De meerwaarde van
en voor natuursteen
Recent hebben de verschillende natuursteenfederaties in België en de Vereniging van Nederlandse
Natuursteen Importeurs (VNNI) rond de tafel gezeten.
Met de bedoeling om meer en beter samen te werken
ter promotie van natuursteen als duurzaam bouw- en
decoratiemateriaal. Een nieuwe stap in de juiste richting. Natuursteen biedt ontegensprekelijk een meerwaarde en heeft -en in tegenstelling tot wat velen
denken- zeer weinig nadelen.
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WIE NEEMT DE LEIDING?
Als federatie van groothandelaren die
alle natuursteensoorten vertegenwoordigen, is Febenat al langer vragende
partij voor een krachtenbundeling met
andere beroepsverenigingen. Na enkele voorbereidende gesprekken was de
eerste vergadering een feit. De resultaten zullen snel volgen. De leden van de
Confederatie Bouw Natuursteen, zijnde
steenhouwers en/of marmerbewerkers,
zullen het voortouw nemen. Meer hierover in de komende edities van Polycaro.
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PROMOTIEFILM
Vorig jaar heeft de Algemene Vergadering
van Febenat beslist om rond een promofilm rond natuursteen te maken. De film
moest neutraal zijn en alle aspecten van
natuursteen in beeld brengen. Niemand
die beter het verhaal kan vertellen en
hun passie voor natuursteen delen met
anderen dan mensen die natuursteen op
regelmatige basis gebruiken. Zo hebben
we een ontwerpster, een vloerder en
een architect aan het woord gelaten. Het
resultaat mag gezien worden. U kan verschillende versies van deze film bekijken
op het YouTube kanaal van Febenat via
www.youtube.com/user/Febenat
INSPIRERENDE BEELDEN
Herwig Callewier, die recent bij Febenat
plaatsnam op de voorzitterstoel, verklaart
het nieuwe initiatief van de federatie:
“Iedereen is overtuigd van de meer-
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waarde van natuursteen, maar er zijn
nog teveel vooroordelen die de consument afschrikken. Onderhoud is bijvoorbeeld zo’n dooddoener maar als men de
juiste steen op de juiste plaats toepast,
dan zal men niet meer of minder onderhoud moeten voorzien dan bij andere
vloerafwerkingen.
De meerwaarde die een natuursteen
geeft aan een gebouw is onmiskenbaar,
dus zelfs als we spreken over een iets
duurdere aankoopprijs, dan zal de kostprijs in de loop der tijd uiteindelijk goedkoper uitvallen. Een mooie marmer of
kalksteen maakt een bouwproject uniek
–waarom een imitatie kopen als het origineel beschikbaar is? Deze video wilt inspireren, mensen doen nadenken over ‘once
in a lifetime’ keuzes.”
QUALITY
2014 was ook het jaar waarin Febenat
zijn Quality keurmerk in de markt zette.
Eén van de belangrijke onderdelen van
dit kwaliteitslabel is feedback vanuit de
markt. Via een klachtenformulier krijgt iedereen de kans om problemen te melden
rond een bepaald steenmateriaal, de uitvoering, bedrijven en leden van Febenat.
Nuttige informatie die dan op de eerstvolgende vergadering van de technische
commissie van Febenat wordt behandeld.
Tot dusver zijn er bijna geen noemenswaardige problemen gesignaleerd rond
natuursteen.
STONE & TILE EVENT
De seminaries van natuursteen waren
een absolute meerwaarde voor de bezoekers van het Stone & Tile Event in
Gent. De bezettingsgraad viel echter
tegen. Populaire onderwerpen zoals onderhoud werden druk bezocht, technische en minder bekende onderwerpen
kregen minder volk op de been. Uit de
feedback van ons evaluatieformulier kunnen we leren wat anders en beter moet.
In de gesprekken met de andere federaties zullen seminaries voor Febenat altijd
een belangrijk agendapunt blijven.
CE 2015
Op 1 juli 2015 zal het twee jaar zijn dat
de CE-markering een verplichting werd.
Voor de meeste normen moeten bepaalde testen om de twee jaar herhaald
worden.
Febenat is er helemaal klaar voor!
FEDERATIONS
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