NATU RAL STO N E
BY BELTRA MI
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Kiezen voor natuursteen is kiezen
voor een uniek product uit de natuur.
Een verrassend veelzijdig en puur
materiaal dat met de jaren alleen
maar mooier wordt. Die natuurlijke
schoonheid koppelen we aan kwaliteit en
duurzaamheid. En aan innovatie.
Want bij Beltrami volgen we de evoluties
op de voet. We gaan steeds verder, willen
inspireren én fascineren. Die liefde voor
natuursteen zit in ons DNA, het is de bron
van onze creativiteit, de rode draad in
alles wat we doen.

B E L T R A M I
P A S S I E V O O R
N A T U U R S T E E N
Onze passie voor natuursteen begint in de groeve.
We selecteren ter plaatse en weten zo exact waar ons
materiaal vandaan komt: uit de natuur. Die is nooit
hetzelfde en valt niet te imiteren. Ons basisproduct
is dus cruciaal, en daar gaat ons internationale
aankoopteam wereldwijd naar op zoek. Met in
het achterhoofd de nieuwste bouw-, interieur- en
designtrends. Zo gaan we voor een onweerstaanbaar
eindresultaat.
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Verde Levanto,
gepolijst
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Beltrami behoort tot de Brachot-Hermant Group,
een internationale groepering die vooral focust op
de ontginning en productie van natuursteen. Samen
investeren we continu in kennis en technologie en brengen
we meer dan honderd jaar ervaring en knowhow samen.

B R A C H O T - H E R M A N T G R O U P
M E E R D A N E E N E E U W
E X P E R T I S E
Al vele decennia gaan we op een innovatieve
manier om met natuursteen. Die aanpak
vertaalt zich in een continue vernieuwing op
het vlak van materialen, afwerkingen, kleuren,
formaten en toepassingen. Het resultaat is
een uitzonderlijk breed gamma tegels en
exclusieve, trendy natuursteenplaten. Voor
professionals in de tegel- en bouwindustrie,
natuursteenverwerkers, (interieur)architecten,
woninginrichters en designers.
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DE W E R E L D, ON Z E KOST BARE B RON

De Brachot-Hermant Group beschikt over een elftal eigen groeves in onder meer
Ierland, Frankrijk, Portugal, Noorwegen en Zuid-Afrika. We ontginnen er elke dag
het mooiste en het beste van wat de natuur ons biedt. Die ruwe blokken verzagen
onze specialisten wereldwijd tot platen en tegels. Met veel precisie, een kritische blik
en oog voor innovatie.
Daarnaast werkt de Brachot-Hermant Group samen met internationale groeves met
faam en een vertrouwde selectie leveranciers van natuursteen. Deze partners helpen
ons om een ruim en uiterst gevarieerd gamma natuursteen aan te bieden.
Van traditionele zwarte granieten over tijdloze klassiekers in marmer en eigentijdse
kalkstenen tot de meest ongewone, originele natuursteen in een trendy kleurenpalet.
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Blue Pearl groeve - Larvik Granite,7Noorwegen

DE AFW ER K ING M AAKT HET V ER SCHIL

In de zeven wereldwijde productie-units van de Brachot-Hermant Group geven we
de natuursteenplaten de gewenste finish. In België doen we dat in Deinze en
in Harelbeke (Beltrami Stonelab). Zandstralen, verzoeten, borstelen, waterjet,
boucharderen, schuren, polijsten, … Ons state-of-the-art machinepark opent een zee
van mogelijkheden. En biedt zo antwoorden op de vraag van elke klant.
In onze zoektocht naar innovatieve, originele afwerkingen houden we rekening
met het unieke karakter van natuursteen. Geen steen heeft immers dezelfde
eigenschappen. De techniek om het oppervlak te bewerken, selecteren we dus heel
gericht. Wat is de invloed op de kleur ? Hoe moet de steen aanvoelen ? En wat wordt
de toepassing ? Het creëren van natuursteen volgens de wensen van de klant,
dat is ons uitgangspunt. Zonder grenzen en met een duidelijke meerwaarde.

8

9

THE HILLS ARE FULL
OF MARBLE BEFORE
THE WORLD BLOOMS
WITH STATUES
PHILLIPS BROOKS

Ice Jade Green, gepolijst

T R E N D S E T T E R S
I N N A T U U R S T E E N
Bij Beltrami beleef je de nieuwste trends in natuursteen
vanop de eerste rij. Daarbij volgen we niet zomaar de laatste
ontwikkelingen in interieurdesign, bouw of mode.
Nee, wij leggen zelf de basis van innovaties. Met intrigerende
kleuren of eigen, gedurfde afwerkingen creëren we eyecatchers.
Exclusieve pareltjes die je interieur net dat tikkeltje extra
cachet geven. Wil je het liever iets subtieler ? Dat kan perfect.
De wens van de klant en de architect is namelijk al die jaren al
onze leidraad. Dat blijft ook in de toekomst zo. Met één groot
verschil : onze mogelijkheden qua texturen, kleuren en design
worden steeds uitgebreider.
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Quatre Saisons Eté, gepolijst

Fior Di Bosco Original, skintouch

Bianco Royal, gepolijst

Chloris Green, gezandstraald

Vert Antigua, gepolijst

Verde Luano, verzoet

Vert Aver, letano

Arabescato Orobico Black, gepolijst

Arabescato Orobico Grigio Rosa, gepolijst

Silver Waves, gepolijst

Donatello, brosso vecchio

Calacatta Lincoln, gepolijst

Forest Black, gepolijst

Grigio Aqua, gepolijst

Henri IV, skintouch
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Invisible Fantasy, gepolijst

Marmi di Giove, gepolijst

Travertino Titanium Oro Vein Cut, gepolijst

Breccia Imperiale, satino

Emperador Grey, brosso vecchio

New Saint Laurent, gepolijst

Rossa Francia, gepolijst
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Travertino Titanium Oro Cross Cut, verzoet

EXCEPTIONAL STONES,
NOT A CHOICE
BUT AN EXPERIENCE

38gepolijst
Frappuccino,
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Verde Levanto, poli

Verde Levanto, skintouch

O N E I N D I G E
V A R I A T I E
Bij Beltrami vertrekken we van een materiaal dat
an sich nooit identiek is. De bewerking van het
oppervlak maakt het eindproduct nog unieker.
Anciento, sabbiatino, sensato, skintouch, sablino, …
In onze eigen productiesites in België en wereldwijd
geven we elke geselecteerde plaat de gewenste
final touch. Voor een resultaat in harmonie met
de woonstijl of net andersom, als blikvanger in
het interieur.
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Verde Levanto, sabbiatino

Verde Levanto, micro sabbiatino

Verde Levanto, verzoet

EE N SE L EC TI E U I T ON Z E AF W ERKI N G EN

Bianco Carrara, rock finish

Breccia Medicea, skintouch

Pietra Bicci, sensato

Forest Black, letano

Tempory Brown, brosso vecchio

Lashotor Grey, antico

Rosso Levanto, anciento

Breccia Rosso, verzoet

Porfido Viola, satino

Nero Assoluto Zimbabwe, tranché

Rustenburg M, aquapower

Steel Grey, alligato
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IN D E K I JK E R : KI L KEN N Y L I MESTON E

Kilkenny Limestone is een duurzame, kwalitatieve en authentieke blauwsteen,
ontgonnen uit onze eigen groeves gelegen in de Ierse regio Kilkenny. Zijn karakteristieke
schoonheid en veelzijdigheid maken deze steen geschikt voor verschillende
toepassingen. Wereldwijd waarderen ontwerpers en vakmannen de troeven van deze
natuursteen. De Kilkenny Limestone siert dan ook grote projecten in onder meer
Londen, Dublin, Toronto en Brussel.
In de Kilkenny Limestone groeves hebben we het hele proces in handen, van ontginning
over productie en bewerking, tot afgewerkt product. Wil je een geheel eigen afwerking,
een apart formaat of een bijzondere dikte? We denken en experimenteren graag met je
mee. En verleggen zo samen de grenzen van eindeloze creativiteit.

Kilkenny Limestone, gevlamd-gekloven - Londen, UK
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Kilkenny Limestone, gezaagd - gevlamd - ruw gekloven - gebouchardeerd
Brussel, België

Anciento

Blauw verzoet

Gefrijnd *

Donker verzoet

Geschuurd

Gevlamd

Juta *

Letano

Peon-gehamerd *

Quadretti *

Rigatto Rock *

Rock finish

Serena *

IJsbloem *

Wengé *

Wood *

* Afwerking op aanvraag.
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Kellymount - Kilkenny Limestone groeve - Kilkenny, Ierland

I N S P I R E R E N D E
S T O N E
G A L L E R Y
E N S H O W R O O M
In onze 3.500m2 Stone Gallery in Harelbeke
wandel je tussen een omvangrijke collectie
van de meest exclusieve natuursteen.
In ideale lichtomstandigheden bewonder je
de nieuwste trendmaterialen, klassieke
luxemarmers en tijdloze kalkstenen.
Ontdek, voel en raak betoverd.

48

Stone Gallery Harelbeke

VA N D I CH TBIJ B EL EV EN

In onze ruime showroom met aangelegd tuinpark dompelen we je onder
in de fascinerende wereld van natuursteen. Je vindt er de meest kwalitatieve
tegels voor binnen en buiten, net als de bijzonderste natuursteenplaten
voor interieurafwerking. Hier ligt de inspiratie voor het rapen.
Kom je graag langs met je klant ? Op afspraak maken we jullie met plezier
wegwijs in de diverse mogelijkheden qua materialen, afwerkingen, formaten
en toepassingen. Tijdens een persoonlijke rondleiding krijg je ruim de tijd
om onze collectie natuursteen te vergelijken en je finale keuze te maken.
Want dat we voor elke toepassing een oplossing hebben, daar gaan
we prat op.

Tuinpark Harelbeke
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Showroom Harelbeke

Showroom Harelbeke

B R AC H OT- H E R M A N T

GROUP

BELTRAMI BELGIË
Hoofdzetel & showroom
Venetiëlaan 22
B-8530 Harelbeke
+32 56 23 70 00
info@beltrami.be

BELTRAMI SUD (FRANCE)
190 Allée Sébastien Vauban
Pôlé BTP
F-83600 Fréjus
+33 4 94 17 01 88
info@beltrami.fr

BELTRAMI UK
Unit 1, Brook Park
Saltbrook Road - Halesowen
West-Midlands - B63 2QU
+ 44 1384 564 315
info@beltrami.co.uk

beltrami.be

beltrami-sud.fr

beltrami.co.uk

