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NIBO STONE
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 afbouwelementen, gevels en bijzondere vloeren in natuursteen, keramiek en
composiet.. 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,
keramiek en composiet. We onderscheiden ons als een duurzaam kennisbedrijf
en als leverancier van een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige producten.
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 afbouwelementen ontwikkelt
en realiseert. Wij willen hierin excelleren door intensief samen te werken met
leveranciers, klanten, medewerkers en eindgebruikers. Innovatie staat daarbij
centraal.
Nibo Stone is actief betrokken bij het Trustone, een gezamenlijk initiatief van de
Nederlandse en Vlaamse overheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden
en NGO’s. Doel van het initiatief is om op specifieke IMVO-risico’s binnen de
productie- of toeleveringsketen van de natuursteenbranche binnen een termijn
van 5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken.
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 onze showroom gevestigd waar zowel consumenten als professionele
partijen welkom zijn. Centraal in Nederland, in Vianen, is onze tweede showroom
gevestigd. Om klanten ter plaatse te ondersteunen met adviezen, bemonstering,
detaillering en het vaststellen van de maatvoeringen, hebben we een aantal
accountmanagers in dienst.
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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 afbouwelementen voor binnen, buiten en gevel.
Daarnaast leveren we een bijzondere collectie 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 de afbouwelementen 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.

Creatieve productontwikkeling
Het is onze ambitie om de beste kwaliteit te leveren in natuursteen, keramiek en composiet en om
een innovatieve marktspeler te zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze innovaties ook
duurzaam en verantwoord zijn. In 2014 brachten we o.a. de Raamdorpel 20 op de markt. Deze is
licht en daardoor makkelijker te verwerken en is verkrijgbaar in diverse hoogwaardige soorten
natuursteen en composiet.
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“Om de kwaliteit van
onze producten te
kunnen waarborgen,
kopen wij rechtstreeks
in bij groeves en
fabrieken over
de hele wereld.”
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NIBO MARMER GRAU BLAUW

®

6

VENSTERBANKEN
Vensterbanken in natuursteen of composiet 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 in graniet,
marmer en hardsteen. Daarnaast leveren we deze vensterbanken in verschillende
kleuren composiet; een materiaal dat bestaat uit 96% marmergranulaat vermengd
met hars. Deze materialen worden wekelijks door Nibo Stone zelf geïmporteerd
vanuit groeves en fabrieken over de hele wereld en onder de strenge eisen van
ons Intern Kwaliteit Systeem regulair gecontroleerd. Een continuïteit van de
voorraden blijft hierdoor gewaarborgd, evenals een kwaliteit die door geen enkel
ander bouwmateriaal kan worden geëvenaard.
De vensterbanken worden geleverd in een standaard dikte van 20 mm en tot een
lengte van 2200 mm. Er is een ruime keuze in standaard breedtematen tussen
175 en 400 mm. De vensterbanken worden in onze eigen steenhouwerij op maat
gemaakt, desgewenst voorzien van verstek en/of met uitsparingen.
De vensterbank wordt standaard aan de boven- en voorzijde gepolijst of gezoet
en/of geborsteld (afhankelijk van materiaalkeuze) afgewerkt en voorzien
van een facetrand. Optioneel worden de kopse kanten afgewerkt. Andere
bewerkingen zijn op aanvraag tevens mogelijk. Wij verwijzen hiervoor naar de
materiaalspecificatiebladen van de verschillende materiaalsoorten.
Optioneel kan de vensterbank worden geleverd met een beschermfolie voor een
gegarandeerde krasvrije plaatsing. Ook kunnen de elementen worden gemerkt
en op klantspecificatie worden verpakt.
Onze vensterbanken zijn onder meer 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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VENSTERBANK
De unieke productlijn in vensterbanken wordt standaard geleverd in de
aangegeven maatvoeringen, voor vrijwel iedere gangbare situatie toepasbaar.
Daarnaast kunnen op verzoek van de klant de vensterbanken in afwijkende
materialen, kleuren, maten en bewerkingen worden geproduceerd. Vraag uw
accountmanager naar de mogelijkheden of bel 077 387 14 40.
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300 mm
20 mm

NIBO MARMERCOMPOSIET HARDSTEEN

Aesthetic and
functional
®
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NIBO MARMERCOMPOSIET BIANCO C
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MATERIAALKEUZE
Voor onze afbouwelementen selecteerden wij verschillende materialen met ieder zijn eigen kleur,
structuur en kenmerken. Eén ding hebben deze soorten gemeen; ze voldoen aan onze minimale
technische eisen van de duurzaamheidsproeven volgens NEN-EN normeringen. Zo bent u altijd
verzekerd van een duurzaam product met een eigen karakter.
Onze vensterbanken worden geleverd in een uitgebreid kleurenpallet. De geselecteerde
steensoorten kennen allen verschillende eigenschappen, afhankelijk van de ontstaanswijze en
het productieproces.. Zo behoren graniet en basalt tot de hardste steensoorten die er bestaan en
zijn dus bijzonder krasvast. Marmercomposiet daarentegen is van nature krasgevoeliger en wordt
om die reden standaard door ons geleverd met een beschermfolie dat het materiaal tijdens de
bouwwerkzaamheden beschermd.
Bij de keuze van het materiaal voor vensterbanken is het van belang niet alleen prijs en kleur af te
wegen. Ook de monteerbaarheid van de vensterbank speelt een rol. Een moeilijker te monteren
vensterbank brengt immers een langere verwerkingstijd en dus hogere arbeidskosten met zich
mee. Onze vensterbanken zijn zeer eenvoudig te plaatsen in een tegellijm of specie.
Kijk zeker ook naar de eigenschappen van de steen in relatie tot de toepassing en de eisen van
de opdrachtgever. Voor vensterbanken in de woningbouw zijn alle door ons geselecteerde
steensoorten zeer geschikt. Kies voor intensief gebruikte collectieve ruimtes zoals schoolgebouwen
en ziekenhuizen voor een compacte steen met een hoge slijtvastheid zoals Nibo Graniet zwart,
Nibo Graniet antraciet of Nibo Graniet grijs. Zelfs na jaren intensief gebruik behouden deze
materialen hun natuurlijke schoonheid.
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MATERIALEN
Om de kwaliteitsgarantie van onze materialen te kunnen waarborgen, kopen we
rechtstreeks in bij groeves en fabrieken over de hele wereld. We maken daarbij
geen gebruik van tussenhandelaren. Op die manier weten we wat we in huis halen
en blijft de continuïteit van onze voorraden gewaarborgd. Het gehele proces van
winning in de groeve tot aan de uiteindelijke levering bij de klant wordt volledig
gecontroleerd door eigen vakmensen die strenge kwaliteitssystemen hanteren.
De materialen voor onze vensterbanken kunnen variëren. Kijk voor een actueel
overzicht op onze website.

KLEUREN OP PROJECTBASIS
Zoekt u echt een speciale kleur voor dat ene bijzondere project? Kijk dan hiernaast
ook eens bij de kleuren die we op projectbasis kunnen leveren. Deze materialen
zijn niet voorradig in ons magazijn in Venlo, maar kunnen rechtstreeks bij
de leverancier besteld worden per project. Vraag voor meer informatie uw
accountmanager.

SPOED? UIT VOORRAAD
BINNEN 24 UUR GEPRODUCEERD!
Om spoed 24-uurs service mogelijk te maken hanteren we van bijna
ieder type vensterbank een voorraad in standaard maatvoeringen.
Indien u vandaag besteld en morgen wilt afhalen, neem dan even
contact op met onze binnendienst T 077 387 14 40 en informeer
naar de mogelijkheden.
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NATUURSTEEN

Nibo Marmer beige
gepolijst

Nibo Marmer crème
gepolijst

Nibo Graniet grijs
gepolijst

Nibo Graniet antraciet
gepolijst

Nibo Hardsteen blauwgrijs
300 gezoet

Belgisch Hardsteen
donker gezoet

Nibo Graniet
nero gepolijst

Nibo Graniet
nero gezoet

MARMERCOMPOSIET

Nibo Marmercomposiet
Hardsteen gezoet

Nibo Marmercomposiet
Concreto gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Plata gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Bianco C gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Bianco T gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Crema gepolijst

OP PROJECTBASIS TE BESTELLEN

Nibo Marmercomposiet
Crudo gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Escama gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Marron gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Piedra gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Pizarra gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Negro gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Caramelo gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Paladio gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Artico gepolijst

Nibo Marmercomposiet
Playa gepolijst

®
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Full support from
sketch till delivery
®
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VAKKUNDIGE MONTAGE BESPAART TIJD EN KOSTEN
Nibo Stone beschikt over een uitgebreid landelijk netwerk van professionele stellers voor het vakkundig
laten aanbrengen van bijvoorbeeld vloeren, gevels, (gevel)plinten, vensterbanken, kantplanken, afdekkers
en raam- en deurdorpels.

Professionele stellers met ruim 40 jaar ervaring
Deze stellers hebben ruim 40 jaar ervaring in de montage van natuursteen en composiet afbouwelementen in
de meest uitdagende utiliteits- en woningbouwprojecten. Ze kennen een hoge mate van verantwoordelijkheid
en beschikken over een ruime vakkennis van zowel specifieke eigenschappen van natuursteen als van de
deskundige montage op de bouwplaats. Desgewenst komt de steller op locatie in meten. Zij onderhouden
goede communicatie met de uitvoerder en/of projectleider en werken schoon, secuur en snel. Uiteraard zijn
alle stellers VCA gecertificeerd.

Aanpassingen kunnen ter plekke worden uitgevoerd
Indien nodig kunnen de stellers 24/7 ingezet worden om deadlines niet in gevaar te laten komen. Tijdens de
bouw worden regelmatig voortgangscontroles uitgevoerd en kan begeleid worden bij opleveringen. Onze
eigen projectleiders coördineren het gehele project. U kunt dus met een gerust hart de montage aan Nibo
Stone overlaten.

‘Just in time’ leveringen
En uiteraard zorgen wij ervoor dat de bestellingen ‘just in time’ op de bouwplaats worden geleverd zodat
wachttijden van stelploegen en (ingehuurd)materieel tot het verleden behoren en verspillingskosten
worden gereduceerd. Onze producten worden volgens onze strenge verpakkingseisen verpakt, desgewenst
gemerkt en in blokken geleverd. Zo kan er op de bouwplaats sneller worden uitgelopen.

Garanties
Vanzelfsprekend verstrekken wij ook garantieverklaringen bij ieder project dat door Nibo Stone wordt
verzorgd.
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Besteed uw montage
uit aan de
professionele stellers
van Nibo Stone

40 JAAR ERVARING IN DE MONTAGE VAN
NATUURSTEEN AFBOUWELEMENTEN IN
WONING- EN UTILITEITSBOUW
Nibo Stone beschikt over een uitgebreid netwerk
met landelijke dekking voor het vakkundig laten
aanbrengen van vloeren, gevels, (gevel)plinten,
vensterbanken, kantplanken, afdekkers, raamen deurdorpels, etc.
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VAKKUNDIGE MONTAGE
BESPAART TIJD EN KOSTEN

AANPASSINGEN
KUNNEN TER PLEKKE
WORDEN UITGEVOERD

LEVERING
JUST IN TIME

Geen wachttijden voor
stelploegen en ingehuurd
materieel

Geen vertragingen
in oplevering

ÉÉN AANSPREEKPUNT

Kortere lijnen en minder
verantwoordelijke partijen

Een nauwgezet
samenspel tussen
planning, levering en
uitvoering is cruciaal
voor efficiënt bouwen

EFFICIËNTERE
VERPAKKINGSMETHODE

Sneller uitlopen op
de bouwplaats

de professionele stellers van Nibo Stone
		
komen op locatie inmeten
		 werken snel, secuur én schoon
		 hebben een ruime vakkennis van natuursteen en de montage
		 onderhouden korte lijnen met de uitvoerder en projectleider
		
zijn 24/7 inzetbaar wanneer deadlines in gevaar komen
		 zijn natuurlijk VCA gecertificeerd

®
®
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BELGISCH HARDSTEEN
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VAKMANSCHAP
De kwaliteit van onze producten komt voort uit passie en liefde voor het steenhouwersvak. In de
afgelopen eeuw is een schat aan kennis en expertise opgebouwd die we borgen voor de generaties
na ons. We realiseren ons dat het succes afhankelijk is van de inzet en betrokkenheid van onze
medewerkers. We stimuleren en begeleiden hen om het beste uit zichzelf te halen. Duurzame
inzetbaarheid van medewerkers heeft onze speciale aandacht. We zetten opleidingstrajecten op
met interne en externe scholingen. Nibo Stone is een erkend leerbedrijf dat ook minder kansrijke
arbeidskrachten een mogelijkheid biedt voor individuele ontplooiing. Tegelijkertijd maken we
graag gebruik van de kennis en expertise van onze oudere medewerkers. Door de inzet van diverse
regelingen is de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers gewaarborgd.

Committed employees with professional expertise

®
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EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN WERELDWIJD
Het liefst worden we zo vroeg mogelijk betrokken bij het bouwtraject. Dan kunnen we namelijk
meedenken over een standaardisatie van maatvoeringen en kunnen we de productie van de
afbouwelementen al in een vroeg stadium opstarten. Dat doen we in onze eigen fabrieken in
het land van herkomst. Dit levert een direct prijsvoordeel op voor de klant. De kwaliteit wordt
gewaarborgd door onze eigen mensen ter plekke, duidelijke kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles
bij de leverancier.
We kunnen altijd putten uit de voorraden in ons Venlose magazijn. Van hieruit kunnen we
snel produceren en leveren. Productieorders hebben een gemiddelde gemeten doorlooptijd
van slechts 15 werkdagen. In de productie-unit in Venlo beschikken we over een geavanceerd
machinepark. Dankzij onze expertise kunnen we de meest complexe maatwerkopdrachten
maken. Ook beheersen we nog altijd de oude, ambachtelijke technieken uit het steenhouwersvak
waarmee we authentieke natuursteenbewerkingen uitvoeren.

Spoed?
Vraag naar de mogelijkheden

®
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Own factories worldwide

®
®

NIBO GRANIET ZWART
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NIBO GRANIET GRIJS

Monsters ontvangen?
T 077 – 387 14 40

®
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MEER INFORMATIE OF EEN MONSTER
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

Showrooms
Venlo & Vianen
WWW.NIBOSTONE.NL

®
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