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De Croonenberghs ontvangen er op een bevoorrechte en gepersona-
liseerde manier hun bezoekers. Particulieren zowel als architecten en 
stylisten uit België en van ver over de grens zijn erg onder de indruk 
zijn van zoveel moois afkomstig uit het hart van Moeder Aarde. Ze wor-
den omarmd door een gepassioneerd team dat een à-la-carte-service 
aanbiedt en hen begeleidt in de zoektocht naar exclusiviteit. Bij het 
aanschouwen van zoveel moois, door de natuur miljoenen jaren lang 
gebeeldhouwd, overvalt een intense nederigheid de bezoeker voor wie 
deze plek een schatkamer is voor architectuur- of interieurprojecten.

This supplier to the stone masons, architects, decorators and private 
individuals hailing from all over Belgium and beyond, provides such 
attentive and personalized service imparting them an encounter with 
wonder, beauty, life and earth itself. Bruno and Isabelle are supported 
by a passionate team of ten people able to provide a ‘bespoke’ service 
and to guide customers in their search for exclusiveness. The visitor 
coming here, hoping to unearth the Holy Grail for his architecture or 
interior design project, is seized with great humility and awe for these 
wild treasures of nature dating back from millions of years ago. 
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Bruno Croonenberghs en diens zus Isabelle zijn al de vierde ge-
neratie van het Belgische familiebedrijf Cromarbo. Van over de 

hele wereld selecteren en importeren zij graniet, onyx en kwarts in 
eindeloze variaties kleuren, patronen vol inspiratie... De voorkeur van 
de Croonenberghs ligt overduidelijk bij marmer. De blokken van dit no-
bel, machtig en tijdloos materiaal lijken als kunstwerken van een mu-
seum tentoongesteld langsheen de gaanderijen van Cromarbo’s meer 
dan 3.000 vierkante meter tellende magazijn in Rhisnes bij Namen.

Cromarbo is a fourth generation Belgian family business presently 
run by Bruno Croonenberghs and his sister Isabelle. They handpick 
and import granite, onyx and quartzite from every corner 
of the world in endless variations of colours, veins and inspirations, 
but their particular predilection is for marble. Around the alleys 
of their 3,000 square meter warehouse, located in Rhisnes near 
Namur, blocks of these noble, powerful and timeless materials 
are exhibited like works of art in a museum.
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