


De liefde voor natuursteen

M A S T E R S T O N E

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.

50 jaar
KENNIS EN ERVARING

Exclusieve realisaties
DANKZIJ UITGEBREIDE MACHINEPARK

Eigen transport
EN PLAATSING

Geen middelman
WIJ KOPEN RECHTSTREEKS AAN 

Eigen productie
ALLES KAN OP MAAT 

Passie & ambacht
DAAR WERKEN WIJ MEE



Vakmanschap 

P R O D U C T I E

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.

BLADEN 

VLOEREN 

DOUCHEBAKKEN 

WASTAFELS 

WANDTEGELS



“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!  

BRIEVENBUSSEN

OMLIJSTINGEN

GEVELBEKLEDING 

VENSTERBANKEN 

MUURAFDEKKING

KUNSTOBJECTEN

DORPELS

DEKSTENEN

PALISSADEN

TEGELS

TRAPPEN





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! 

Arduin

Blauwe hardsteen of arduin is een 

compacte zandsteen die gevormd wordt 

in de koolstofrijke modder van ondiepe 

en warme zeeën. Door de mooie structuur 

en uitstekende duurzaamheid is arduin 

een ideaal bouwmateriaal voor zowel 

binnen als buiten. 

Witsteen

Witsteen is een natuursteen die bestaat 

uit zachte kalksteen, Het gesteente is 

meestal ruw, maar kan ook geschuurd 

of geciseleerd worden. Niet alle soorten 

witsteen zijn even geschikt voor binnen 

en buiten, raadpleeg onze kenners voor 

je aan de slag wilt gaan met witsteen. 

Graniet

Graniet ontstaat door het stollen van 

magma in diepere aardlagen en bestaat 

uit kwarts, veldspaten en glimmers. 

Graniet staat gekend om zijn slijtvast-

heid en krasbestendigheid, ideaal voor 

keukenwerkbladen en vloeren.



“Steensoorten die je kunnen inspireren”

Composiet

Composiet is een industrieel vervaardigde 

steen, samengesteld uit resten 

natuursteen. Elke composietproducent 

heeft een eigen en uniek ‘recept’ 

waardoor de samenstelling steeds 

verschillend is. Composietsteen is een 

duurzaam materiaal dat vooral gebruikt 

wordt voor werkbladen, vloeren en 

wandbekledingen.

Marmer

Marmer ontstaat door de vervorming van 

kalksteen. Door extreme veranderingen 

op vlak van temperatuur en druk, wordt 

de kalksteen langzaam getransformeerd 

tot marmer. Marmer komt veel voor 

in de bouwsector omdat de materie 

gemakkelijk te bewerken is. Maar ook 

voor jouw interieur is ze in vele vormen 

de perfecte eyecatcher.

Terrazzo

Terrazzo is een combinatie van  

marmerkorrels en al dan niet gekleurd 

cement of klei die na droging wordt 

gepolijst. Terrazzo wordt door zijn 

slijtvastheid en krasbestendigheid 

veel gebruikt voor vloerafwerking en 

werkbladen. Maar ook voor decoratieve 

doeleinden zoals mozaïeken is terrazzo 

een uiterst geschikte steensoort.



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

Contacteer Masterstone
+32 (0) 89 65 82 61  | info@masterstone.be | www.masterstone.be


