
Neem een steen
Bij de oorsprong
En leg een basis,
Een nieuwe omgeving
Van veelzijdigheid
In jouw keuken.



Onderscheidend zijn we met name met ons oog voor de omgeving. We voelen ons  
verantwoordelijk voor mens en maatschappij en van die koers zijn we nooit afgeweken.  
In alle facetten van Arte staat het in steen gebeiteld; we leveren alleen eindproducten 
als het gevoel bij het proces goed is. Als de arbeidsomstandigheden in Helmond en in 
de steengroeves overal ter wereld optimaal zijn. Als we zichtbaar verbeteren op energie- 
besparing. Samen gaan we voor een betere wereld, al ver voordat duurzaam onderne-
men een modebegrip werd. We selecteren er onze stakeholders en leveranciers op, kijken 
met onze betrokken medewerkers naar hoe we het samen beter kunnen doen. Voor ons  
allemaal is die houding vanzelfsprekend. Onze steen kan het verschil maken, hoe klein 
ook. En uiteindelijk wordt ons product er nog rijker van.

Hoe we inkopen, hoe we opleiden, hoe we produceren, hoe we samenwerken, hoe we 
uiteindelijk keukens opwaarderen. In alles schuilt onze liefde voor het werkblad. Samen 
verleggen we stenen in de rivier, waardoor we haar loop veranderen.

                                       Hugo van Osch en Niels van den Beucken

...en de omgeving

Het begon in 1995 vanuit een hobby. In een kleine fabriekshal in Deurne werkten we hard 
aan onze droom: de productie van het beste granieten keukenblad. Het waren jaren met 
werkweken die er niet om logen. Maar wat geeft het veel voldoening als je samen merkt 
dat je stappen zet. We groeiden, we leerden, we werden volwassen. En als je nu kijkt naar 
wat we met tachtig man doen iedere week, vervult ons dat met trots en blijdschap. In 
2001 betrokken we onze nieuwe fabriek, met een productieproces dat geautomatiseerd 
is op een voor onze branche ongekend niveau. Maar de passie voor ons werk en het 
veelzijdige materiaal bleef! Wat dat betreft zijn we nog steeds die liefhebbers uit 1995. De 
kwaliteit moet hoogstaand zijn. We staan waar we staan door voortdurend te investeren 
in innovatie en vakmanschap.

Onze liefde voor keukenbladen



De keuken is voor veel mensen de belangrijkste plek 
in huis. Gezelligheid en genieten komen hier samen. 
Daarom vinden wij het zo belangrijk dat u zich goed 
voelt in deze ruimte. En dat u stilstaat bij het meest 
gebruikte onderdeel in de keuken: het blad.

Geef de uitstraling van uw keuken een boost, maar 
maak een weloverwogen keuze. Ieder materiaal 
heeft zijn eigen unieke karakter. Investeer in een blad 
dat bij u past. In een blad dat uw keuken verfraait 
en uw leven aangenamer maakt. Om de keuze voor 
een keukenblad wat eenvoudiger te maken, heeft 
Arte de Keukenbladen Selector geïntroduceerd. Een 
handig online hulpmiddel; kijk op onze website.

Wij staan voor 100% achter de kwaliteit van onze 
producten. Ze moeten perfect zijn, anders verkopen 
we ze niet. We leveren met onze standaardkleuren 
altijd een onderhoudspakket met daarbij de nodige 
adviezen en bieden altijd een gratis tienjarige garan-
tie - en zelfs de mogelijkheid voor levenslange ga-
rantie.

Ook u staat op het punt een steen te verleggen. 
Voor welke kiest u?

Het hart van ieder huis
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Arte presents: Dekton® by Cosentino. Revolutionair! Graag stellen wij u voor aan  
Dekton®. Wie in een unieke ruimte zijn gerechten wil bereiden, vindt in Dekton® een  
bijzonder product dat mooi blijft. Dankzij het innovatieve productieproces ontstaat een 
modern, ultracompact blad met een indrukwekkende lijst aan voordelen; het is slijtvast, 
krasvast en bestand tegen hoge temperaturen. Dekton® onderscheidt zich door een  
extreem lage poreusheid, waardoor vlekken geen kans hebben. Met Dekton® heb je  
oneindig veel toepassingsmogelijkheden en de innovatie kent dan ook een opmars in de 
wereld van architectuur en design. Maak bij Arte kennis met dit materiaal!

“De leverancier van onze keuken adviseerde ons een blad van Dekton®. We 
zijn nu een half jaar verder en zeer tevreden. Ons lichtgrijze blad kan alles 
hebben en is goed schoon te houden. Wat erg mooi is: we bestelden er een 
stuk bij voor de vensterbank en een wandje onder de afzuigkap. Wat ziet dat 
er mooi uit! De keuken is één geheel geworden.” - Cor van Dosselaar

ArteGraniet, één van de grootste rijkdommen van de natuur. Graniet is in de volks-
mond een verzamelnaam voor verschillende steensoorten. Door het natuurlijke proces 
is elk granieten keukenblad weer anders van structuur. Geen enkel blad is hetzelfde! 
Arte selecteert op kwaliteit en kleurstelling, zodat u alleen op de beste stukken graniet 
uw maaltijd bereidt. Graniet is robuust, krasvast en zuurbestendig en heeft een luxe  
uitstraling. We beschikken over een zeer uitgebreide collectie afkomstig uit alle delen van 
de wereld. Het goud onder de bladen!

G
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“We hadden kunststof en hout en wilden na jaren eens wat anders. Als cu-
linair fotograaf en hobbykok vond ik de keuze erg belangrijk: de uitstraling 
moet goed zijn en het blad moet ook veel kunnen hebben. We waren het er 
al snel over eens dat we graniet wilden. Het blad past perfect in onze ver-
bouwde keuken: een plezierig, mooi beeld.” - Gert Schutte



“We zagen het ArteEco-blad bij Arte. Het sprak 
ons meteen aan en we hebben er nog geen mi-
nuut spijt van gehad. Schitterend vinden wij ons 
terrakleurige blad. Je ziet iedere keer weer nieuwe 
kleuren, afhankelijk van de lichtinvallen. Het past 
gewoon. Onze keuken is af.” - Els Rutijna

“Ons nieuwe Silestone-blad heeft een zachte, war-
me uitstraling. We vonden het direct erg mooi. Hij 
is ook prachtig afgewerkt, met een licht opstaande 
rand. Composiet kan tegen een stootje en is een-
voudig schoon te houden. Over tien jaar vinden we 
hem dus nog steeds mooi.” - Jessica Zuidgeest
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t Composiet is kunstmatig gemaakt steenachtig materiaal, opgebouwd uit verschillende 
componenten. De mogelijkheden zijn eindeloos! Arte biedt drie composietprogramma’s, 
die voldoen aan de wereldwijde hygiënenormen. Silestone by Arte is één van de mooi-
ste materialen die er bestaan. Het materiaal, dat voor 90% uit kwarts bestaat, heeft een 
schitterende en strakke uitstraling en is verkrijgbaar in meer dan vijftig kleuren. Bacteriën 
hebben geen schijn van kans op deze steensoort: u vindt niet veel voedselveiligere werk-
bladen in deze wereld. ArteStone is een kwartscomposiet dat krasbestendig, stootvast 
en onderhoudsvriendelijk is. Binnen ArteStone voert Arte diverse topmerken.

Zeer uniek is de eco-serie, ArteEco. Een slijtvaste composietsteen die voor ten min-
ste 50% is vervaardigd uit materialen die al een leven hebben gehad. Gerecycle-
de materialen zoals spiegels, glas, porselein, keramiek en gekristalliseerde asres-
ten worden hergebruikt en verwerkt in dit keukenblad. Is dat niet bijzonder?  
Het doet Arte goed dat de vraag naar ArteEco blijft stijgen. Meer en meer 
kiezen we bewust voor een fijne, verantwoorde toekomst.



G
las

Op en top design, dat is een glazen keukenblad. Een technisch hoogstandje met ontelba-
re mogelijkheden en verkrijgbaar in alle kleuren. We gebruiken natuurlijk alleen het beste 
glas. En geloof ons, ons geharde glas is veel sterker dan u denkt. Kies voor normaal glas 
of extra helder glas, voor een glanzende of een geëtste afwerking. Kleurvast, vlek- en 
hittebestendig en uiterst hygiënisch. Glas: een goede keuze!

“Wij kozen voor geëtst glas. Een spannende keuze en we zijn er nog iedere 
dag blij mee. Ik vind kleuren heel belangrijk, we hebben dan ook een heel 
kleurrijke keuken. Ons koffiebruine glas zorgt voor rust. Voor de juiste ba-
lans.” - Theo de Jongh
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“We wilden voor beton gaan, maar dat materiaal heeft een aantal nadelen. 
In de winkel werden we op keramiek gewezen. Daar hadden we meteen 
een goed gevoel bij. Kras- en hittebestendig en qua uiterlijk komt ons blad 
aardig dichtbij beton. Wij zijn erg blij!” - José van Beijsterveld

Stoer en tijdloos. Klei ligt aan de basis van keramiek: het wordt voorzien van een print 
en daarna gebakken op zeer hoge temperatuur. Functioneel, maar ook nog erg mooi en 
duurzaam. Keramische keukenbladen zijn daarnaast veelzijdig. Het materiaal is hard, hit-
tebestendig, waterdicht, kras- en vlekbestendig, licht van gewicht, onderhoudsvriendelijk 
en hygiënisch. En het uiterlijk bepaalt u zelf. Industriële, natuurlijke en warme kleuren. Hoe 
ziet uw keuken er straks uit?
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Een goed idee krijgt bij Arte alle ruimte. Als innovaties de keuken functioneler en mooier 
maken, zijn wij geïnteresseerd! Daarom zijn we trots op onze partner PITT® cooking. Hun 
product is een geweldige toevoeging op ons assortiment. PITT® cooking ontwerpt en 
produceert volledig in het keukenblad integreerbare branders van hoge kwaliteit. Een 
eyecatcher voor iedere keuken: het ziet er echt mooi uit. Maar ook ontzettend handig: vier 
grote pannen tegelijkertijd gebruiken is geen enkel probleem en ook het schoonmaken 
van de werkplek wordt ineens een stuk eenvoudiger.

“In combinatie met mijn witte composietblad, zien de branders van PITT® 
cooking er fantastisch uit. Je keuken wordt er een kunstobject van, het 
mag gezien worden. Naast de uitstraling ben ik ook enthousiast over de 
meest krachtige branders die ik ooit heb gebruikt en het gebruikersgemak. 
PITT® cooking is een beleving.” - Stefan Bauer

Arte biedt een uitgebreid pakket aan bijzondere spoel-
bakken. Combineer de nostalgische uitstraling met de 
voordelen van de moderne spoelbak!



De materialen in deze brochure zijn zeer divers, maar hebben allemaal gemeen dat ze van hoogstaande  
kwaliteit zijn. Daar staan we voor, altijd. Uiteraard heeft ieder materiaal zijn unieke karakter, met specifieke  
eigenschappen. Het één is weer net wat onderhoudsvriendelijker, het ander is weer krasbestendiger. Kies een 
blad dat bij u past, op basis van het uiterlijk maar ook op hun kwaliteiten.
 
Kijk op onze website voor een overzichtelijk schema met al onze materialen en hun kenmerken. Wij nodigen u 
graag uit om onze Keukenbladen Selector te gebruiken. Heeft u aanvullend advies nodig, neem dan contact 
op met uw keukenadviseur.Ei
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We zien de laatste jaren veel veranderingen waar we erg enthousiast van worden. Meer en 
meer worden we ons bewust van de noodzaak van ondernemen op een manier die goed 
is voor mens, milieu en maatschappij. Het verhaal wordt doorverteld. We zijn er nog lang 
niet, maar de steen in de rivier wordt door steeds meer mensen gevonden.
 
We voelen ons verantwoordelijk voor deze wereld, al sinds de oprichting van Arte. Zonder 
concessies. In 2011 besloten we om de activiteiten op het gebied van MVO zichtbaar te 
maken door ons te laten certificeren op de MVO Prestatieladder en inmiddels zijn we als 
één van de eerste bedrijven opgeklommen tot niveau 4 - en als eerste in de branche. 
Voor ons betekent professioneel ondernemen betrokkenheid bij alles wat je doet. Hoe 
je met grondstoffen omgaat, hoe je met mensen omgaat. Dat is de belangrijkste waarde 
van Arte, al sinds de oprichting. En we zijn er trots op dat niet alleen onze medewerkers 
die visie delen, maar dat ook binnen de keten onze visie steeds meer wordt gedeeld.  
Hoe kunnen we afval hergebruiken? Hoe kunnen we de CO2-uitstoot bij het transport 
reduceren? We verleggen samen steeds meer stenen en veranderen zo de loop van de 
rivier. Hij gaat steeds mooier stromen.
 
Samen krijgen we de wereld in beweging, zodat ook onze kleinkinderen straks kunnen 
genieten van het leven. Het gaat nog lang niet altijd snel genoeg naar onze smaak, maar 
we zetten stappen. We gaan er komen.

Lees veel meer over onze MVO-visie in ons MVO-jaarverslag, onder meer te vinden via 
onze website.

M
VO



Maisdijk 4
5704 RM Helmond

+31(0)492 - 580500
info@artegroep.nl
www.artegroep.nl

        facebook.com/GenietvanArte/

        twitter.com/Arte_NL

        linkedin.com/company/1020864


