De liefde voor natuursteen
MASTERSTONE

Natuursteen, de parel van de natuur, wordt gedurende duizenden jaren gevormd door
natuurlijke krachten en weerselementen. Er is geen authentieker materiaal dat de ziel
en de geschiedenis van de natuur zo gedetailleerd weerspiegelt.
Door zijn puurheid en unieke karakteristieken is iedere natuursteen een historisch
en tegelijkertijd levend kunstwerk. Met vakmanschap en knowhow zetten we
natuurstenen met passie en liefde om in fenomenale kunst(objecten).
MasterStone begrijpt als geen ander de kracht, de ziel en de uniciteit van iedere
natuursteen. Met de juiste precisie, zorg, ervaring en passie laat MasterStone het
gesteente overstijgen tot ongeëvenaarde schoonheid die terugblikt op de geschiedenis
van de natuur.

Masterstone, meer dan passie voor natuursteen
Al meer dan 50 jaar lang produceren en plaatsen we bij MasterStone gedetailleerd maatwerk uit karaktervolle en verschillende
soorten natuurstenen. De puurheid en unieke karakteristieken van natuurstenen bewaren? Daar zetten we ons iedere dag
voor in! Dankzij de knowhow en expertise van onze vakmensen worden al onze natuurstenen bewerkt tot hoogwaardige en
stijlvolle producten of objecten voor binnen en buiten. De producten die we realiseren zijn zeer gevarieerd en gaan van simpele
gevelbekledingen tot architecturale interieurs of exclusieve kunstarmaturen.
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MasterStone begrijpt de kracht, de ziel en de uniciteit van iedere
natuursteen. Met de juiste precisie, ervaring en liefde laat MasterStone
het gesteente overstijgen tot ongeëvenaarde schoonheid die terugblikt
op de geschiedenis van de natuur.

Keukens
De keuken is het kloppend hart van het huis en vormt de plaats
waar mensen veel tijd doorbrengen. Gezellig tafelen met het
gezin of koken met vrienden, de keuken is een warme ruimte.
Dat we hier dagelijks veel tijd spenderen staat vast. Daarom is
het belangrijk om na te denken over de indeling én het interieur
waarin we thuiskomen. Want naast het mooie aspect, moet er ook
rekening gehouden worden met het functionele.

BLADEN
VLOEREN
SPOELBAKKEN
TAFELS
WANDTEGELS

“Een functioneel en mooi design gaan bij MasterStone hand in hand.
De keuken wordt niet gezien als een object, maar als een groter deel van het geheel.”

Badkamers
In een badkamer is het belangrijk om een geborgen en intieme
sfeer te creëren, hoe klein of groot de ruimte ook mag zijn. Iedere
voorkeur en smaak is uniek! Vaak ligt de focus op het functionele,
toch wordt er ook steeds vaker een accent gelegd op het ontwerp en
het design. MasterStone biedt een combinatie van die drie aspecten
aan. Ons uitgebreid assortiment voorziet badkameroplossingen
die voldoen aan iedere stijl en passen in elk project. De badkamer
van je dromen, dat is onze norm.
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“Bij MasterStone is iedere badkamer het resultaat van
een zorgvuldige afweging tussen comfort en design.”

Interieuroplossingen
Tal van interieuroplossingen zijn gebonden aan standaardafmetingen, bij natuursteen ben je enkel gebonden aan de unieke
karakteristieken van de natuur. Kiezen voor natuursteen is kiezen voor een uniek verhaal. Dankzij ons uitgebreide machinepark en
variërende assortiment is vrijwel iedere bewerking in een interieur mogelijk. Bij ons kan je terecht voor standaard vensterbanken,
schouwen, tafels, tegels of trappen in natuursteen. Ook voor bijzondere afwerkingen en speciale afmetingen of hoeveelheden ben
je bij MasterStone aan het juiste adres. Vertel ons over jouw zoektocht, we schrijven graag mee aan het verhaal.

VENSTERBANKEN - SCHOUWEN - TAFELS - TEGELS - TRAPPEN - KUNSTOBJECTEN

Buitenoplossingen
De elegantie van natuursteen kan ook in de buitenomgeving in tal
van vormen voorkomen. Duurzame natuursteenelementen dragen bij
aan de uniciteit van je woning, denk hierbij aan dekstenen, dorpels,
gevelbekledingen, muurafdekkingen, omlijstingen of tegels. Ook
andere elementen in de vorm van natuursteen zoals brievenbussen,
palissaden, tegels of trappen dragen bij aan een karaktervolle
buitenomgeving. In tegenstelling tot de meeste materialen wordt
natuursteen alleen maar mooier en unieker met de jaren. Hoe?
Dankzij externe weersomstandigheden zoals regen, wind of koude.
Speciale wensen of voorkeuren? MasterStone zorgt ervoor!
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Natuursteen
Bij MasterStone kan je terecht voor alle soorten natuursteen, in alle kleuren, vormen en maten. Ieder gesteente behandelen we
volgens de regels van de kunst. Hieronder vind je de meest voorkomende natuurstenen, maar ook voor de specialere gesteenten
ben je bij MasterStone aan het juiste adres!
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Bezoek onze showroom
Steenweg naar As 12 | 3630 Maasmechelen
MAANDAG T.E.M. VRIJDAG VAN 8u00 - 17u00
ZATERDAG 9u00 - 12u00
ZON- EN FEESTDAGEN ZIJN WIJ GESLOTEN
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