Bijzondere vloeren
met hart en ziel
EEN MOOIE TEGELVLOER, UITGEVOERD IN NATUURSTEEN OF KERAMIEK, IS EEN WARE VERRIJKING VOOR
EEN WONING. EEN VLOER VOOR HET LEVEN, OM OP TE LEVEN, NIET ALLEEN MOOI OM TE ZIEN, MAAR OOK
NOG EENS HEEL PRAKTISCH. MET RUIM 90 JAAR ONVERSLAANBARE ERVARING ADVISEERT, VERKOOPT
EN LEGT NIBO STONE DE ALLERMOOISTE VLOEREN. DAT DE LIEFDE VOOR HET PRODUCT EEN ONDERDEEL
IS VAN HET DNA BINNEN HET BEDRIJF, BLIJKT UIT HET GESPREK DAT WIJ MOCHTEN HEBBEN MET
DIRECTEUR MAURICE VAN NIEUWENBORG.

“Als kind ging ik al mee om te kijken in de steengroeves. Op mijn 18e stond ik
zelf mijn werk te doen in de groeve in India. Mijn liefde voor het vak is alleen
maar groter geworden naarmate de jaren verstreken”, opent Van Nieuwenborg
het gesprek.

NATUURSTEEN OF KERAMIEK?
Bij Nibo Stone neemt men een trend waar: eigenaren van landelijke
woningen kiezen vaak voor een landelijke, bourgondische vloer uitgevoerd in
natuursteen. Voor eigenaren van moderne woningen geldt dat men eerder kiest
voor keramische vloeren. “De markt voor natuursteen is iets behoudender.
De keramische industrie kan door innovaties echter makkelijker inspelen op
de veranderende woonwensen van klanten. Een keramische vloertegel van 6
mm dikte met een omvang van 120 x 120 cm is geen uitzondering. Bedenk
dat deze vloertegel ondanks de afmetingen nog prima hanteerbaar is voor de
tegelzetter. Daarnaast levert de keramische industrie platen tot afmetingen van
wel 320 x 160 cm en je zult begrijpen dat ook de toepassing als wandbekleding
steeds vaker in beeld komt”, schetst Van Nieuwenborg.

DE BOVENVERDIEPING DOET NIET MEER ONDER VOOR
DE BEGANE GROND
“Ons werkveld heeft zich uitgebreid naar de bovenverdiepingen. Mede dankzij
het feit dat klanten op elke verdieping vloerverwarming willen - doordat de
warmtepomp steeds meer in beeld komt in het kader van energieneutraal

bouwen en gasloos wonen-, is de vraag naar natuursteen en keramiek op
bovenverdiepingen toegenomen. Kijken we naar de natte ruimten in huis, dan
zie we ook daar de trend ontstaan om keramiek toe te passen op de wand. Met
de huidige afmetingen kan men de douchewanden bekleden met keramische
platen uit één geheel. Dat oogt niet alleen geweldig, het is ook nog eens zeer
hygiënisch en makkelijk in onderhoud. De keramische industrie kijkt sowieso
naar eigenschappen die onderhoud vergemakkelijken.”

EEN VLOER MOET JE GEWOON BELEVEN
“De tijd dat we een lade met stalen opentrokken is voorbij”, vertelt Van
Nieuwenborg. “Een vloer moet je gewoon beleven. We hebben een showroom
in Venlo en in Vianen. Venlo meet 2.400 m2 en Vianen maar liefst 2.600
m2, deze is opgedeeld in 70 stijlkamers, met daarin per 20 m2 onze vloeren
tentoongesteld. Het is een echt experience center, waar je de vloer beleeft alsof
je thuis bent.” Als natuursteenspecialist bezit Nibo Stone ook alle expertise
op het gebied van vensterbanken, (raam)dorpels, deuromlijstingen en plinten
rondom een woning. “Wie deze afbouwelementen en vloer graag in harmonie
wil brengen, is bij ons aan het goede adres. Alles wordt uit één hand geleverd”,
zegt Van Nieuwenborg tot besluit.
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