GESCHIEDENIS
CUPA PIZARRAS, wereldwijd marktleider in natuurleien
CUPA PIZARRAS is een dochterbedrijf van de CUPA GROUP en
produceert en verkoopt natuurleien sinds 1892. Het bedrijf kan
bogen op meer dan 125 jaar ervaring en is dé internationale
referentie op het gebied van de productie en verkoop van
natuurleien. Deze hegemonie wordt bewaard en gecultiveerd
via een streng kwaliteitsbeleid, constante investeringen in
innovatie en een engagement voor duurzame ontwikkeling.
Met een exportvolume van meer dan 98 % is CUPA PIZARRAS
de belangrijkste producent ter wereld van leisteen. Eén leisteen
op drie ter wereld is afkomstig van CUPA PIZARRAS.
Marktleider zijn op het gebied van productie en verkoop van
leisteen behoort tot het basis-DNA van CUPA PIZARRAS. Sinds
zijn oprichting blijft het bedrijf focussen op de zoektocht naar
nieuwe ertslagen en nieuwe productietechnieken met de bedoeling te voldoen aan de vraag van elk land en van elke klant.
De productiecapaciteit wordt gehaald dankzij verschillende
nieuwe steengroeves zodat het bedrijf zijn leiderspositie verder
kan uitbouwen.
In de jaren 1990 focuste het bedrijf op de commerciële activiteiten, de uitbreiding van zijn aanwezigheid in de exportlanden
met vestigingen in Europa (Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk
en de VS) en de distributie naar alle uithoeken van de wereld.
Vandaag exploiteert het bedrijf 16 steengroeves en zet de
schalie om in leisteen in 22 werkplaatsen waarin geavanceerde
technologie en traditionele methodes hand in hand gaan om
de beste productiekwaliteit te garanderen op basis van stenen
met een ongeëvenaarde zuiverheidsgraad. Momenteel exporteert CUPA PIZARRAS 98 % van zijn productie naar 60 landen
op alle continenten.
CUPA GROUP is een multinational met 65 bedrijven en vestigingen in 9 landen. De groep telt meer dan 2100 werknemers
en beschikt over 22 steengroeves. Hij exporteert zijn producten naar meer dan 70 landen over de hele wereld. De groep
realiseerde een omzet van 430 miljoen euro.
De twee belangrijkste eenheden van de groep zijn: CUPA PIZARRAS,
wereldwijd marktleider in natuurleien, en CUPA STONE, gespecialiseerd in natuursteen.

LEISTEENMARKT

De Europese leisteenmarkt heeft sinds de jaren 50 een totale metamorfose ondergaan. De grootste productievestigingen die zorgden
voor de bevoorrading van Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg zijn
volledig verdwenen. Ze waren gevestigd in het Verenigd Koninkrijk,
vooral dan Wales, in Duitsland en natuurlijk in de Ardennen. De
productie in de steengroeves van Anjou is met hun definitieve sluiting iets meer dan 10 jaar geleden volledig stilgevallen. De Benelux
blijft op wereldschaal een belangrijke verbruiker van leisteen met
de 15 tot 20.000 ton die er jaarlijks worden ingevoerd.
De leistenen van CUPA PIZARRAS zijn al sinds de jaren 70 aanwezig
op Belgisch grondgebied. In de jaren 90 werd in Doornik een commercieel bureau van CUPA PIZARRAS, een dochterbedrijf van de
CUPA GROUP opgericht. Vandaag zijn twee leistenen op drie die in

België worden ingevoerd, afkomstig uit zijn Spaanse steengroeves.
CUPA PIZARRAS produceert elk jaar 12.000.000 leistenen die bestemd zijn voor België. Dat zijn elke dag meer dan 7 bedekkingen
die worden gerealiseerd dankzij deze schalie.
Ondanks de evoluties in de moderne architectuur, en dan vooral
de grote trend van de platte daken, blijft leisteen in de mode en
erg geliefd bij architecten over de hele wereld. CUPA PIZARRAS
handhaaft zijn leiderspositie op de markt dankzij de renovatie van
openbare gebouwen, erfgoed en individuele woningen; het bedrijf
werkt, naar het beeld van tal van andere sectoren, mee om het
schuine dak een hedendaagse look te geven. Met een levensduur
van meer dan 100 jaar zullen leistenen in onze contreien niet gauw
verdwijnen.

LEISTEEN CUPA PIZARRAS
Leisteen: 100 % natuurlijk design en prestaties
Natuurleien zijn een mooi en ecologisch materiaal met unieke
technische en esthetische eigenschappen. Leisteen is door het
Spaanse ministerie van industrie erkend als een inert materiaal
dat nu noch in de toekomst vervuiling genereert.
In vergelijking met andere materialen vereist leisteen geen
enkele chemische behandeling. Na de winning gebeurt de exfoliëring vervolgens handmatig door meester-steenbewerkers, met
respect voor de ambachtelijke methode van de steengroeves
in Galicië en de provincie León.
Leisteen wordt gekenmerkt door uitzonderlijke eigenschappen:
hij is ondoordringbaar, onvervormbaar en niet-poreus. Hierdoor
doorstaat het materiaal de tand des tijds perfect. Verder past
leisteen zich aan alle architecturale stijlen aan zodat voor elk
project een esthetisch perfect resultaat wordt gegarandeerd.

Kwaliteit en traceerbaarheid, het handelsmerk
CUPA PIZARRAS
Het succes van CUPA PIZARRAS is gebaseerd op de controle
van de hele productieketen, vanaf de winning in de groeve
tot aan de verkoop en levering en ook op de naleving van een
streng kwaliteitsbeleid.
De door CUPA PIZARRAS gehanteerde controlemethodes betekenen een toegevoegde waarde bij het winnen van natuurleien.
Deze methodes gaan veel verder dan de internationale reglementering. Het bedrijf heeft een uniek traceersysteem ontwikkeld
op basis van decennia ervaring. Elk product wordt aan de hand
van een exclusieve interne procedure geïdentificeerd waarbij
informatie wordt verkregen over zijn oorsprong. Het systeem
gebruikt barcodes die op elke pallet worden aangebracht nadat
deze de productie-inspecties en kwaliteitscontroles met succes
heeft doorstaan.
Op deze manier kan elke pallet duidelijk en precies worden
geïdentificeerd: aanduiding van de resultaten van tests en
proeven, naam van de steengroeve, afmetingen en model van
de leisteen, aantal stuks, naam van de technisch verantwoordelijke die instaat voor de kwaliteitsborging. Dit systeem doet
al het mogelijke om in real time de kwaliteit te controleren van
alle producten, maar het belangrijkste is dat de distributeurs
en klanten van CUPA PIZARRAS precieze informatie ontvangen
over elk leisteenproduct.

Lei is een mineraal product dat volledig
inert en ecologisch is, en met een eenvoudig en efficiënt productieproces. Elke
leisteen is met de hand gemaakt door
een meester-klover, zonder chemicaliën
of aanvullende behandelingen.

INNOVATIE WAARBIJ DE WAARDEN VAN
CUPA PIZARRAS CENTRAAL STAAN
De geologische periode en het winningsgebied bepalen de
kwaliteit en zuiverheid van de schalie. CUPA PIZARRAS selecteert de leistenen zorgvuldig uit zijn 16 steengroeves in Galicië
en Castilië om elke klant het product te kunnen aanbieden dat
het best beantwoordt aan zijn behoeften.
Natuurleisteen wordt geproduceerd in verschillende formaten
en diktes: van fijne leisteen in kleine formaten voor de Japanse
markt tot de grote, dikkere formaten bestemd voor het Scandinavische klimaat. Het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium
van CUPA PIZARRAS heeft bovendien producten ontwikkeld
die referenties op de markt zijn geworden. Ze combineren
innovatie en topkwaliteit, om oplossingen te verkrijgen die
beantwoorden aan de vraag van de hedendaagse architecten
naar duurzamere, ecologische materialen.

De producten
Gamma historische monumenten en erfgoed: het gamma
historische monumenten is het resultaat van een drastische
selectie en wordt regelmatig door officiële Belgische instellingen

gekozen voor de restauratie van historische gebouwen. Deze
selecties zijn in overeenstemming met de strengste eisen van
bouwheren, in de continuïteit van de tradities.

Kasteel van Ordingen

Heavy: deze selectie bestaat uit een natuurlei van 7-9 mm dik,
voor een rustieke en ambachtelijke bedekking. De Heavy 3,
hoofdzakelijk bedoeld voor de Schotse markt door zijn gelijke-

nissen met de traditionele lokale leisteen en zijn bestandheid
tegen de klimatologische omstandigheden.

Balwise Mansion

INNOVATIE WAARBIJ DE WAARDEN VAN
CUPA PIZARRAS CENTRAAL STAAN
De producten
Vlaams model: het Vlaamse model is een selectie van uitzonderlijke kwaliteit bedoeld voor de renovatie van Belgisch erfgoed.

Het Vlaamse model wordt gekenmerkt door een donkere kleur,
die erg populair is op de Vlaamse markt.

Kasteel van Ordingen

THERMOSLATE® : de THERMOSLATE® zonnepanelen zijn het
unieke zonnesysteem in natuurleien op de markt. Ze maken
gebruik van de eigenschappen van natuurleisteen, door de

zonnestraling om te zetten in energie voor verwarming, de
productie van warm water of om zwembaden te verwarmen.

Bilhères en Ossau

INNOVATIE WAARBIJ DE WAARDEN VAN
CUPA PIZARRAS CENTRAAL STAAN
De producten
CUPACLAD® : dit geventileerde gevelsysteem in natuurleien
werd ontwikkeld met de steun van Deense architecten en

installateurs en heeft voor een revolutie gezorgd in de
installatie van natuurleien op gevels.

Eigen huis in Holbaek

CUPA Innovation, een laboratorium voor onderzoek en
ontwikkeling op wereldschaal

Van leisteen het materiaal van de woning van de toekomst maken

CUPA Innovation, het laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling, heeft zich tot doel gesteld om de industriële processen
te verbeteren, de oplossingen van CUPA PIZARRAS te certificeren
en nieuwe producten te ontwikkelen zoals de hiervoor nader
beschreven THERMOSLATE® en CUPACLAD®.

Leisteen staat als bedekkingsmateriaal bekend voor zijn prestigieuze toepassingen, zoals voor kathedralen, kastelen of
historische monumenten.

De projecten worden op een open innovatiemodel herwerkt
vanaf het nieuwe idee tot aan de serieproductie. CUPA PIZARRAS werkt op wereldschaal samen met alle spelers van
de innovatieketen: onderzoeksinstellingen, laboratoria en
universiteiten, om prototypes te ontwerpen die, afhankelijk
van het land van bestemming, in overeenstemming zijn met
de internationale normen.
Tot slot houdt CUPA Innovation zich bezig met de continue
verbetering van nieuwe producten zodra ze op de markt zijn
gelanceerd, en met het op punt stellen van nieuwe versies.
Dankzij de aanhoudende inspanningen op het vlak van innovatie beantwoordt CUPA PIZARRAS aan de verwachtingen van
hedendaagse architecten dankzij het creëren van nieuwe,
technisch geavanceerde producten en systemen met een grote
toegevoegde waarde.

Hij wordt ook aangebracht op woningen, en zijn finesse maakt
van hem een echte esthetische troef. De charme van leisteen
maakt het mogelijk om unieke, authentieke daken te realiseren.
CUPA PIZARRAS past zich aan de evoluties van de moderne
architectuur aan, en streeft er onophoudelijk naar om de leisteen van morgen te ontwerpen, door de creativiteit van jonge
dakbedekkers te stimuleren.
Het is de bedoeling om vernieuwende toepassingen voor leisteen
te vinden, ongeacht het formaat, de dikte, het type plaatsing…
En dat om de woningen van morgen, mooie en duurzaam, te
ontwerpen. Leisteen is het ideale materiaal omdat hij ecologische kenmerken combineert met duurzaamheid: een mooi
gebaar voor onze planeet!

ECOVERANTWOORDELIJK
Levenscyclusanalyses die de mogelijkheid bieden om de
milieu-impact van een product globaal te meten, bevestigen
dat natuurlei een ecologisch alternatief is voor elk type
architectuurproject. Verder verklaart de studie Inventory
of Carbon & Energy (ICE, Universiteit van Bath) dat leisteen
het materiaal is met de laagste impact op het milieu, omdat het een steen is, die gewoon wordt gewonnen uit een
groeve en vervolgens gegroefd. De natuurlijke textuur, de

UNE-EN ISO 14001

ISO 14001. CUPA PIZARRAS was de eerste in de sector
van de natuurleien die deze certificering kreeg, en blijft
dit ook door op zoek te gaan naar nieuwe methodes om
de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen.
DAPc®-CERTIFICERING . De Déclaration Environnementale voor bouwproducten is een programma
voor ecolabels op basis van transparantie waarmee
CUPA PIZARRAS zich ertoe verbindt de omgeving van
zijn productieprocessen te verbeteren.
FDES®-CERTIFICERING . De Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires (FDES) zijn documenten die de volledige levenscyclus van de producten van CUPA PIZARRAS analyseren en de geringe
milieu-impact ervan bevestigen.

regelmatigheid en de duurzaamheid zijn voordelen die van
leisteen het ideale bouwmateriaal maken voor duurzame
en ecologisch verantwoorde projecten. Het engagement
van CUPA PIZARRAS voor het milieu is terug te vinden in elk
verkocht product, in de constante verbetering van het productieproces, in nieuwe bouwoplossingen en in de belofte
om het energieverbruik en de CO2-emissies te verlagen.

WATERRECYCLING. Natuurleisteen heeft een vochtige omgeving nodig om te worden gewonnen en
versneden. CUPA PIZARRAS heeft gesloten circuits
gecreëerd om water te hergebruiken en het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.
HERSTEL VAN STEENGROEVES . CUPA PIZARRAS is
pionier in het herstellen van steengroeves. Aangezien bij de winning van natuurleien geen producten worden gebruikt die schadelijk zijn voor het
milieu, kan de steengroeve, zodra de leisteenvoorraden uitgeput zijn, in zijn natuurlijke staat worden
hersteld met zaden in hydrocultuur van inheemse
planten om zo een natuurlijke herintegratie in de
lokale fauna en flora te garanderen.
ZEETRANSPORT. Het vervoer van de materialen
naar de distributeurs heeft een groot aandeel in de
milieubalans van leisteen. Dat is de reden dat meer
dan 60 % van de productie van CUPA PIZARRAS
wordt vervoerd per schip, een schoon en efficiënt
transportmiddel.
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