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An exclusive range
of products

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 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!’

“In onze eigen fabrieken in
het land van herkomst kunnen
we de productie al in een vroeg
stadium opstarten.”

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 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 laagreliefdorpel
met vlakke neut. Nieuw is de exclusieve wandbekleding, waarbij natuursteen wordt verrijkt met
materialen zoals goud, zilver, koper of kleurstoffen, die we als exclusief dealer van het Italiaans
merk Wave Living op de Nederlandse markt brengen.
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MAGAZIJN VENLO

MUURAFDEKKERS
Naast een bescherming van de muur tegen inwateren, voegen muurafdekkers een
esthetisch onderdeel toe aan het ontwerp. Nibo Stone produceert verschillende
types muurafdekkers in hoogwaardige natuursteensoorten, geschikt voor diverse
toepassingen zoals het afdekken van een gemetselde tuinmuur, een balkonrand,
een kopgevel (dakrandafwerking) of een vijveromranding.
De natuursteensoorten hardsteen, graniet en basalt zijn bestand tegen alle
weersomstandigheden. De goede technische eigenschappen van het natuursteen
zijn beproefd volgens NEN-normeringen. Om de kwaliteit van ons natuursteen
te kunnen waarborgen, kopen we rechtstreeks in bij groeves over de hele wereld.
In een vroeg stadium van het bouwproces kunnen we in onze eigen fabrieken
in het land van herkomst het productieproces opstarten. Dit levert een direct
prijsvoordeel op voor de klant. Vanuit onze productie-unit in Venlo kunnen
we snel produceren en leveren met een gemiddelde doorlooptijd van slechts 15
werkdagen!
De muurafdekkers kunnen geschuurd of gezoet afgewerkt worden. Maar ook een
gebouchardeerde, gestaalstraalde of gevlamd en geborstelde afwerking behoort
tot de mogelijkheden. Optioneel kan voor een (dubbele) doorlopend waterhol
gekozen worden. Via deze watergleuven aan de onderzijde wordt (regen)water
afgevoerd en blijven er geen vochtplekken op het metselwerk achter.
Onze standaard muurafdekkers 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.

PENANTAFDEKKERS
Penantafdekkers, ook wel paalmutsen of petten genoemd, worden toegepast
voor het afdekken van een kolom, penant of schoorsteen zodat metselwerk
wordt beschermd tegen weersinvloeden. Nibo Stone levert zowel recht en haakse
penantafdekkers als vierzijdig afwaterend (diamantkop). Ook penantafdekkers
met diverse profileringen zijn op aanvraag leverbaar. De penantafdekkers zijn
voorzien van een waterhol rondom aan de onderzijde. De penantafdekkers zijn
snel te monteren in mortel.
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PRODUCTLIJN
De natuurstenen muur -en penantafdekkers worden op specificatie van de klant
in onze eigen fabrieken in het land van herkomst of in de productie-unit in Venlo
vervaardigd. De maximale maatvoering is afhankelijk van de plaatgrootte. Vraag
uw accountmanager naar de mogelijkheden of bel 077 387 14 40.

Muurafdekker type vlak

A unique
quality product

Muurafdekker eenzijdig afwaterend

Muurafdekker type ezelsrug

Penantafdekkers
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MUURAFDEKKER VLAK

Nibo Stone Muurafdek vlak

open stootvoegen
gevelmetselwerk

100

spouwbreedte

100

De muurafdekkers worden op specificatie van de klant gemaakt.
De maximale maatvoering is afhankelijk van de beschikbare
plaatgrootte.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs

Belgisch Hardsteen

Nibo Graniet zwart

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten verwijzen wij
u naar de materiaalspecificatiebladen. Muurafdekkers in andere
steensoorten zijn op aanvraag te produceren in het land van
herkomst.
Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
®
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MUURAFDEKKER EENZIJDIG AFWATEREND

Nibo Stone Muurafdek eenzijdig afwaterend

open stootvoegen
gevelmetselwerk

100

spouwbreedte

100

De muurafdekkers worden op specificatie van de klant gemaakt.
De maximale maatvoering is afhankelijk van de beschikbare plaatgrootte.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs

Belgisch Hardsteen

Nibo Graniet zwart

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten verwijzen wij u naar
de materiaalspecificatiebladen. Muurafdekkers in andere steensoorten
zijn op aanvraag te produceren in het land van herkomst.
Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
®
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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 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.
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.

Own factories worldwide

®
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MUURAFDEKKER EZELSRUG

Nibo Stone Muurafdek tweezijdig afwaterend

open stootvoegen
gevelmetselwerk

100

spouwbreedte

100

De muurafdekkers worden op specificatie van de klant gemaakt.
De maximale maatvoering is afhankelijk van de beschikbare plaatgrootte.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs

Belgisch Hardsteen

Nibo Graniet zwart

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten verwijzen wij u naar
de materiaalspecificatiebladen. Muurafdekkers in andere steensoorten
zijn op aanvraag te produceren in het land van herkomst.
Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
®
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PENANTAFDEKKERS

Vlak

Diamantkop

Met profilering

De penantafdekkers worden op specificatie van de klant gemaakt.
Nibo Stone levert zowel recht en haakse penantafdekkers als
vierzijdig afwaterende afdekkers. Ook penantafdekkers met
diverse profileringen zijn op aanvraag leverbaar.
VERKRIJGBAAR IN:

Nibo Hardsteen blauwgrijs

Belgisch Hardsteen

Nibo Graniet zwart

Voor meer informatie over deze natuursteensoorten verwijzen
wij u naar de materiaalspecificatiebladen. Penantafdekkers in
andere steensoorten zijn op aanvraag te produceren in het land
van herkomst.
Monsters ontvangen? Neem contact met ons op.
®
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‘‘Full support from sketch till delivery’’
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. Om onze klanten optimaal van dienst te
kunnen zijn bieden we de volgende faciliteiten:

Ontwerp
We hebben de kennis en expertise in huis om onze klanten al in de ontwerpfase in materiaalkeuzes
en toepassingsmogelijkheden te ondersteunen. Bovendien blijkt uit de praktijk 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 ruimte bouwtechnische
kennis en denken graag mee over de constructiemogelijkheden. Nibo Services werkt voor u de werktekeningen en principedetails uit, meet in en maakt zelf de productielijsten. Op alle details wordt ingezoomd.
We verzorgen de planning van productie, toelevering en uitvoering zodat probleemloos en (kosten)efficiënt
kan worden gebouwd.

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.
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NIBO STONE

®

BETROUWBARE SUPPORT VAN SCHETS TOT NA OPLEVERING

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.
Onze producten worden volgens onze strenge verpakkingseisen verpakt, desgewenst gemerkt en in blokken
geleverd.

MEER INFORMATIE OF EEN MONSTERMAP
AANVRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Montage

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

Naast de co-makers onder Nibo Services, beschikken we 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. Ze werken schoon,
secuur en snel.

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.

Nibo Stone Bouw & Utiliteit

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

Productie-units
Venlo | Jiaxiang | Xiamen
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.

Inspiratiecenters
Venlo & Vianen
WWW.NIBOSTONE.NL
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