
       Een bijzondere selectie

Bij Michel Oprey & Beisterveld vindt u de mooiste selectie 

natuursteen en keramiek, in alle denkbare verschijningsvormen en 

voor diverse toepassingen. Hieraan worden voortdurend producten 

toegevoegd die wij op onze reizen door de hele wereld ontdekken 

en waarvan de verdere ontwikkeling door ons intensief wordt 

begeleid. 

Ons bedrijf voert het meest uitgebreide assortiment natuursteen 

en keramiek van de Benelux. Nieuwe formaten en afwerkingen 

worden met zorg uitgekozen, passend bij de trends van het moment 

of juist met een tijdloos karakter. De exclusiviteit van de producten 

wordt gegarandeerd door de jarenlange relaties die Michel Oprey & 

Beisterveld met haar toeleveranciers onderhoudt.

De naam Michel Oprey & Beisterveld staat voor kwaliteit in 

natuursteen en keramiek. Een kwaliteit die toonaangevend is in 

de markt en wordt gewaarborgd door strenge kwaliteitscontroles 

en nauwkeurige materiaalselecties. Michel Oprey & Beisterveld 

werkt uitsluitend met leveranciers die beschikken over een goed 

georganiseerd controlesysteem. Zo kan kwaliteitscontrole direct 

op locatie plaatsvinden, waar ook ter wereld. Daarnaast stelt 

Michel Oprey & Beisterveld aan haar toeleveranciers in het kader 

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen strikte eisen ten 

aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu. 

VESTIGINGEN

Echt

Havenweg 18

6101 AB Echt

Tel: +31 (0)475 417 000

info@mo-b.nl 

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8.00-17.30 uur

Zaterdag: 9.00-16.00 uur

(bij voorkeur op afspraak)

Vianen

De Limiet 21A

4131 NR Vianen

Tel: +31 (0)30 241 7000

info@mo-b.nl

Maandag: gesloten

Zaterdag: 9.00-16.00 uur

(bij voorkeur op afspraak)

Naam:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Bij bezoek op zaterdag is in Vianen de slagboom gesloten, deze zal 

echter automatisch opengaan zodra u met de auto aan komt rijden.

De platenhal is van maandag t/m vrijdag enkel op afspraak te bezoeken

- Plaats hier uw firmastempel -

EchtEcht Vianen

V
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We verwelkomen u graag in één van onze showrooms. 
Op zaterdag wegens drukte bij voorkeur op afspraak.

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.30 uur

Natuursteen en keramiek

Welkom



Laat u inspireren in de mooiste 

showrooms en showtuinen 

van de Benelux!

       Totaal 6.500 m2 showroom indoor

       Totaal 6.500 m2 showtuin outdoor

       Locatie in Echt en Vianen

Locatie
Vianen, Utrecht

Bezoek onze showrooms!

Bij de keuze voor een type wand- of vloerafwerking gaat u niet over 1 

nacht ijs. Logisch, veelal maakt u deze keuze voor de lange termijn en 

de wand- en vloerafwerking is een zeer bepalende factor voor de sfeer 

in uw badkamer, woonkamer of keuken. 

Mocht u uiteindelijk gekozen hebben voor natuursteen of keramiek 

dan zijn enige felicitaties wel op zijn plaats. U kiest daarmee namelijk 

voor exclusiviteit, duurzaamheid en tijdloosheid. Bovendien is het voor 

ons een teken dat u over een goede smaak beschikt.

U wilt de zekerheid dat u op 1 adres kunt kiezen uit alles wat er 

in de markt wordt aangeboden. Michel Oprey & Beisterveld brengt 

voor u de hele wereld van natuursteen en keramiek bij elkaar in haar 

showrooms. U ziet bij ons veel meer dan bij enig ander adres in de 

Benelux, en misschien wel ver daarbuiten. Niet voor niets zijn wij de 

nummer 1 in natuursteen en keramische binnen- en buitenvloeren 

en kunnen wij ons door de integratie van Beisterveld natuursteen 

baseren op een ervaring van meer dan 170 jaar in de import van 

natuursteen. 

Locatie
Echt, Limburg


