Natuurlijk Maatwerk!
Corbeel & Greven Natuursteen is gespecialiseerd in de verwerking van hardsteen. Onze moderne en robuuste machines
verwerken maandelijks zo’n 30 tot 40 ton natuursteen of composiet voor uiteenlopende kwaliteitsproducten zoals interieur
werkbladen en een grote hoeveelheid marmer-composiet vensterbanken. Daarnaast omvat ons assortiment hardsteen gevelbekleding, raamdorpels, spekbanden, spuwers en afdekkers. Altijd passend maatwerk met korte levertijden voor elk project
ongeacht grootte. Voor vakkundige inmeting en montage kunt u bij ons terecht. Vervoer en plaatsing van breukgevoelige
vensterbanken zijn bij onze monteurs in beste handen. Dat betekent voor u een hele zorg minder.

Topkwaliteit Belgisch hardsteen uit de groeve Carrières Du Hainaut in België.

GMM Axia zaag
CNC gestuurde zaagmachine. Dag en nacht inzetbaar voor
het verzagen van grote platen hardsteen in elke gewenste
dikte. Nadat de profilering is ingetekend, wordt de zaag
aangezet totdat het gewenste profiel is bereikt.

Een veelzijdige steenhouwerij
Corbeel & Greven Natuursteen heeft de beschikking over drie grote aaneengesloten productiehallen.
In hal 1 staan de 3 (CNC) zaagmachines, kanten polijstmachines, polijststraat, vensterbankstraat en de schuurtafels.
In hal 2 worden alle interieur producten gefabriceerd.
Hier staat ook de CNC-frees die alle sparingen van de werkbladen freest en zaagt.
In hal 3 worden de urn- en grafmonumenten gemaakt. In Haaksbergen en Winterswijk staan hiervoor onze vernieuwde showrooms.

Polijststraat
Onze polijststraat is uniek in Nederland.
Bij Corbeel & Greven Natuursteen bepaalt
de klant namelijk zelf de zoeting van het
hardsteen. Door grote inkoop wordt het
Belgisch hardsteen in een gezaagde
afwerking geleverd aan de werf.
Deze topkwaliteit komt rechtstreeks uit
de groeve Carrières Du Hainaut in België.
Alle bewerkingen die hierop volgen doen
we in eigen huis.
Ook het zoeten en polijsten van marmeren
en granieten platen is in onze polijststraat
geen probleem.
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Breton, een 5 assige CNC zaag
Vensterbanken en werkbladen uit marmer- of kwartscomposiet, graniet of keramiek, deze machine levert
perfect zaagwerk met digitale instellingen voor
nauwkeurige afmetingen. De 45 graden kanten voor
de verstekranden bij werkbladen worden vooraf ingesteld waardoor de zager nog sneller en effectiever
kan werken. Het is mogelijk om een foto van de plaat
te maken om hier aansluitend het ontwerp in te tekenen. Eventuele onvolkomenheden, beschadigingen
en haarscheuren kunnen dan worden gemerkt om
tijdens het zaagproces te worden vermeden.

Kanten polijstmachine
Corbeel & Greven Natuursteen heeft
twee kanten polijstmachines elk met
een eigen speciale afstelling. De
afwerking van marmercomposieten
vensterbanken gebeurt op een vaste
machine waardoor er een grotere
productie gedraaid kan worden.
De andere kantenpolijster is voor de
afwerking van werkbladen in graniet
en kwartscomposiet afgesteld. Dit
materiaal vergt andere polijstschijven.

Thibaut CNC-frees
De CNC frees machine is een onmisbare schakel in de productie van werkbladen. Alle sparingen,
bijvoorbeeld spoelbakken of kookplaten, worden hierop gedraaid. Ronde vormen op een werkblad
worden moeiteloos gefreesd. Aanlevering middels een digitale tekening of met een ’analoge’
houten mal? Niets is onmogelijk.

Full Service
Schadevrij vervoer en aansluitend de perfecte montage van vensterbanken is een zorg die wij u als aannemer graag uit handen
nemen. Onze monteurs rijden met de dagproductie naar de bouwlocatie en onderhouden het contact met uw uitvoerders. Korte
lijnen, snelle levertijden, flexibiliteit en vakmanschap garanderen het beste eindresultaat.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Kiest u liever voor montage in eigen beheer, geen probleem, dan bezorgen wij op de bouwplaats. Zelf afhalen van uw producten
kan natuurlijk ook altijd aan onze werf in Winterswijk.
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