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GRANITO BETONPRODUCTEN

Granito Betonproducten is een familiebedrijf welke sinds 1993 actief 
is op het gebied van productie en verkoop van prefab betonproducten 
voor de woning- en utiliteitsbouw en infrastructurele bouwprojecten. 

Wij leveren een compleet assortiment van prefab betonproducten. 
Dit betreffen prefab producten zoals balkons, galerijen en trappen, maar 
ook gevelelementen, kolommen, raamkaders, dakranden en complete 
casco’s van multidisciplinair inzetbare gebouwen.  

Granito Betonproducten is gevestigd te Ittervoort, Limburg. Hierdoor 
hebben we een unieke centrale ligging ten opzicht van ons afzetgebied.
Nederland, België, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). 
Hiermee wonen in een straal van 200 km, ruim 45 miljoen mensen. 

Onze fabriek is gelegen aan de A2 aan het traject Eindhoven - Maastricht, 
op het industrieterrein te Ittervoort en heeft daarmee een goede infra-
structuur ter beschikking voor de distributie van de producten richting 
onze klanten.

>   Referentie   |   Rabobank, Sittard-Geleen
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OPTIMALISATIE

Granito Betonproducten onderhoudt nauwe banden met diverse 
opleidingsinstituten als het opleidingsinstituut St. Jansberg te Maaseik 
en Gilde Opleidingen. Daarnaast biedt Granito haar medewerkers 
mogelijkheden om zich intern te ontwikkelen, bijvoorbeeld een opleiding 
tot Betontechnoloog, Betonlaborant of 3D-modellering, ISO-normering.

De productie en levering van de geprefabriceerde betonproducten 
vinden plaats op een kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke, 
veilige, duurzame en kosteneffectieve manier. Daarmee levert Granito 
Betonproducten een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid van 
de samenleving. Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten 
binnen Granito Betonproducten. Er wordt een milieuzorgsysteem 
onderhouden conform de norm ISO 14001. Ook in dit kader is Granito 
Betonproducten steeds op zoek naar noviteiten. De kwaliteitsafdeling 
binnen Granito Betonproducten is elke dag bezig om deze processen 
te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

>   Referentie   |   Koninklijke Phillips, Amsterdam

>   Referentie   |   Sparta Luce, Apeldoorn
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WAT MAAKT GRANITO UNIEK

 Specialist in Balkon- en Galerijconstructies, Trappen 
 en complexe specificaties;
 Eigen interne engineering, volledig afgestemd op BIM 
 en 3D-moddellering;
 Adviseur i.p.v. verkoop organisatie, met praktijk achtergrond, 
 die kan meedenken met de klant;
 Familie bedrijf, onafhankelijk en zelfstandig;
 Platte organisatie, korte & snelle communicatie;
 Hoog aandeel vakmensen uit de regio met lange ambachtelijke traditie;
 Gekwalificeerde leveranciers;
 Intensieve project- en procesbewaking;
 Constante kwaliteitsbewaking, KOMO gecertificeerd 
 en milieuzorgsysteem conform de norm ISO 14001;
 Granito streeft naar een slim en efficiënt bouwproces, 
 korte montagetijd en een hoogstaand afwerking niveau. 
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>   Referentie   |   Maasboulevard, Venlo
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MULTIDISCIPLINAIR

In totaal zijn er 50 mensen werkzaam bij Granito Betonproducten. 
Deze mensen zijn binnen Granito Betonproducten werkzaam in een aantal 
disciplines. Deze disciplines zijn door jarenlange ervaring goed op elkaar 
ingespeeld waardoor er snel geschakeld kan worden tussen de afdelingen 
onderling en de klant. 

De disciplines binnen Granito Betonproducten zijn:
 Verkoop Calculatie
 Werkvoorbereiding Engineering
 Kwaliteitsdienst Productie
 Mallenfabriek Administratie 

Deze disciplines zijn dagelijks samen bezig om voor de klant een product 
te vervaardigen wat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hierbij is 
Granito Betonproducten graag adviseur en leverancier, waarbij steeds de 
beste oplossing voor de klant wordt gezocht. Wij hebben onze engineering 
volledig op de 3D-standaard ingericht waarbij BIM en Lean-Management 
sleutelwoorden zijn. Vanaf het moment dat een project in ontwikkeling 
is, denken wij met de klant mee om het bouwproces zo goed en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen.
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