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Our values make our success
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 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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BETROUWBARE SUPPORT

van schets tot na oplevering

Onder Nibo Services BV leveren we niet alleen onze kwaliteitsproducten, maar
begeleiden we tevens de klant tijdens het complete bouwtraject op professionele
wijze met een totaalconcept. Al in ontwerpfase kunnen we ondersteunen in
materiaalkeuzes en toepassingsmogelijkheden. We beschikken over ruime
bouwtechnische kennis om mee te denken over de constructiemogelijkheden
en de planning. Of het nu LEAN, BIM of DBFM is, Nibo Services sluit naadloos
aan! Ook nemen we graag de totale engineering uit handen. Dankzij de
gedegen vakkennis van onze medewerkers kunnen we de meest complexe
maatwerkopdrachten in natuursteen maken en zorgen we dat de bestellingen
‘just in time’ op de bouwplaats geleverd worden. De natuursteen afbouwelementen worden door professionele stelploegen vakkundig gemonteerd.
Reparaties worden op de bouwplaats deskundig en snel uitgevoerd. Desgewenst
kunnen onderhoudscontracten voor na de oplevering worden afgesloten.
Met deze Nibo Totaal Service bieden wij onze klanten het gemak van één
aanspreekpunt. Het aantal verantwoordelijke partijen wordt op die manier
verminderd. Door deze korte lijnen kan er sneller en pro-actiever gehandeld
worden tijdens het bouwproces, waardoor de doorlooptijd van het project wordt
verkort. Dit leidt tot minder faalkosten en uiteindelijk tot lagere kosten van het
totale bouwproject.

“We beschikken over
ruime materialenkennis en
bouwtechnische ervaring
om mee te denken over de
toepassingsmogelijkheden”
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ADVIES BIJ ONTWERP
Natuursteen komt over de hele wereld voor en is verkrijgbaar in vele soorten
met ieder zijn eigen esthetische en technische kenmerken. Het is één van de
weinige bouwmaterialen die gebruikt kan worden voor tal van binnen- en
buitentoepassingen; bevloering, muren, metselwerk, gevelbekleding, etc.
Afhankelijk van de toepassing staat het natuursteen bloot aan verschillende
niveaus van belasting. Het is daarom van belang te kiezen voor een
natuursteensoort in functie van de toepassing. Dan bent u verzekerd van een
duurzaam product met een eigen karakter dat, naarmate de jaren verstrijken,
eigenlijk alleen maar mooier wordt. Ook de oppervlaktebewerking speelt hierbij
een rol. De afwerking bepaalt het uiteindelijke aanzicht van de toepassing.
Naast gebruikelijke afwerkingen zoals schuren, zoeten of polijsten, zijn wij sterk
in speciale oppervlaktebewerkingen. Onze productiemedewerkers verstaan
nog ambachtelijke steenhouwerstechnieken zoals frijnen, scharreren, spitsen
of boucharderen. Maar ook mechanische bewerkingen zoals staalstralen,
gradineren en machinaal frijnen behoren tot de mogelijkheden.
Nibo Services is graag vroeg betrokken bij het bouwproces. Het is verstandig om
reeds in ontwerp- en bestekfase ondersteuning te vragen van onze vakspecialisten.
Dan kan advies worden uitgebracht over de juiste natuursteensoorten,
oppervlaktebewerkingen en bouwtechnische detaillering, rekening houdend
met de relatie tot de toepassing en de verwachtingen van de opdrachtgever.
Bovendien blijkt uit de praktijk dat het meepraten aan de ontwerptafel vaak
leidt tot vernieuwende ideeën die ervoor zorgen dat de doorlooptijd van het
bouwtraject kan worden verkort. Ook kunnen we dan vaak efficiënter inkopen,
wat een direct prijsvoordeel voor de klant oplevert.
Door het bundelen van onze kennis en expertise en het zorgvuldig afstemmen
van de verschillende bedrijfsprocessen, is Nibo Services in staat om de klant
ook op het gebied van producten of diensten die op het eerste gezicht niet
direct met natuursteen te maken hebben, te adviseren. Zo kan onze partner op
het gebied van lijmtechnieken ter plekke op de bouwplaats advies geven over
lijm met een kwaliteit die onder alle omstandigheden aan de hoge eisen van
een professionele verwerking voldoet en voert hij vochtmetingen uit. Onze
partner in vloerverwarming denkt graag met u mee over integrale duurzame
energieconcepten voor de bestaande bouw en nieuwbouw. Maar ook over het
reinigen, onderhouden en renoveren van natuursteen kunnen wij u voorzien
van een gedegen advies. Indien u dit liever aan een professional overlaat, lees dan
de mogelijkheden over onderhoudscontracten op pagina 16.
De producten van Nibo Stone zijn o.a. opgenomen in de bibliotheek van
Autodesk Revit software, zodat ontwerp- en bouwprofessionals deze eenvoudig
in hun Bouw Informatie Model (BIM) kunnen opnemen,
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COMPLETE ENGINEERING
De volledige engineering nemen wij klanten graag uit handen. We beschikken
over een ruime bouwtechnische kennis en denken graag mee over de
constructiemogelijkheden. We maken de constructieve berekeningen voor
bijvoorbeeld de bevestigingsconstructie van de gevel. Ook kan meegekeken
worden naar de achterconstructie. Vanzelfsprekend hoort hier het maken van een
ankerplan bij. Nibo Services werkt voor u de werktekeningen en principedetails
uit, meet in en maakt zelf de productie- en maatwerklijsten. Op alle details
wordt ingezoomd. We verzorgen de planning van de productie, toelevering
en uitvoering zodat probleemloos en (kosten)efficiënt kan worden gebouwd.
Door de jarenlange ervaring in engineering worden knelpunten voortijdig
gesignaleerd en waar nodig verbetervoorstellen gedaan.

Groot in centrumplannen

Als steden groeien, bestaat de behoefte naar meer voorzieningen voor wonen,
werken en ontspannen. Het zijn vaak grotere en vooral complexere projecten
waarbij het hart van de stad of het dorp een geheel nieuw gezicht krijgt door de
nieuwbouw van woningen, winkels, kantoren en soms een parkeergarage. Steeds
meer architecten en aannemers schakelen Nibo Services in voor het leveren
en aanbrengen van alle natuursteen elementen, zoals gevels, trappen, dorpels
en vensterbanken. Inmiddels heeft Nibo Services een aantal grote projecten bij
zijn referenties staan zoals Centrumplan Vughtse Hart (Vught), Centrumplan
Waddinxveen, Intermezzo Zuidas (Amsterdam), Resort Dousberg (Maastricht),
Woonwijk Karspelhof (Amsterdam), Uitbreiding Bataviastad (Lelystad) en
Centrumplan Kerkrade. Kijk voor meer projecten op onze website.

We think together
CENTRUMPLAN VUGHTSE HART, VUGHT
Ontworpen door: VFO Architects, Eindhoven
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Own factories worldwide
EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN WERELDWIJD
Wanneer we reeds in de ontwerpfase van het bouwproject worden betrokken,
kunnen we ook meedenken over een standaardisatie van maatvoeringen
en 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. 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. Bij grotere, complexere bouwprojecten
nodigen we de opdrachtgever uit om mee te reizen naar het land van herkomst
om zodoende zelf de keuringen van het natuursteen te verrichten.
Daarnaast kunnen we altijd putten uit de strategische voorraden aan
plaatmateriaal en halffabricaten in ons Venlose magazijn. Van hieruit kunnen
we snel produceren en leveren. Onze 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.
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LEVERING ‘JUST IN TIME’
Een van de belangrijkste aspecten bij elk bouwproject is een optimale logistiek.
Een nauwgezet samenspel tussen planning, levering en uitvoering is cruciaal voor
efficiënt bouwen. Nibo Services heeft grote ervaring op het gebied van timing
en logistiek op de bouwplaats. Onze flexibele productie- en transportplanning
houdt rekening met het tijdig arriveren van het natuursteen op de bouwplaats.
We zijn in staat om bestellingen ‘just in time’ binnen en buiten Nederland
bij de klant te leveren, 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. Indien gewenst, levert en monteert
Nibo Services ook de isolatie voor bijvoorbeeld gevelbekleding.

RESORT MAASTRICHT
Ontworpen door: Factor Architecten, Duiven
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VAKKUNDIGE MONTAGE

Gevelsystemen

Een van de belangrijkste activiteiten van Nibo Services is het leveren en aanbrengen van
gevelsystemen. Om natuursteen duurzaam toe te passen op een gevel is kennis en ervaring nodig
van het materiaal, de productie van de gevelplaten en de bevestigingstechnieken. De bevestiging
van gevelbekleding is een specialisme dat u met een gerust hart aan Nibo Services kunt over laten.
Lees meer over gevelsystemen in onze brochure GEVELS.

Stations

Daarnaast heeft Nibo Services een flink aantal stations van grote steden op haar naam staan:
Utrecht, Venlo, Assen, Gouda, Helmond en nog vele anderen. Hiermee claimt Nibo Services een
belangrijke positie in de markt.
De natuursteen trappen en bevloeringen van deze stations zijn uitgevoerd in een robuuste, haast
onverwoestbare, donkergrijze kwartsiet, dat rechtstreeks door Nibo Services wordt ingekocht bij
de groeve. Uit oogpunt van veiligheid en een beter zicht, is trap aan weerszijden van iedere trede
voorzien van de kenmerkende witte cirkelvormige markeringen, uitgevoerd in wit marmer.

Professionele stellers

Ook de kwalitatief hoogwaardige montage van bijvoorbeeld raam- en deurdorpels, vensterbanken
en gevelelementen geschiedt door de ervaren vakmensen van Nibo Services. Zij hebben meer dan
35 jaar ervaring in de meest uitdagende utiliteits- en woningbouwprojecten. De professionele
stellers kennen een hoge mate van verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van hun
werk. Het team beschikt over ruime vakkennis en expertise van zowel de specifieke eigenschappen
van natuursteen als van de deskundige montage op de bouwplaats. Daarnaast staan ze open
voor de nieuwste inzichten over de stelmethodes van natuursteen. Zij onderhouden goede
communicatie met de uitvoerder en werken schoon, secuur en snel. 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.

STATION VENLO
Ontworpen door: † ir. K. van der Gaast
®
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ONDERHOUD

Onderhoudsadviezen

Het onderhoud van natuursteen is eenvoudig en niet bewerkelijk. Tenminste, als de gekozen
steensoort en de afwerking van het oppervlak zijn afgestemd op het gebruik. Doorgaans is een
eerste reiniging bij oplevering en een periodiek onderhoud voldoende om het natuursteen zijn
optimale uitstraling te laten behouden. Natuursteen kan worden beschermd tegen vervuiling en
verkleuring, al is dat lang niet altijd noodzakelijk.
Wel vraagt elke steensoort om een specifieke behandeling in relatie tot de toepassing. Zo is het
onderhoud van een hardstenen binnentrap anders dan bijvoorbeeld dezelfde steensoort toegepast
als gevelbekleding. Daarom ontvangt u na oplevering een op maat gemaakt onderhoudsadvies
voor het geleverde natuursteen.

Onderhoudscontracten

Tevens is het mogelijk een meerjarig onderhoudscontract met Nibo Services af te sluiten voor een
zorgeloos lange-termijn onderhoud met maximale financiële zekerheid. Per project wordt samen
met de klant een onderhoudsplan opgesteld, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over de
onderhoudstaken die Nibo Services onder zijn verantwoordelijkheid neemt. Een nauwkeurige
aanpak, waarbij u altijd weet waar u aan toe bent. U heeft geen omkijken naar het onderhoud en
kunt vertrouwen op het behoud van de esthetische uitstraling van het natuursteen.
Na het afsluiten van het onderhoudscontract bezoekt Nibo Services periodiek het bouwproject
om het natuursteen grondig te reinigen en om een nauwkeurige (technische) inspectie uit te
voeren. Tijdens de inspectie worden alle natuursteen elementen nauwgezet gecontroleerd op
conditie, functionaliteit en montage. Loszittende elementen worden direct vastgezet en kleine
herstelwerkzaamheden worden ter plekke uitgevoerd. Grotere reparaties worden in overleg
zo spoedig mogelijk ingepland. In een helder inspectierapport, wordt de conditie waarin het
natuursteen verkeert, nauwkeurig genoteerd.

Geïntegreerde contracten

In de bouw zien we meer en meer nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, waarbij geïntegreerde
contracten steeds vaker de aandacht krijgen van de opdrachtgevers. Nibo Services neemt graag het
hele traject van ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het natuursteen op zich.
We zien onszelf als de partij die het beste de risico’s en verantwoordelijkheden op het vlak van
natuursteen kan beheersen en dragen en participeren daarom graag mee in contracten zoals bij
Design – Build – Finance – Maintain (DBFM). Zo wordt de opdrachtgever ontzorgd en heeft hij
zekerheid over de financiële uitgaven gedurende de gehele gebruiksduur van het bouwproject.
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GEGARANDEERDE KWALITEIT

Garanties

Bij ieder project dat door Nibo Services wordt verzorgd, wordt een garantieverklaring verstrekt.
Nibo Stone geeft op de levering van natuurstenen afbouwelementen een garantie van 5 jaar. Op de
hechting van afbouwelementen geldt een garantie van 10 jaar. Ook bij gevelprojecten wordt een
garantieverklaring verstrekt met een looptijd van 10 jaar voor geventileerde gevelbekleding, op het
niet losraken van de aanwezige verankering van het natuursteen en/of van de achterconstructie,
het niet corroderen van (delen van) de verankeringsconstructie en het niet losraken en/of
verzakken van (gelijmde delen van) de gevelbekleding.
De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product, een betrouwbare dienstverlening,
betrokken voorlichting en specialistisch advies, heldere afspraken en een uitstekende service
en nazorg.

Volledige controle op supply-chain

Om de kwaliteitsgarantie van ons 100% puur natuursteen te kunnen waarborgen, kopen
we rechtstreeks in bij groeves 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. We reizen regelmatig naar de groeves om na te gaan of de kwaliteit
van het natuursteen aan onze eisen voldoet, maar ook omdat we er zeker van willen zijn dat de
arbeidsomstandigheden goed zijn en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur.
Het gehele proces van winning in de groeve tot aan de uiteindelijke levering bij de klant wordt
volledig gecontroleerd door eigen vakmensen.

Samen lean werken

Geïnspireerd op de LEAN-filosofie werkt Nibo Stone structureel en systematisch aan enerzijds
een verbetering van de werkprocessen en anderzijds een verhoging van het kennisniveau
van medewerkers. Door de inzet van meetbare kritische prestatie-indicatoren kunnen we de
toegevoegde waarde van de doorgevoerde verbeteringen ook daadwerkelijk meten. Hierdoor
bereiken we een kwalitatief beter productieproces tegen lagere kosten en is een snellere levering
mogelijk.

WOONGEBOUW BUIKSLOTERHAM, AMSTERDAM
Ontworpen door: Atelier Puuur, Amsterdam
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VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Centraal bij Nibo Stone staat het welzijn van mensen. Van onze eigen medewerkers, maar ook van
onze co-makers, andere partners, leveranciers en klanten.

Productie-unit in Venlo

Vanuit onze productie-unit in Venlo bewerken wij natuursteen tot halffabricaat of eindproduct.
Daarbij zijn wij ons terdege bewust van de risico’s die het werken in de natuursteenbranche met
zich mee brengt. Veilig werken, gezondheid en welzijn zijn bij ons altijd uitgangspunt, waarbij de
risico’s bij de bron worden aangepakt.

In land van herkomst

Ook in het land van herkomst gaan we regelmatig met leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen
als veiligheid, gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan bod komen en zetten we ons
actief in om hier verbeteringen in te bewerkstelligen. Nibo Stone werkt mee aan programma’s
die leveranciers in risicolanden aanspoort om de normen voor duurzaam en verantwoord
geproduceerd natuursteen te onderschrijven en te volgen.

Op de bouwplaats

Per project wordt een risico-inventarisatie gemaakt en worden de noodzakelijke maatregelen
getroffen. Door het geven van instructies en voorlichting, het ter beschikking stellen van de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materiaal worden de risico’s binnen ons
bedrijf en op de bouwplaats tot een minimum beperkt. We zien er streng op toe dat de gemaakte
afspraken worden nageleefd. Vanzelfsprekend zijn de medewerkers die op de bouwplaats komen,
VCA-gecertificeerd.

Kwartsstof

Onze speciale aandacht gaat uit naar het werken met kwartsstof, zowel in onze productie-units
als op de bouwplaats. Het inademen van te veel kwartsstof kan immers silicose (stoflongen)
veroorzaken en bovendien staat kwartsstof op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Terecht
worden er de laatste tijd zorgen geuit over schadelijke (kwarts)stoffen die vrijkomen tijdens
bouwwerkzaamheden. Nibo Stone heeft de maximale m aatregelen genomen om de verspreiding
van kwartsstof in de productie-units en op de bouwplaats tegen te gaan. Daarnaast levert Nibo
Stone afbouwelementen in diverse natuursteensoorten, waarbij slechts in een enkel geval
kwarts als mineraal aanwezig is. Er zijn dus altijd alternatieven zonder kwarts leverbaar. Onze
accountmanagers kunnen u hierover informeren.
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VOOR meer informatie neem contact
met ons op!

Nibo Services
T (077) 387 14 40
E services@nibostone.nl

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

Productie-units Nibo Stone
Venlo | Jiaxiang | Xiamen

Inspiratiecenters Nibo Stone
Venlo & Vianen
WWW.NIBOSTONE.NL
WINKELCENTRUM ARENA, DEN BOSCH
Ontworpen door: VOCUS architecten bv, Bussum
®

22

®

23

www.nibostone.NL

