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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 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.
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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 standaardproducten 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.

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. In 2014 brachten we o.a. de energiebesparende Hybride-dorpel met
koudebrugonderbreking en een KOMO gecertificeerde Laagreliëfdorpel met vlakke neut op de
markt.
®
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“We willen met onze
producten en diensten
toegevoegde waarde
leveren bij de ontwikkeling
en realisatie van
bouwprojecten in de
woning- en utiliteitsbouw.”
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DEURDORPELS
Nibo Stone levert een uitgebreid assortiment 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. Ook rolstoeldorpels, schuine dorpels of zelfs
ronde dorpels behoren tot de mogelijkheden.
Buiten wordt de dorpel vaak als water- en luchtdichting bij de voor- en
achterdeur toegepast, als onderdeel van een gevelelement. Naast de traditionele
buitendeurdorpel levert Nibo Stone ook een renovatiedorpel met verhoogde
neuten. Deze dorpel heeft niet alleen een esthetische uitstraling, maar biedt tevens
een duurzame oplossing bij renovatieprojecten.
Nieuw in ons assortiment is de buitendeurdorpel met vlakke neuten. In
vergelijking met de traditionele dorpel is de dorpel met vlakke neuten minder
zwaar, goedkoper en makkelijker te monteren. Bovendien mag door de vlakke
neuten het kozijnhout weer op 20 mm+ peil geplaatst worden. Bij zijlichten en
vastglaskozijnen zorgt dit voor een weidse blik naar buiten.
Samen met de TimmerSelekt groep ontwikkelden we in 2014 een hybride
dorpel, met aan de buitenzijde een hoogwaardige natuursteensoort en aan
de binnenzijde duurzaam geproduceerd FSC hout. Dankzij de uitstekende
isolerende werking is het KOMO-gecertificeerde dorpelsysteem toepasbaar in
Passief Bouwen en andere energiezuinige bouwconcepten. Bovendien is de Selekt
Nibostone dorpel lichter van gewicht en niet duurder dan een kunststeen dorpel.
Speciaal voor de timmerindustrie levert Nibo Stone een uitgebreid assortiment
laagreliefdorpels, welke met KOMO-certificaat worden geleverd. In de
timmerfabriek worden de dorpels met behulp van gangbare gereedschappen
gemonteerd onder houten kozijnen en als compleet gevelelement op de
bouwplaats geleverd.
Een uitgebreide brochure over laagreliefdorpels en de Selekt Nibostone dorpel
kunt u aanvragen bij één van onze accountmanagers of bel op T 077 387 14 40.
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PRODUCTLIJN
Alle dorpels worden geheel op maat gemaakt. Er kan gekozen worden uit diverse
hoogwaardige natuursteensoorten, waarbij Belgisch Hardsteen, Nibo Hardsteen
blauwgrijs en Nibo Graniet zwart veelvuldig worden toegepast vanwege hun
lange levensduur, hoge belastbaarheid en de goede slijtvastheid. Juist daarom
zijn de dorpels van Nibo Stone ook bijzonder geschikt voor de utiliteitsbouw.
De BIM-tekeningen van onze dorpels zijn onder meer opgenomen in de bibliotheek van Autodesk® Revit® software, zodat ontwerp- en bouwprofessionals ze
eenvoudig in hun Bouw Informatie Model kunnen opnemen.
De maximale levertijd bedraagt 3 weken. Optioneel worden de dorpels gemerkt
en op klantspecificatie verpakt. Heeft u de dorpels sneller nodig of wilt u
afwijkende natuursteensoorten, maten en bewerkingen? Neem contact op met
uw accountmanager of bel 077 387 14 40 om uw wensen te bespreken.

Buitendeurdorpel
Traditionele onderdorpel sinds 1956

Renovatiedorpel
Duurzame oplossing bij renovatieprojecten

Binnendeurdorpel
Voor iedere situatie een passende dorpel
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“Nadat in 1923 de eerste grondbeginselen
van ons bedrijf werden gelegd door
overgrootvader Van Nieuwenborg, opende
opa Van Nieuwenborg in 1956 de
steenhouwerij aan de Voltastraat in Venlo
met een nieuwe geavanceerde zaagmachine
en polijstmachine. Naast de ambachtelijke
restauratie van kerken en andere bouwwerken,
produceerde het bedrijf vanaf dat moment
ook natuurstenen dorpels en vensterbanken
voor de aannemerij. In de jaren erna zijn er
veel bedrijfsactiviteiten bij gekomen, maar de
traditionele buitendeurdorpel wordt nog altijd
in onze werkplaats geproduceerd.”
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BUITENDEURDORPEL

Nibo Stone levert natuurstenen buitendeurdorpels in drie hoogwaardige
natuursteensoorten. De traditionele onderdorpel wordt bij de voor- en achterdeur
als water- en luchtdichting toegepast, als onderdeel van een gevelelement.

Voor ieder kozijn een dorpel
De dorpels worden vervaardigd voor allerlei toepassingen zoals onder
hefschuifpuien en deurkozijnen met een enkele of dubbele naar binnen- of naar
buiten draaiende deur, al dan niet in combinatie met een zijlicht (blokdorpel).
Desgewenst kan de buitendeurdorpel worden voorzien van een gecontramalde
of van een vlakke neut (damneut). Alle profileringen zijn mogelijk en de maten
van de klooster- en kopsponningen zijn vrij op te geven. Ook zijn bijpassende
gevelplinten leverbaar.

Afwerkingen
Binnen de productlijn van Nibo Stone is de buitendeurdorpel standaard leverbaar
met een aanslag van 17 mm en een afwatering van 2,5 graden. De onderdorpel
wordt aan de boven-, voor-, en achterzijde geslepen en kan op iedere gewenste
breedte geproduceerd worden. Ook andere afwerkingen zijn op aanvraag
mogelijk.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs
120 geslepen

Nibo Graniet zwart
gezoet

Belgisch Hardsteen
120 geslepen

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten, verwijzen wij u naar de
materiaalspecificatiebladen. Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
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RENOVATIEDORPEL

Naast de traditionele buitendeurdorpel levert Nibo Stone ook een renovatiedorpel
met verhoogde neuten. De dorpel heeft niet alleen een esthetische uitstraling, maar
biedt tevens een 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 natuurstenen neuten in combinatie met
de onderdorpel.
De dorpels worden geheel op maat gemaakt. Alle profileringen zijn mogelijk en de
maten van de klooster- en kopsponningen zijn vrij op te geven. Alle authentieke
elementen van het kozijn, 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.

De oplossing bij houtrot
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs
120 geslepen

Nibo Graniet zwart
gezoet

Belgisch Hardsteen
120 geslepen

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten, verwijzen wij u naar de
materiaalspecificatiebladen. Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
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Klaar terwijl
u wacht!
®
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BINNENDEURDORPEL

Natuurstenen binnendeurdorpels worden toegepast als waterkering, bijvoorbeeld
onder de deur van de badkamer of als overgang tussen twee verschillende
vloerafwerkingen. Nibo Stone produceert uit voorraad binnendeurdorpels in
verschillende standaard maatvoeringen. Staat uw afmeting er niet bij? Uiteraard
produceren we ook maatwerk dorpels volgens uw specificaties.
De dorpels zijn standaard geslepen of gezoet afgewerkt, afhankelijk van het
gekozen materiaal. De langskanten zijn voorzien van een facet. De levertijd
bedraagt maximaal 3 weken. Heeft u de dorpels sneller nodig? Neem contact met
ons op. We kunnen hier veelal snel op inspringen doordat we productietijd hebben
gereserveerd. Terwijl u een kopje koffie drinkt, wordt uw binnendeurdorpel
gemaakt volgens uw wensen!
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Recht en haaks of voor opdek of stomp kozijn
Deze binnendeurdorpels worden recht en haaks geleverd en kunnen dan in de dagkant van het
kozijn geplaatst worden. Wanneer de dorpel met twee sponningen wordt besteld, past deze bij
een opdek of stomp kozijn.
kozijnbreedte

binnenwand
binnendeur
kozijnstijl

afwerkvloer
cementdekvloer

Nibo Stone Binnendeurdorpel

betonvloer

vloerdikte

15

Peil = 0

Deze detailtekening is op www.nibostone.nl te downloaden in Adobe Acrobat (.pdf) en
Autocad (.dwg) voor uw eenvoudig tekenwerk.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs
300 gezoet

Nibo Graniet zwart
gezoet

Belgisch Hardsteen
120 geslepen

BREEDTEMATEN:

90 mm

100 mm

114 mm

145 mm

LENGTEMAAT*:

max. 1030 mm

DIKTEMAAT:

20 mm

30 mm

* langere lengtes op aanvraag leverbaar

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten, verwijzen wij u naar de materiaalspecificatiebladen. Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
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Badceldorpels
Badceldorpels bieden niet alleen een mooie overgang tussen verschillende vloerovergangen
tussen gang en badkamer of toiletruimte, maar hebben ook een functionele waarde. De dorpels
zijn smaller dan de gangbare binnendeurdorpels zodat een ventilatie zelfs bij een gesloten deur
blijft plaatsvinden. Badceldorpels in de ondergenoemde hoogwaardige natuursteensoorten
bieden een duurzame en esthetische oplossing.
kozijnbreedte

binnenwand
binnendeur
kozijnstijl

afwerkvloer
cementdekvloer

Nibo Stone Binnendeurdorpel

betonvloer

vloerdikte

15

Peil = 0

Deze detailtekening is op www.nibostone.nl te downloaden in Adobe Acrobat (.pdf) en
Autocad (.dwg) voor uw eenvoudig tekenwerk.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs
300 gezoet

Nibo Graniet zwart
gezoet

Belgisch Hardsteen
120 geslepen

BREEDTEMATEN:

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

LENGTEMAAT*:

max. 1030 mm

DIKTEMAAT:

20 mm

30 mm

* langere lengtes op aanvraag leverbaar

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten, verwijzen wij u naar de materiaalspecificatiebladen. Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
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Rolstoeldorpel
De rolstoeldorpel, ook wel ziekenhuisdorpel genoemd, komt de mobiliteit van mindervaliden
ten goede dankzij de afgeronde vorm van de dorpel. De genoemde natuursteensoorten bieden
een hoge slijtvastheid en druksterkte, zodat een lange levensduur gegarandeerd is. Ook schuine
dorpels, eventueel met dam, en zelfs ronde dorpels behoren tot de mogelijkheden.
kozijnbreedte

binnenwand
binnendeur
kozijnstijl

afwerkvloer
cementdekvloer

Nibo Stone Binnendeurdorpel

vloerdikte

Peil = 0

15

15

5

betonvloer

Deze detailtekening is op www.nibostone.nl te downloaden in Adobe Acrobat (.pdf) en
Autocad (.dwg) voor uw eenvoudig tekenwerk.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs
300 gezoet
BREEDTEMATEN:
LENGTEMAAT*:

Nibo Graniet zwart
gezoet

Belgisch Hardsteen
120 geslepen

114 mm
max. 1030 mm

145 mm

DIKTEMAAT:

20 mm

30 mm

* langere lengtes op aanvraag leverbaar

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten, verwijzen wij u naar de materiaalspecificatiebladen. Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
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BETROUWBARE SUPPORT VAN SCHETS TOT NA OPLEVERING
Wij zijn in staat de klant tijdens het complete bouwtraject met een totaalconcept te begeleiden en
ondersteunen. Onder Nibo Services bieden wij onze klanten 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.

Ontwerp
Uit de praktijk blijkt dat 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.

Engineering
Wij nemen graag de volledige engineering uit handen. We beschikken over een ruime bouwtechnische
kennis en denken graag mee over de materiaalkeuzes en constructiemogelijkheden. Nibo Services werkt
voor u de werktekeningen en principedetails uit, meet in en maakt zelf de productielijsten. Op alle details
wordt ingezoomd.

Eigen productiefaciliteiten wereldwijd
Wanneer we reeds in de ontwerpfase van het bouwtraject worden betrokken, kunnen we ook meedenken
over een standaardisatie van maatvoeringen en kunnen we de productie van natuursteen bouwelementen
al in een vroeg stadium opstarten.

Levering
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 veel ervaring
op het gebied van timing en logistiek op de bouwplaats. We leveren ‘just in time’ zodat wachttijden van
stelploegen en (ingehuurd) materieel tot het verleden behoren en verspillingskosten worden gereduceerd.

Montage
We beschikken over een uitgebreid netwerk met landelijke dekking voor het vakkundig laten aanbrengen
van bijvoorbeeld vloeren, wanden, gevels, plinten, vensterbanken en raam- en deurdorpels. Onze professionele stellers hebben meer dan 35 jaar ervaring in de montage van natuursteen 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.

Onderhoud & reparatie
Voor het onderhoud en de reparatie van natuursteen laat Nibo Stone zich bijstaan door de expertise van
diverse bedrijven uit haar netwerk. Desgewenst kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten, ook voor
DBFM-contracten. Reparaties worden op de bouwplaats deskundig en snel uitgevoerd.

WILT U MEER WETEN OVER NIBO SERVICES?
Vraag naar onze brochure NIBO SERVICES of maak een afspraak met een van onze accountmanagers
via T 077 387 14 40.
®
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NIBO STONE

®

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

Inspiratiecenters
Venlo & Vianen
WWW.NIBOSTONE.NL

®
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