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WELKOM BIJ 
PIERRES D'HENRI

Pierres d’Henri is uitgegroeid tot dé specialist in de 
fabricage van natuurstenen schouwen. Met steengroeven 
in Frankrijk en Spanje produceren wij schouwen in ieder 
denkbaar formaat en van nagenoeg elke steensoort. 
Samen met ervaren ontwerpers, vakkundige, specialistische 
dealers en een eigen, professionele tekenkamer staan wij 
garant voor een sfeervol ingelijst haardvuur, afgestemd op 
uw persoonlijke wensen en voorkeur.

De talloze modellen in deze brochure geven slechts een 
overzicht van onze mogelijkheden en zijn bedoeld om u een 
indruk te geven en u op weg te helpen om de schouw van uw 
dromen te realiseren.

In 1996 begonnen met enkele eenvoudige schouwen  
in slechts één steensoort, produceert Pierres d'Henri thans  
elk gewenst model in bijna iedere gewenste steensoort.

WELKOM BIJ PIERRES D'HENRI
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Natuursteen is, zoals de naam al zegt, een product van 
de natuur. Ingewikkelde geologische processen hebben 
vele duizenden soorten natuursteen gevormd. Elke soort 
is op een andere manier ontstaan. Sommige steensoorten 
zijn al zo’n 270 miljoen jaar voor Christus ontstaan en 
bevatten natuurlijke verschijnselen zoals fossielen, aders en 
glasaders. De natuur bepaalt niet alleen het fraaie uiterlijk 
van de steen, maar ook verschillende eigenschappen.

Schouwen en open haardbekledingen worden vaak 
vervaardigd uit marmer of kalksteen. Uw dealer beschikt 
over monsterborden met een selectie monsters van de 
meest gebruikte en best toepasbaresteensoorten. Deze 
monsters geven u een globale indruk van kleur structuur  
en tekening van het materiaal. Alleen al het feit dat nergens 
ter wereld twee identieke stukken natuursteen bestaan, 
maakt iedere schouw volstrekt uniek.

UNIEKE
EIGENSCHAPPEN

Slechts beroerd door de geest en de 
handen van de mens komt steen  

werkelijk tot leven.
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GEZOET 
OF GEPOLIJST

Op de grof gezaagde platen of blokken zijn meestal nog 
‘slagen’ van de zaag te zien. Door het schuren van de 
steen worden deze slagen verwijderd. De laatste fase van 
het  schuurproces, waarbij gewerkt wordt met een zeer 
fijne schuursteen, heet ook wel zoeten. Afhankelijk van de 
steensoort, en of deze handmatig of machinaal bewerkt 
wordt, zal er tijdens het zoeten net wel of net niet een lichte 
glans – ook wel eiglans genoemd – ontstaan.

De laatste handeling die verricht wordt om hoogglans te 
geven aan de steen heet polijsten. Het lijkt alsof er een  
lak- of glazuurlaag op het natuursteen is aangebracht.  
Niet alle steensoorten kunnen worden gepolijst.
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Pierres d’Henri is gedurende de zeventien jaar van haar 
bestaan uitgegroeid tot dé specialist in de fabricage 
van natuurstenen schouwen, plateaus en lijsten in alle 
denkbare vormen, maten en steensoorten. De mooie 
standaardcollectie stijlschouwen, die u in deze brochure 
aantreft, geeft slechts een beperkt beeld van de talloze 
mogelijkheden die wij u kunnen beiden, en is dan ook  
vooral bedoeld u een indruk te geven, te inspireren en op 
weg te helpen de schouw van uw dromen te realiseren.
 
Uw eigen ontwerp, of dat van uw architect, kunnen wij in 
de gewenste steensoort uitvoeren. Bij de uitwerking 
houden wij vanzelfsprekend rekening met de afmetingen 
en technische eisen voor de door u gekozen haard of 
houtkachel. Een offerte aanvragen is geheel vrijblijvend. 
Informeer bij uw dealer naar de mogelijk heden.

MAATWERK &
EIGEN ONTWERP

Natuursteen maakt uw schouw of plateau per definitie uniek.  
Onze steenhouwers maken uw keus bovendien op maat af.  

En als u zelf een schouw of plateau hebt ontworpen,  
kunnen onze steenhouwers ook uw eigen ontwerp op maat uitvoeren. 

In dat geval is uw schouw of plateau meer dan uniek.
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STIJLSCHOUW 
COUPERIN

132(B) X 28(D) X 110(H)
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STIJLSCHOUW 
COUPERIN GEBOGEN132(B) X 28(D) X 110(H)
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STIJLSCHOUW 
REGER

146(B) X 40(D) X 125(H)
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136(B) X 29(D) X 111(H)

STIJLSCHOUW 
CLEMENTI
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STIJLSCHOUW 
ABREU

130(B) X 30(D) X 110(H)
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STIJLSCHOUW 
RAMEAU132(B) X 29(D) X 109(H)
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Het is verrassend te ontdekken dat de indrukwekkende  
gebouwen uit de Middeleeuwen dezelfde absolute 
uitgangspunten delen met de Egyptische piramiden,  
Griekse tempels, Byzantijnse basilieken en met Gotische 
kathedralen. En wat hun schouwen delen met die van ons, 
zijn de bijzonder stijlvolle details.

125(B) X 29(D) X 109(H)

STIJLSCHOUW 
BRAHMS
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STIJLSCHOUW 
GOLDBECK 129(B) X 32(D) X 110(H)
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STIJLSCHOUW 
VIVALDI

122(B) X 42(D) X 107(H)
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STIJLSCHOUW 
ALISON131(B) X 30(D) X 110(H)
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STIJLSCHOUW 
BEETHOVEN

124(B) X 30(D) X 115(H)
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Natuursteen maakt uw schouw per definitie uniek. Onze 
steenhouwers maken uw keus bovendien op maat af. En als u 
zelf een schouw hebt ontworpen, kunnen onze steenhouwers 
ook uw eigen ontwerp op maat uitvoeren. In dat geval is uw 
schouw meer dan uniek.

133(B) X 25(D) X 105(H)

STIJLSCHOUW 
CHARPENTIER
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STIJLSCHOUW 
SIENNA 120(B) X 10(D) X 76(H)
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Samen met ervaren ontwerpers, vakkundige specialistische 
dealers en een professionele tekenkamer creëert Pierres 
d’Henri een sfeervol ingelijst haardvuur speciaal voor u, op 
maat gerealiseerd naar uw wensen.

130(B) X 26(D) X 107(H)

STIJLSCHOUW 
PURCELL



3938

STIJLSCHOUW 
MOUTON GEBOGEN

130(B) X 27(D) X 113(H)
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130(B) X 27(D) X 113(H)

STIJLSCHOUW 
MOUTON
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STIJLSCHOUW 
DEBUSSY

127(B) X 30(D) X 110(H)
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PLATEAU 
LOCATELLI130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 40(H)

Eigentijds zijn de moderne haardplateaus. Waar vroeger het 
plateau van de open haard bekleed was met plavuizen en 
een houten balk, levert Pierres d’Henri nu strakke en zeer 
functionele plateaus in natuursteen of composiet. Uiteraard 
op maat gemaakt.
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PLATEAU 
GESUALDO

230 - 270 - 310(B) X 65(D) X 45(H)
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PLATEAU 
BUSONI 130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 13(H)
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PLATEAU 
BERLIO

130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 3(H)
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ACTUEEL & 
COMPLEET ASSORTIMENT

Deze folder toont u een mooie selectie natuursteen 
schouwen & plateaus in verschillende steensoorten en 
uitvoeringen. Voor overige modellen en een actueel aanbod 
van steensoorten verwijzen wij u graag naar onze website 
www.pdhenri.nl   

STIJLSCHOUW
MARCHAND
137(B) X 30(D) X 113(H)

STIJLSCHOUW
MENGELBERG
125(B) X 58(D) X 180(H)

STIJLSCHOUW
GERSHWIN
110(B) X 45(D) X 105(H)

STIJLSCHOUW
HENRI
107(B) X 25(D) X 100(H)

STIJLSCHOUW
LOBO
115(B) X 21(D) X 105(H)

STIJLSCHOUW
L'ARC
136(B) X 28(D) X 107(H)

STIJLSCHOUW
SCHUBERT
131(B) X 29(D) X 112(H)

STIJLSCHOUW
MOZART
132(B) X 28(D) X 107(H)

PLATEAU
BERLIO
130 - 160 - 200(B) X 65 (D) X 3(H)

PLATEAU
BUSONI
130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 13(H)

PLATEAU
LEONARDO
130 - 160 - 200 (B) X 65 (D) X 45(H)

PLATEAU
MONTEVERDI
130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 50(H)

PLATEAU
LOCATELLI
130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 40(H)

PLATEAU
GESUALDO
230 - 270 - 310(B) X 65(D) X 45(H)

PLATEAU
GHISELIN
130 - 160 - 200(B) X 65(D) X 45(H)

PLATEAU
BERLUSCONI
230 - 270 - 310(B) X 65(D) X 40(H)

PLATEAU
MICHELANGELO
170 - 200 - 240(B) X 70(D) X 150(H)
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GARANTIE 
BEPALINGEN

Monsters en afbeeldingen van natuursteen geven slechts een indicatie 
van kleur en structuur. Fossielen, ijzererts, belaging en de adering  

zijn mogelijke oorzaken van afwijking maar geven de steen en  
daarmee de schouw of het plateau ook een uniek karakter.

Pierres d’Henri garandeert service en kwaliteit die u mag 
verwachten. Met een eigen servicedienst ondersteunen  
wij onze dealers én klanten. Mocht er onverhoopt iets 
gebeuren met uw schouw, zoals stootschade of vlekken 
in het natuursteen, dan kunt u dankzij ons unieke 
garantiesysteem rekenen op ons advies en onze onder-
steuning, zelfs lang na plaatsing door een erkende dealer.



Uw Pierres d'Henri partner:

Wolvenkoog 5
1822 BE Alkmaar
the Netherlands

+31 72 5618 445 

www.pdhenri.nl
info@pdhenri.nl 
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