaat dat
nergens anders ter wereld te verkrijgen is.

Keramische tegels

Ook levert Nibo Stone een ruime collectie keramische tegels voor binnen en
buiten. De tegels in onze collectie bestaan uit zuivere minerale grondstoffen die
worden gebakken onder zeer hoge temperaturen. Hierdoor ontstaat een slijtvaste
en duurzame tegel, uitermate geschikt voor openbare ruimten. De keramische
tegels zijn van zeer goede kwaliteit en daardoor kras- en stootbestendig. De
plavuizen zijn vrij van schadelijke stoffen, niet ontvlambaar en vuurbestendig.
Nibo Stone heeft zelfs tegels in haar assortiment die voorzien zijn van een
antibacteriële bescherming die 99,9% van de bacteriën vernietigd.
Graag nodigen wij u uit om onze bijzondere collectie natuurstenen en keramische
tegels te komen bekijken in onze inspiratiecenters in Venlo en Vianen.
Vraag naar ons inspirerende magazine over vloeren.

WINKELCENTRUM ARENA, DEN BOSCH
Ontworpen door: VOCUS architecten bv, Bussum

®
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INTERIEUR

Vensterbanken

Natuursteen vensterbanken zorgen voor een duurzame afwerking van het kozijn
en geven de woning of het bedrijfspand een luxe uitstraling. Nibo Stone levert
reeds vanaf de jaren ’50 natuursteen vensterbanken direct uit voorraad in diverse
hoogwaardige natuursteensoorten en twee composieten. Vraag naar onze
brochure VENSTERBANKEN bij één van de accountmanagers of
bel T 077 387 14 40.

Haardplateaus en -kaders

Waar vroeger het plateau van een open haard bekleed werd met plavuizen
en houten balken, zijn er nu strakkere en eigentijdse plateaus verkrijgbaar
in natuursteen. De plateaus en haardkaders worden op specificatie van de
klant gemaakt uit platen. De maximale maat is afhankelijk van de gekozen
natuursteensoort. Niet elke natuursteensoort is hittebestendig; laat u goed
adviseren door één van onze deskundige medewerkers.

Sokkels

Ook beeldende kunstenaars weten hun weg naar Nibo Stone te vinden. Sokkels
worden geheel naar wens op maat gemaakt. Ze kunnen worden geleverd in
hardsteen, graniet of marmer en kunnen gepolijst, gezoet of op een andere
ambachtelijke wijze worden afgewerkt. Wij verzorgen ook de montage, uiteraard
in zorgvuldig overleg met de kunstenaar.
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MAATWERK IN AFWERKING
Niet alleen de natuursteensoort, maar ook de afwerking van het natuursteen
bepaalt het uiteindelijk aanzicht van het product. Daarnaast is het belangrijk
te kiezen voor een oppervlakteafwerking in functie van de toepassing. Zo is
het bij traptreden belangrijk dat men niet kan uitglijden. Dit kan door de glad
afgewerkte trede te voorzien van een antislipstrook, of juist te kiezen voor een
ruwere afwerking van de gehele trede zoals gestraald of gebrand. Het voordeel
van deze ruwere behandeling is dat de treden direct minder glad zijn en voor
meer grip zorgen.
Naast gebruikelijke afwerkingen zoals schuren (mat), zoeten (zijdeglans) of
polijsten (hoogglans), zijn wij sterk in speciale oppervlaktebewerkingen. Onze
productiemedewerkers verstaan nog ambachtelijke steenhouwerstechnieken
zoals frijnen, scharreren, spitsen en boucharderen waarmee een authentiek
uiterlijk kan worden verkregen. Maar ook mechanische bewerkingen zoals
staalstralen, gradineren en machinaal frijnen behoren tot de mogelijkheden. Met
zuren of branden kunnen ook bijzondere effecten worden bereikt.
Qua belettering voor bijvoorbeeld een naam- of nummerbord is er veel mogelijk.
Letters kunnen op de steen gestraald worden voor een uniform uiterlijk of men
kan kiezen voor een authentieke, handgekapte belettering. Letters kunnen in de
steen gehakt worden of juist opgelegd gehakt worden (de steen rondom de letter
wordt weggekapt).
Vraag één van de accountmanagers naar mogelijke afwerkingen. Aan de hand
van monsters kunnen zij laten zien welke verschillende effecten er kunnen
worden bereikt.

Passion for handicrafts
®
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NIBO STONE

®

meer informatie of een monstermap
aanvragen? neem contact met ons op!

Nibo Stone Bouw & Utiliteit
Werkvoorbereiding & Calculatie
T (077) 387 14 40
E bouw@nibostone.nl

Hoofdvestiging
Voltastraat 15, 5928 PC Venlo
T (077) 382 15 41
E info@nibostone.nl

Productie-units
Venlo | Jiaxiang | Xiamen

Inspiratiecenters
Venlo & Vianen
WWW.NIBOSTONE.NL
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www.nibostone.NL

