
Natuursteenvlies



Marmer, graniet en zandsteen worden al sinds 
de oudheid als natuurlijke hardsteen in de bouw 
gebruikt. Uit onderzoek van verschillende monu-
mentale bouwwerken, vooral kerken, is gebleken 
dat deze tot aan het begin van het industriële 
tijdperk de eeuwen schadeloos doorstaan hebben.

De negatieve aspecten van de nieuwe tijd wer-
den pas veel later als gebouwschade zichtbaar 
– schade die zich sindsdien razendsnel uitbreidt. 
De normale verwering werd door rookgas en zure 
regen versterkt, wat in de stenen tot allerlei, tot 
heden onbekende vernielingsmechanismen en 
schadevormen heeft geleid.

Voor de bouw- en bouwmaterialenindustrie 
was dit tegelijkertijd het begin van een nieuwe 
toekomst. De aanvankelijk alleen voor de massa-
productie van bouwmaterialen gebruikte moge-
lijkheden creëerden nu nichemarkten, die zich in 
de loop der tijd tot zelfstandige industrietakken 
ontwikkelden, bijv. de bouwchemie. 

De huidige bouwnijverheid is gekenmerkt door 
het ‘bouwen binnen de voorhanden bebouwing’ 
en door nieuwbouwprojecten met vaak ongewone 
constructiedetails en afmetingen.

Hoogwaardige look en tijdloze elegantie



Ontelbare 

designs 

en kleuren

Thar (bruin)

Sahara (beige)

Het natuursteenvlies kan ook 
onder of tussen glas worden 
geproduceerd:

Gobi (crème)

Karakum (bruintinten)



Atacama Sunset (rood)

Elegant en uniek

De ordening, grootte en positie van de vlekken op 
de vacht van een luipaard zijn nooit identiek. Elk 
dier heeft zijn individuele patroon.

Zo is ook elke geproduceerde baan van het natuur-
steenvlies een natuurlijk unicum. Verschillende 
soorten kwartszand of granulaat bepalen de mar-
mering en topografie.

Nagenoeg alle designs en kleuren zijn realiseer-
baar, wat het vlies bijzonder interessant maakt voor 
het corporate design van hotels, winkelketens enz.

Thar (bruin)

... en nog veel meer!

Gobi (crème)

Sahara (beige) Karakum (bruintinten)

Sonora (groen)

Atacama (wit-rood) Patagonia (geel-bruin)

Nubian (geel-rood)

Mogelijke designs en kleuren:



Past zich probleemloos 
aan de ondergrond aan

Zeer flexibel en buigzaam

Gemakkelijk te snijden



Buigzaam en 
universeel inzetbaar 

Bamboe is een zeer stabiel materiaal, dat uiterst 
elastisch is en een gering gewicht heeft. Dit geldt 
ook voor het natuursteenvlies.

Door de speciale laagopbouw kunnen zandsteen, 
marmer, graniet enz. worden geproduceerd als 
flexibele, dunne en toch stabiele banen met een 
dikte van 1-3 mm. Deze kunnen op de meest uit-
eenlopende dragermaterialen of ook onder, tussen 
en op glas worden ingezet.

Na het verwerken en verzegelen verliest het 
natuursteenvlies zijn flexibiliteit en neemt het 
dezelfde vaste structuur van de natuursteen aan. 
Hierdoor kan het eindproduct in look-and-feel niet 
van natuursteen worden onderscheiden.

Hoge 

fl exibiliteit,

vele 

mogelijkheden

Glas

... en nog veel meer!

Styropor

Buitengevelisolatie Aluminium

 netalpmiuhcsdraHspigiR
met cementlaag

Op talloze dragermaterialen inzetbaar, bijv.:

Honingraatplaten



Oppervlaktebekleding Vederlicht en veelzijdig 
combineerbaar 

In een gepatenteerd procedé wordt met natuurlijke 
granulaten van zand, marmer, graniet enz. een flexi-
bel natuursteenvlies van 1-3 mm dik vervaardigd. Zo 

zijn de banen met een gewicht van ca. 2,5-3 kg/m2 

zeer licht en kunnen ze probleemloos met traditio-
neel snijgereedschap worden bewerkt.

Door deze eigenschappen kan het natuursteenvlies 
op zeer diverse dragermaterialen van bijna alle 

maten in de meest uiteenlopende toepassingsgebie-
den, zoals gevels, meubelen, vloeren, wanden enz. 

worden ingezet. Vooral de synergetische verbinding 
van het innovatieve natuursteenvlies met nieuwe, 

intelligente dragermaterialen biedt ontelbare mo-
gelijkheden, die met de bestaande materialen niet 

realiseerbaar waren.

Eenvoudig 

in gebruik

V-voeg

Haardbekleding

Metselvoeg

Veel toepassingsmogelijkheden:

Voorbeelden van legwijzen:





Bescherming 

tegen mos 

en vuil



Meubelen

Keuken

Natte ruimte

Voorbeelden van verschillende 
toepassingsgebieden:

Weerbestendig en 
gemakkelijk te onderhouden

In de natuur komt het dikwijls voor dat levende 
wezens een natuurlijke beschermende mantel heb-
ben, die het organisme bijvoorbeeld met waterdichte 
eigenschappen beschermt.

Ook het natuursteenvlies kan – naargelang de toe-
passing en behoeften – van zeer verschillende eigen-
schappen worden voorzien: van een lotuseffect met 
easy-to-clean-coating (sterk waterafstotend) via een 
zelfreinigend effect door fotokatalytische reiniging 
(bescherming tegen algen, mossen enz.) tot en met 
een bescherming tegen graffiti.

Deze eigenschappen worden met diverse aanvullen-
de producten van Ribic Lightstone tot stand gebracht.



Energie-efficiënt en 
systeemonafhankelijk

De pinguïn heeft zich – o. a. met zijn dikke speklaag 
– perfect aan de temperaturen van zijn leefgebied 

aangepast. Zo combineren ook wij het natuur-
steenvlies met isolatiematerialen, ter bescherming 

tegen het weer en om waardevolle energie te 
besparen.

Gevels stralen architectonische creativiteit uit 
en verlenen gebouwen hun eigen karakter. De 

toekomst stelt echter nog veel hogere eisen: door 
de steeds schaarser wordende energiebronnen en 
tegelijkertijd stijgende CO2-emissie komen steeds 

meer de energetische eigenschappen van een 
gevel op de voorgrond.

Met het Lightstone-gevelpaneel wordt de mo-
gelijkheid gecreëerd om de integratie van glas 

en natuursteen in gebouwen te perfectioneren. 
Dankzij de synergetische effecten in combinatie 

met dragermaterialen – zoals energie-efficiëntie, 
gering gewicht, resistentie tegen weersinvloeden 

en milieubelastingen – en de flexibele bouwgrootte 
kan het gevelpaneel in elk bestaand gevelsysteem 

worden geïntegreerd.

Energie-efficiëntie door com-
binatie met isolatiematerialen

Buitentoepassing 
(onder glas)

Toepassing in 
gevelsystemen:

Buitentoepassing 
(zonder glas)



Optimale 

buitentoe-

passing



Balkons
Gevels

Kolommen

Omlijstingen
Wandbekledingen

Trappen

Glazen meubelen

Deuren

Vloerbedekkingen

Wandelementen
Keukenspiegels

Werkbladen
Tussenmuren

Douchewanden



Toepassingsvoorbeelden

•  Natuursteenvlies met typische natuursteenlook in 
lijmtechniek als wandbedekking op beton, vezelce-
ment, minerale pleister, tegels

•  Ontelbare dragermaterialen: plaatmateriaal, Rigips, 
kunststof, isolatiemateriaal, aluminium, honingraat-
plaat, styropor en nog vele andere

•  Onder of tussen glas als gevelelement, deuren of 
deurbekledingen

•  In badkamer en keuken, onder of tussen glas als 
douchewand, wandelement, keukenspiegel, werkblad

•  Als bodembedekking op laminaatondergrond

Onbeperkte 

mogelijkheden

De toepassingsmogelijkheden zijn (bijna) onbeperkt!

Sla nieuwe wegen in – en profiteer van de voordelen van 
het natuursteenvlies door de oppervlakteveredeling van 
uw eigen producten.

Spreek ons aan!
Kolom

Trap

Vloerbedekking

Andere 
toepassingsmogelijkheden:

... en nog veel meer!



Heeft u 
nog vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Telefoon: +31 (0)299 - 653607 · Fax: +31 (0)299 - 654114
Wij geven u graag advies.


