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Familiebedrijf
Al sinds 1911 is ons familiebedrijf een begrip op 
het gebied van natuursteen, grafmonumenten en 
urnen. Met onze jarenlange ervaring staan wij u 
graag terzijde bij het uitzoeken van een waardig 
gedenkteken.

Bus Natuursteen heeft de beschikking over 
een eigen productiehal waar u desgewenst het 
hele traject van vervaardiging kunt volgen. Wij 
maken gebruik van moderne machines, maar ook 
hebben wij de expertise van het authentieke 
steenhouwen (handwerk) nog steeds in huis. Onze 
stelploeg zorgt voor een correcte plaatsing van uw 
monument en uiteraard staan wij garant voor een 
uitstekende afwerking en goede nazorg.

Alles geschiedt bij ons in eigen beheer: 
vanaf uw aanvraag tot en met de plaatsing.

U bent van harte welkom voor een geheel 
vrijblijvend (advies)gesprek.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag  8.30 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag 10.00 uur tot 15.00 uur 
Buiten openingstijden of aan huis op afspraak.

Natuursteen
Wij hebben vele soorten natuursteen 
in een breed scala aan kleuren. In onze 
mooie showroom kunt u vele modellen 
bezichtigen; van klassiek tot modern 
of meer persoonlijk gericht zoals 
bijvoorbeeld een zeilboot, motorfiets of 
wereldbol. Ook is uw eigen ontwerp in 
natuursteen realiseerbaar. 

Natuursteen is een natuurproduct 
waardoor ieder monument uniek is. 
Bij ons kunt u het monument dat in 
de showroom staat ook daadwerkelijk 
aanschaffen.

Voor het aanbrengen van een tweede- 
of een vervolg inscriptie, maar ook 
voor restauratie of onderhoud kunt 
u uiteraard bij Bus Natuursteen B.V.
terecht.

N A T U U R S T E E N
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ZAGEN

Klassiek
Deze klassieke vormen zijn tijdloos en 
geven het geheel een rustige uitstraling. 
Bijvoorbeeld golfmodel, toogmodel of 
enkel- of dubbel hartmodel.
Mogelijk in alle soorten/kleuren graniet, 
al dan niet met rand en/of afdekplaat.
In elke gewenste combinatie te leveren.

SCHUREN



MATERIAAL SELECTEREN
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DE GROEVE

Natuurlijke vormen
De door de natuur gevormde 
monumenten zijn nagenoeg niet door 
mensenhanden bewerkt en behouden 
daardoor hun robuuste uiterlijk.
Van obelisk tot zwerfkei of steen met 
ruwe rand.
Mocht u ondanks onze ruime keus  
geen ruw monument naar uw wens 
vinden, dan kunt u via Bus Natuursteen 
bij onze leveranciers terecht voor nog 
meer modellen.
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ZANDSTRALEN

OVERLEG MET DE KLANT

Persoonlijk ontwerp
Wij kunnen uw eigen ontwerp vertalen in steen.
Of samen met u komen wij tot het ontwerp van een 
persoonlijk monument dat specifieke betekenis heeft 
m.b.t. de overledene. U wordt geholpen door de
mensen van Bus Natuursteen die het geheel ook
daadwerkelijk produceren.
Naast natuursteen kan desgewenst gebruik worden
gemaakt van andere materialen zoals RVS, glas of
brons.
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POLIJSTEN

Vaste aanbieding
In elke prijsklasse hebben wij 
mogelijkheden. Als vaste aanbieding 
kunnen wij u vier modellen aanbieden in 
vier kleuren. Prijs voor de staander is
€ 1.150,-; met rand € 1.495,- (excl. grind) 
en met rand en afdekplaat € 1.795,-.

Meer informatie over deze vaste 
aanbiedingsmodellen en ook voor 
eenmalige aanbiedingen kijkt u op onze 
website.

JOBBEN

V A S T E  A A N B I E D I N G

Himalayan

Multi Color Red

Met randGolfmodel

Dakota Tuitmodel

Boekmodel

Toogmodel

Royal Impala

Met rand en afdekplaat
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Grafdecoratie
Wij hebben een compleet assortiment aan 
graf decoraties zoals lantaarns, beelden, 
kruisen, vazen, vogeltjes, andere ornamenten 
en letters/cijfers uitgevoerd in natuursteen, 
brons, aluminium of RVS. Verder bestaat de 
mogelijkheid om foto’s 
op het monument 
aan te laten brengen. 
Dit kan in diverse 
vormen en afmetingen, 
uitgevoerd in porselein, 
kleur of zwart-wit. Ook 
kan via lasertechniek 
uw foto rechtstreeks 
op het monument worden aangebracht. Uw 
persoonlijke tekening of tekst in uw eigen 
handschrift kan zowel gegraveerd als gelaserd 
worden.

GRAVEREN

SJABLOON

G R A F D E C O R A T I E
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Zerken
Zerken hebben een statige uitstraling. 
Met de juiste combinatie van lettertype 
zal het geheel een tijdloos monument 
blijken en zeer onderhoudsvriendelijk.

OOG VOOR DETAIL

BEELDHOUWWERK

Z E R K E N

Urnen
Bij ons kunt u terecht voor allerlei soorten urnen 
met of zonder asverzorging. Van glas tot keramiek, 
van graniet tot bio-urnen. (Sier)urnen voor buiten 
of binnen, al dan niet in mini-uitvoering voor een 
gedeelte van de as. 
Ook kunt u in een kei een gat laten maken t.b.v. de 
as(bus). Voor het vervaardigen en plaatsen van sluit- 
of grondplaten voor een urnennis of urnengraf in 
natuursteen of glas met of zonder tekst bent u bij 
ons aan het juiste adres.



Nijverheidsweg-Noord 57
3812 PK  Amersfoort
T 033 46 13 109

Lid van

Deze brochure is gedrukt op papier van maatschappelijk verantwoorde herkomst.

Hoofdsector Natuursteen

info@bus-natuursteen.nl
www.bus-natuursteen.nl
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