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MARMOMAC 2019  
INTERNATIONALE VAKBEURS VOOR 
NATUURSTEENBEDRIJVEN

Op de internationale vakbeurs Marmomac in 
Italië zijn de nieuwste machines te bewonderen.

Dit kunstwerk is vervaardigd met Robotica. 

Van 25 tot en met 28 september vindt in Verona Italië alweer de 54e editie van 
Marmomac plaats: dé vakbeurs gewijd aan natuursteen, verwerkingstechnologieën 
en design. Van machines tot instrumentale producten en van marmerblokken tot 
complexe verwerking. Natuursteen professionals, ontwerpers en besluitvormers 
bekijken op deze beurs wat er over de hele wereld wordt bedacht om natuursteen in 
architectuur en design toe te passen. 

Een flink aantal gepassioneerde NOA Natuursteenbedrij-
ven bezoeken dit toonaangevende event in Italië. Het is 
natuurlijk een investering in tijd en geld, maar men kan 
zich er goed oriënteren, trends en ontwikkelingen bekij-
ken en de vakbeurs is vooral ook een gelegenheid om te 
netwerken. Marmomac vertegenwoordigt de gehele 
natuursteen keten; van ruwe, half afgewerkte tot afge-
werkte producten en van machines en verwerkingstech-
nologieën. Marmer, natuursteen, graniet, agglomeraten 
en conglomeraties, marmeren blokken, niet-gehouwen 
steen en grote formaten, verwerkingsmachines en -appa-
ratuur, transport- en hefmiddelen, schuurmiddelen, dia-
mantsnijsystemen, chemische producten en diensten... 
het is er allemaal te vinden.

Het thema van Marmomac 2019 is Naturaliteit. De 
natuurlijkheid van steen komt natuurlijk tot uiting in de 
tentoongestelde producten, maar er zijn ook Business-to-

Business meetings over dit thema. Bezoekers kunnen 
speeddaten met architecten, distributeurs en verwerkers 
uit verschillende landen. Ook is er speciale aandacht voor 
uitbreiding van digitale ontwikkelingen en het internati-
onale promotienetwerk. En op de beursvloer zijn aller-
hande workshops. 

NOA Natuursteen borrel
Veel NOA-leden uit de hoofdsector Natuursteen brengen een 
bezoek aan de beurs Marmomacc in Verona. Traditiegetrouw 
organiseren we ook weer een aangeklede Natuursteen borrel, 
zodat we zeker weten dat we elkaar allemaal treffen. Deze vindt 
plaats op donderdagavond 26 september van 20.00 - 23.00 uur. 
Leden zijn van harte welkom op het terras van: Vecchio Mulino 
Beach, Strada Bergamini N. 14 Peschiera del Garda.
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