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DE SPECIALIST IN NATUURSTEEN
De juiste sfeer, zowel binnen als buiten, creëert u met de
mooiste materialen. De wandtegels, vloertegels, tuintegels
en maatwerk-natuursteenproducten van eXterno vormen
de ideale basis voor een stijlvol interieur of exterieur.
Bij eXterno vindt u alles wat u zoekt onder één dak. Een
scherpe prijs, persoonlijk advies, een snelle levering en
eigen transport maken het plaatje compleet.
De passie voor natuursteen zit de medewerkers van ons
familiebedrijf in het bloed. Mede-eigenaar Luuk Schoot
is net als zijn vader, grootvader en overgrootvader een
bevlogen steenhouwer. Samen met Arthur Braam en een
gemotiveerd team zorgt hij ervoor dat het u als klant van
eXterno aan niets ontbreekt.
Ambachtelijk vakwerk gaat bij ons hand in hand met
de nieuwste technieken en de laatste trends. Onze
showrooms in Nijmegen en Utrecht tonen een uitgebreid
assortiment op het gebied van tegels en toebehoren. We
ontvangen hier dagelijks vele particulieren en aannemers
uit het hele land en zelfs over de grens. Neem alvast de
proef op de som met deze folder of kom gerust eens langs.
U bent van harte welkom!

Disclaimer
De in deze brochure getoonde informatie is door eXterno
met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en
volledigheid daarvan kan worden ingestaan. De weergeven
kleuren van de producten kunnen enigszins afwijken van de
werkelijkheid.
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Hoofdlocatie te Nijmegen.

TUINTEGELS

DE BASIS VOOR UW TUIN

KERAMIEK

Kiest u voor natuursteen of keramiek in uw tuin? Beide
tegelsoorten hebben hun eigen voordelen. eXterno
importeert mooie natuursteentegels uit Azië en Brazilië.
In overleg met de leveranciers stellen we een bijzonder
assortiment samen met verschillende afwerkingen.
Natuursteen is in diverse formaten verkrijgbaar. Dankzij
onze voorraad kunnen wij deze tegels over het algemeen
snel leveren.

Bijna alles is mogelijk met keramiek: van hout- tot betonlook.
Daardoor kunt u buiten dezelfde look creëren als binnen.
Keramiek is onderhoudsvriendelijk, slijtvast en weerbestendig.

BASALT
Basalt is een mooie natuursteensoort, die bekend staat vanwege
de slijtvastheid en krasbestendigheid. Ze zijn gemakkelijk in het
onderhoud en behouden hun kleur.

Keramiek voor buiten komt ook steeds meer voor.
Keramische tuintegels zijn zeer praktisch, doordat ze
kleur-, kras- en maatvast zijn. Ze worden geïmporteerd
vanuit Italië en Spanje. Het grote voordeel van deze tegels
is de veelzijdigheid. Door te kiezen voor keramische tegels,
kunt u binnen en buiten perfect op elkaar laten aansluiten.

GRANIET

eXterno denkt graag mee over de toepassing van
tuintegels in uw tuin. Bovendien kunt u ook bij ons terecht
voor andere benodigdheden die uw tuin compleet maken,
zoals blokken voor bloembakken, opsluitbandjes, voegsel
en cement.

Veelzijdig, duurzaam en onderhoudsarm: dat is graniet.
Deze tuintegels zijn verkrijgbaar in diverse kleurnuances en
afwerkingen. De tegels zijn weerbestendig en blijven mooi.

HARDSTEEN
Hardsteen is tijdloos en stijlvol. Dankzij de populaire blauwgrijze
tint worden ze al sinds jaar en dag gebruikt in vele soorten
tuinen. eXterno levert hardstenen tuintegels in verschillende
afwerkingen.

LEISTEEN
Leisteen is opgebouwd uit diverse laagjes, waardoor de tegels
een levendige uitstraling hebben. Iedere tegel ziet er anders uit.
Leisteen is in diverse kleuren verkrijgbaar.
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Basalt toegepast.

Voor het complete assortiment
zie onze website www.externo.nl
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Natuursteen tuintegels toegepast.

VLOERTEGELS

STIJLVOL en praktisch

BETONLOOK / CEMENTLOOK

De vloer is één van de meest bepalende elementen in uw
interieur. Met de juiste vloertegels kunt u iedere sfeer
creëren die u wilt. Dat komt doordat tegels beschikbaar
zijn in diverse looks: denk aan hout, beton, marmer en
zelfs parket. eXterno levert kwaliteitstegels van Italiaanse,
Spaanse en Portugese merken. Deze zijn gegarandeerd
maatvast en krasbestendig.

Industrieel, stoer en trendy: dat is de beton- en cementlook.
Deze vloertegels geven uw interieur een robuuste uitstraling. Ze
zijn uiteraard onderhoudsvriendelijk.

In de showroom van eXterno vindt u grotere vlakken van
iedere tegelsoort, zodat u een goede impressie krijgt van
de vloertegel van uw keuze. We luisteren goed naar de
wensen van onze klanten en zijn altijd op de hoogte van de
laatste trends. Het assortiment wordt dan ook regelmatig
vernieuwd. Ook voor wandtegels kunt u bij ons terecht.

Altijd al een houten vloer gewild, maar ziet u op tegen het
onderhoud? Ga voor een houtlook tegelvloer. Deze tegels zijn
nauwelijks van echt hout te onderscheiden.

HOUTLOOK

NATUURSTEENLOOK

Een compleet en persoonlijk advies hoort bij de
dienstverlening van eXterno. Bezoekt u onze showroom,
dan adviseren we u graag over de juiste keuze voor uw
situatie. Bovendien leveren we alle benodigde materialen,
zoals voegsel en lijm.

Natuursteen is en blijft populair. Deze vloertegels hebben de
uitstraling van natuursteen, gecombineerd met alle voordelen
van keramische tegels.

VINTAGE / DECOR
Een vintage – of decortegel brengt een uniek element in uw
interieur. Het is gewaagd en modern. eXterno biedt vintage – en
decortegels in vele soorten en maten.

UNI
Op zoek naar een specifieke tint vloertegels? Grote kans dat
u deze vindt bij eXterno. We hebben een ruim assortiment uni
vloertegels in allerlei kleurnuances.
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Betonlook / Cementlook
toegepast.

Voor het complete assortiment
zie onze website www.externo.nl
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Natuursteenlook toegepast.

MAATWERK

PURE AMBACHT

DEUROMLIJSTING

Van een ruw stuk natuursteen tot een mooie dorpel,
traptrede of vensterbank: de steenhouwers van eXterno
creëren de mooiste eindproducten op maat. Het
familiebedrijf combineert al vele decennia ambachtelijk
handwerk met geavanceerde technieken en apparatuur.
Polijsten, schuren, zoeten en nog veel meer: het gebeurt
allemaal in onze eigen werkplaats in Nijmegen. Onze
steenhouwers werken iedere dag vol passie aan de
maatwerkproducten.

Een deuromlijsting van natuursteen geeft uw woning of pand
een chique entree. De omlijsting kan gemaakt worden in diverse
vormen, stijlen en afwerkingen.

BORDESPLAAT
Een bordesplaat heeft verschillende functies. De plaat is
decoratief, maar kan ook hoogteverschillen creëren of tenietdoen.
Hij kan antislip gemaakt worden.

eXterno levert zowel aan particulieren als aannemers: van
enkele stuks tot grote aantallen. Door ons gestroomlijnde
productieproces en aanlevering van eigen materialen
kunnen wij tegen scherpe prijzen leveren. Ook is de
levertijd kort, doordat alles in eigen huis geproduceerd
wordt.

TRAPTREDEN
Een bordesplaat heeft verschillende functies. De plaat is
decoratief, maar kan ook hoogteverschillen creëren of tenietdoen.
Hij kan antislip gemaakt worden.

De maatwerkproducten worden meestal gemaakt van
Belgisch hardsteen. Met dit materiaal is veel mogelijk. Op
de pagina hiernaast vindt u voorbeelden van toepassingen,
maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden. We
vertellen u graag meer in onze showrooms in Nijmegen en
Utrecht.

VENSTERBANKEN
eXterno maakt vensterbanken in diverse kleuren en materialen,
zoals hardsteen, basalt, marmer en kalksteen. Glanzend of mat,
gezoet of gepolijst: alles is mogelijk.

DORPELS
Een mooie vloer verdient een dito dorpel. Bij eXterno maken we
deze meestal van Belgisch hardsteen. Ook voor buitendeuren en
ramen maken we dorpels op maat.
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Zaagapparatuur
maatwerk.

Vraag een offerte op maat aan
via onze website www.externo.nl
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Natuursteenlook toegepast.

SERVICE EN FACILITEITEN

Flexibel, snel en persoonlijk

Een prettige beleving

Service uit zich bij eXterno op verschillende manieren.
Dat begint al bij een vriendelijke ontvangst. Onder
het genot van een kopje koffie nemen we de tijd om u
goed te adviseren. Aan de hand van uw wensen en een
situatieschets komen we samen tot de beste keuze. Ook
de benodigde materialen, van cement tot voegsel, kunt u
direct bestellen.

eXterno is trots op de goede faciliteiten die we u bieden.
Onze showroom in Nijmegen heeft een gunstige ligging
en is daardoor goed bereikbaar vanuit het hele land en
de buurlanden. In Utrecht hebben we ook een centraal
gelegen showroom. Bij beide zaken is voldoende gratis
parkeergelegenheid.
In onze showroom in Nijmegen vindt u ons complete
assortiment van binnentegels, buitentegels en
natuursteen. Dankzij de grote vloervlakken krijgt u een
uitstekende impressie van de tegels van uw keuze. Ook is
er buiten een mooie showtuin waar diverse buitentegels
te zien zijn. De showroom in Utrecht is compacter. Hier
tonen we een deel van ons assortiment.

Heeft u een speciale wens, moet er bijvoorbeeld iets op
maat gemaakt worden? We hebben een eigen werkplaats,
waardoor er veel mogelijk is.
Vervolgens zorgen we ervoor dat uw bestelde tegels of
maatwerkproducten op tijd geleverd worden. Is er haast
bij? Dan doen we er alles aan om zo spoedig mogelijk te
leveren. Dankzij onze eigen vrachtwagen zijn we niet
afhankelijk van andere transporteurs. We leveren uw
producten af op de locatie van uw keuze.

Onze ruime werkplaats bevindt zich in Nijmegen.
Onze vakmensen werken hier dagelijks aan de mooiste
maatwerkproducten. Die we vervolgens netjes bij u thuis
of op de bouw afleveren. Eigen transport is voor eXterno
belangrijk, omdat we onze klanten zo nog beter kunnen
bedienen. Daarom rijden we sinds 2014 met een eigen
grote vrachtwagen. Dit maakt ons bijzonder flexibel.

En het belangrijkste wat ons betreft: afspraak is afspraak.
Bij eXterno staat u als klant écht voorop. Bovendien weet u
altijd waar u aan toe bent, want we communiceren helder
en eerlijk.

Al deze faciliteiten zorgen ervoor dat we u een prettige
beleving kunnen bieden.

Kortom: kiest u voor eXterno? Dan kiest u voor:
• Jarenlange vakkennis
• Maatwerk
• Snelle levering
• Scherpe prijzen
• Een compleet assortiment
• Persoonlijk advies
• Een betrouwbare, professionele partij
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Showroom te Nijmegen.

Betonlook / Cementlook toegepast.

Hoofdlocatie
eXterno Nijmegen
Hogelandseweg 3
6545 AC Nijmegen
info@eXterno.nl
024 373 14 14
06 434 203 41

Locatie midden Nederland
eXterno Utrecht
Atoomweg 12
3542 AB Utrecht
info@eXterno.nl
030 820 10 88
06 484 607 69
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