OVERZICHT

TOONAANGEVENDE
N AT U U R S T E E N E X P E R T S
Elke steen vertelt zijn eigen unieke verhaal. Nitesco onthult en herdefinieert deze
bijzondere verhalen van de natuur, voor een optimale impact op hun publiek.

WIJ ZIJN NITESCO
Commercieel en residentieel vastgoed maken een wezenlijk onderdeel uit van de
identiteit van organisaties én personen. Wij helpen klanten om vastgoed in topconditie
te brengen en te behouden zodat zij kunnen genieten van uitstekende merkuitstraling, en
schitterende woon- en werkervaringen.
Nitesco betekent In het Latijn 'laten stralen'. En dat is precies wat wij de organisaties van onze klanten laten doen. Tijdens
onze eerste jaren, hebben we voornamelijk de hospitality branche bediend. We hebben onconventionele werkmethoden
geïntroduceerd, en hospitality-cultuur en omgevingsbewustzijn in ons DNA geïntegreerd. Hiermee hebben we een
onderscheidende klantervaring gecreëerd en zijn we de concurrenten voor gebleven. We hebben ons succes op dat
gebied uitgebouwd, en zijn nu marktleider, en een van Europa's meest vooraanstaande spelers in onze branche.

ONZE KLANTEN
Vanuit onze basis in Amsterdam bedienen wij een internationaal klantenportfolio bestaande uit particulieren,
aansprekende merken, bijzondere monumenten en enkele van de meest exclusieve hotels ter wereld. Ongetwijfeld
kent u de meeste van onze prominente klanten en projecten, zoals het Koninklijk Paleis Amsterdam, Amstel Hotel,
Conservatorium Hotel, Prada Group , WTC, CBRE, Tishman Speyer, Cushman & Wakefield, Colliers International en de
hoofdkantoren van Philips, AkzoNobel, ING Group, ABN AMRO, Rabobank, RBS, Credit Suisse, KPMG en EY – om er
enkele te noemen.
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OVER NITESCO

Nitesco is één van Europa's meest toonaangevende dienstverleners op het gebied
van natuursteen, met marktleiderspositie in de Benelux. Ons dienstenpakket
omvat natuursteenonderhoud, specialistische reiniging en professioneel advies.
We hebben een bewezen track record in complexe projecten en veeleisende omgevingen, en werken voor ambitieuze
klanten die willen dat hun vastgoed gelijke tred houdt met hun imago. We maken gebruik van de nieuwste bewerkingstechnologieën en duurzame technieken en zijn koploper wat innovatie aangaat. Zo kunnen we schitterende resultaten
garanderen, die de tand des tijds glansrijk doorstaan. We benaderen elk project met dezelfde toewijding. We hebben de
mensen, de knowhow, de ervaring én de technologie om elke steen gerelateerde uitdaging voor onze klanten op te lossen
- van de meest eenvoudige tot de meest complexe. Wat de grootte of complexiteit van uw project ook is, en of u nu een
zakelijke of particuliere klant bent; wij bieden hulp.

KOPLOPER IN DUURZAAMHEID
In onze maatschappij speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Dit heeft effect op
de onroerend goed investeringen van onze opdrachtgevers en het onderhoud daarvan.
Wij helpen onze klanten om waarde te vergroten en te behouden, en dragen bij aan
hun goede reputatie. Dit doen we op een duurzame manier. We zijn van mening dat
zakendoen de goede zaak kan en moet dienen. Duurzaamheid is geborgd in onze
normen en waarden en speelt h
 ierdoor een belangrijke rol in de keuzes die we maken.
Onze wijze van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is erkend en gecertificeerd door zowel FIRA
Sustainability, een BREEAM-erkend toonaangevend verificatiebureau, als door Stichting Normering Arbeid.
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WERK WAAR WE TROTS OP ZIJN

KONINKLIJK PALEIS AMSTERDAM

INTERCONTINENTAL AMSTEL AMSTERDAM

CONSERVATORIUM HOTEL

WTC AMSTERDAM

ABN AMRO HOOFDKANTOOR

ING GROUP HOOFDKANTOOR

RABOBANK HOOFDKANTOOR

EY HOOFDKANTOOR

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK
HOOFDKANTOOR

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

RAI AMSTERDAM

PHILIPS HOOFDKANTOOR
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ons werk

KONINKLIJK PALEIS AMSTERDAM

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is een van de drie paleizen die
door het Koninklijk Huis wordt gebruikt voor staatsbezoeken,
uitreiken van onderscheidingen en nieuwjaarsrecepties.
Dit paleis diende oorspronkelijk als 17de-eeuws stadhuis
en later als paleis van koning Lodewijk Napoleon. Vervolgens
is het een iconische locatie van het Koninklijk Huis g eworden,
gebruikt voor Koninklijke bruiloften en officiële gelegenheden,
zoals troonsafstand en inhuldiging van de koning of koningin.
Als onderdeel van het meest prestigieuze erfgoed-renovatieproject van het decennium,

KLANT
Schakel & Schrale,
Koninklijke BAM Groep
Rijksvastgoedbedrijf

ARCHITECT
Jacob van Campen
Daniël Stalpaert

MATERIALEN
Öland Grau
Öland Röd
Bianco Carrara
Noir de Mazy

kreeg Nitesco de taak om alle stenen vloeren en wanden weer in hun originele schitterende
staat te brengen. De renovatie diende om het Koninklijk Paleis gereed te maken voor de
inhuldiging van koning Willem-Alexander. Nitesco combineerde traditioneel vakmanschap
met technologische innovatie om de projectdoelen te realiseren en te voldoen aan de

BOUW
1648 - 1665
2005 - 2009 (restauratie en
modernisering)

hoogste internationale normen die passen bij officiële recepties en de ontvangst van

“

hooggeplaatste gasten.

DIENSTEN
Restauratie
Renovatie en herstel

Het verheugt me dat we samen dit onvoorstelbaar mooie
avontuur aangingen. Het was een voorrecht om aan dit
unieke monument te mogen werken en het kroonjuweel
van de top 100 monumenten van Nederland klaar te
maken voor de toekomst.
SHAY KALFUSS | OPRICHTER & NIET-UITVOEREND DIRECTEUR| NITESCO
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Specialistische reiniging

ONZE SERVICES

Steen verleent interieurs en gevels een duurzame en luxe uitstraling. Maar net
als vrijwel elk ander materiaal is steen onderhevig aan beschadiging, slijtage,
v e r w e r i n g , c o r ro s i e , e ro s i e e n v e r v u i l i n g . O m d e s c h o o n h e i d e n e l e g a n t e
u i t s t ra l i n g t e b e h o u d e n h e e f t o o k s t e e n p ro f e s s i o n e e l o n d e r h o u d n o d i g .
Onze adviseurs en deskundige vakmensen bieden ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van gebouwen
en projecten. Met inzet van onze baanbrekende technieken en technologische voorsprong hebben we de grenzen in
steenonderhoud verlegd, waardoor we vooroplopen op het gebied van kwaliteit, tijd, kosteneffectiviteit en flexibiliteit.

ONZE DIENSTEN
Periodiek
onderhoud

Intensief
onderhoud

Specialistische
reiniging
Deskundig
advies

Conservatie

Herstel

Renovatie

WAT KLANTEN OVER ONS ZEGGEN

“

NITESCO’S FLEXIBILITEIT, INZET EN
AANPASSINGSVERMOGEN ALSMEDE HAAR
GOEDE FOLLOW-UP WAARDEREN WIJ
BIJZONDER!
HENDRIK J. BOSCH

GENERAL MANAGER | INTERCONTINENTAL AMSTEL AMSTERDAM
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EFFECTIVITEIT BEWEZEN DOOR HET
Uit onderzoek van TNO blijkt dat de steen onderhoudsprocedé
van Nitesco resulteert in:
Optimale slijtageweerstand | Minimale doorlatendheid | Uitstekende chemischeweerstand

STRUCTUUROPTIMALISERING DOOR NITESCO

TNO Microscopy and Analysis
SEM HV: 15kV

5 µm
Veldgroote: 20,11 µm

TNO Microscopy and Analysis
SEM HV: 15kV

5 µm
Veldgroote: 20,11 µm

TNO Microscopy and Analysis
SEM HV: 15kV

5 µm
Veldgroote: 20,11 µm

Versleten Bianco Carrara
vloeroppervlak

Marktconforme herstelbehandeling door derden

Herstel & optimalisatie
behandeling door Nitesco

Beschadigde oppervlaktestructuur
en hoge porositeit

Kwetsbare craqueléstructuur
en lage slijtvastheid

Optimale oppervlaktedichtheid,
verstevigd en amorf gemaakt

10.000X Vergroot

10.000X Vergroot

10.000X Vergroot

WAT KLANTEN OVER ONS ZEGGEN

“

NITESCO IS GEBRUIKERSVRIENDELIJK,
KLANTGERICHT EN KOSTENEFFECTIEF.

FRED BOONE

PRODUCTSPECIALIST | RAI AMSTERDAM
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CONTACT
Cruquiusweg 96C - 1019 AJ Amsterdam
088 567 8910 | 0800-NITESCO (gratis)
info@nitesco.com
KAMER VAN KOOPHANDEL

GECERTIFICEERD DOOR

34305703

Fira Sustainable Procurement
SNA Labour Standards Register

