Corbeel & Greven Natuursteen is in 2012 voortgekomen uit de krachtenbundeling van twee gerenommeerde familiebedrijven.
De Corbeel Natuursteen en J. Greven en Zn. waren tot dan afzonderlijk al ruim 70 jaar actief in Winterswijk en wijde omgeving.
Vanuit een vernieuwde productiehal en overzichtelijke showrooms in Winterswijk en Haaksbergen levert Corbeel & Greven
urn- en grafmonumenten van topkwaliteit!

Vertrouwd, betrokken en vakbekwaam

Showroom Winterswijk

Showroom Haaksbergen

Showrooms

Van gewoon tot heel bijzonder

Mooie overdekte showrooms in Winterswijk en Haaksber-

Natuursteen, glas, RVS en andere materialen vormen veelal

gen geven onze klanten een eerste en belangrijke indruk

de basis voor herdenkingsmonumenten. Onze vakmensen

van de keuze in urn- en grafmonumenten. Maar ook in de

realiseren met behulp van de nieuwste machines en bewer-

buitenlucht krijgt u hier een beeld van materialen en

kingstechnieken prachtige en waardevolle monumenten.

bewerkingen. Onze ‘monumententuin’ in Winterswijk is

Van standaardmodel tot uniek maatwerk, alles is mogelijk.

24 uur per dag en 7 dagen per week vrij te bezichtigen.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor de vakkundige plaatsing.

Advies
Als verdriet overheerst is het zoeken naar een passend monument natuurlijk
geen gemakkelijke opgave. Bij Corbeel & Greven kunt u vertrouwen op een
hartelijke ontvangst en een rustige rondleiding in een warme omgeving.
Onze deskundige adviseurs nemen graag de tijd en begeleiden u waar nodig.
In de spreekhoeken van de showrooms bevinden zich beeldschermen.
Hierop zijn zeer veel mogelijkheden rustig te bekijken.

Uiteraard is er voor elk budget een passende oplossing

‘Monumententuin’ in Winterswijk

Productie
Na uw eventuele keuze ontvangt u een geheel vrijblijvende offerte. Bij opdracht
wordt het monument exact conform uw wens geproduceerd. Corbeel & Greven
bestelt uitsluitend eerste keus materialen rechtstreeks bij de steengroeves. Deze
werkwijze, zonder tussenkomst van handelaren, garandeert eerlijke productie en
topkwaliteit voor de zeer lange termijn.
Het assembleren en beletteren vindt plaats in onze eigen productiehal te Winterswijk. Bij de productie van nieuwe urn- en grafmonumenten streven wij naar volledige klanttevredenheid in elk stadium. De definitieve belettering, de indeling van
de tekst en eventuele ornamenten of gravures op de uitgekozen steen stemmen
wij graag met u af. Indien gewenst wordt het monument geheel uitgezet in de
productiehal om eventuele laatste, maar voor u zeer belangrijke details, met ons
door te nemen.
Als uw monument gereed is volgt spoedige plaatsing op de begraafplaats. U wordt
hier natuurlijk direct over geïnformeerd middels een foto van het eindresultaat.

Plaatsing
Corbeel & Greven heeft een eigen vaste ‘stelploeg’ voor de plaatsing van
urn- en grafmonumenten. Deze betrokken medewerkers zijn zeer ervaren,
betrouwbaar en vakbekwaam. Alle monumenten worden voorzien van een
gewapende betonfundatie en fundatiepalen tegen verzakking.
Wij begeleiden u graag in het hele traject, van het eerste oriënterende
gesprek tot de uiteindelijke oplevering van het monument op de begraafplaats.

Aanpassing en renovatie
In bijna alle gevallen wordt een monument in de toekomst aangepast met een volgend opschrift van uw overleden dierbare. Corbeel & Greven
zorgt dan voor het ophalen, reinigen, beletteren en herplaatsen. Maar ook alle voorkomende renovatiewerkzaamheden zijn onze medewerkers
toevertrouwd. Wij zijn u graag van dienst.

Voor renovatie

Na renovatie

Corbeel & Greven Haaksbergen
De Greune 32
7483 PH Haaksbergen
Tel: +31 (0)53 - 5743343
monumenten@corbeel-greven.nl
www.corbeel-greven.nl

Corbeel & Greven Winterswijk
Rondweg Zuid 13
7102 JD Winterswijk
Tel: +31 (0)543 - 512044
monumenten@corbeel-greven.nl
www.corbeel-greven.nl

