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130 jaar

VIER GENERATIES   
Al sinds de vorige eeuw (1890)  
beschikt Meubelstoffeerder Mol 
& Geurts over haar eigen atelier, 
waarin meubelen op maat wor-
den gemaakt. Vakmanschap en 
veel aandacht voor de klant staan 
al meer dan honderd jaar garant 
voor stijlvol zitcomfort en een 
grote groep trouwe klanten.

MOL & GEURTS, een familie-
bedrijf waarin de klant en 
continue productontwikkeling 
centraal staan. Steeds weer 
vernieuwend. Mede door het 
luisteren naar de ideeën en 
wensen van klanten  blijft dit 
veelzijdige bedrijf in beweging.

130 JAAR MOL & GEURTS  
Een ambachtelijke meubelstoffeer-
derij waar vakmensen ijzersterk zijn 
in het opnieuw bekleden, herstoffe-
ren en projectinrichting en het ma-
ken van nieuwe exclusieve zitmeu-
bels, Special Items, MG Art meubels, 
Re-Design en Refurbished Furniture. 

In ons atelier worden meubels com-
pleet vernieuwd en gerestyled tot 
een hedendaags nieuw uniek en 
exclusief zitmeubel. Wij herstofferen 
uw eigen stoelen en/of banken, ook 
voor uw hotel en restaurant, caravan 
of boot. Mol & Geurts: een hart voor 
zitmeubelen.  

www.molgeurts.nl



130 JAAR MOL & GEURTS  

MAATWERK & VAKWERK

EIGEN ATELIER

SPECIALIST IN ZITMEUBELEN

HERSTOFFERING & NIEUW

ZEER HOGE KWALITEIT 
 

PROJECT MEUBEL STOFFERING 
MOL & GEURTS

Heeft u een hotel en/of restaurant? Wilt u de eetkamer en of zaal vernieuwen of 
de hotelkamers? Dan bent u bij ons aan het juiste adres als het om zitmeubelen 
gaat. Wij leveren nieuwe zitmeubelen geheel op maat, maar zijn tevens specia-
list in herstoffering (stof en leer).  
 
Heeft u merk stoelen die duur waren in aanschaf maar gebruikssporen laten 
zien? Of heeft u zich laten overhalen om designstoelen te kopen waarvan het 
zitcomfort te wensen overlaat? Of heeft u zitmeubelen die geherstoffeerd en op 
maat gemaakt dienen te worden, uitgevoerd in stof of in leer? Of wenst u nieu-
we zitmeubelen geheel op maat? Alles draait om het zitcomfort van uw klanten. 
Want ook daar komt men voor terug!  Immers na een lunch, een avondje tafe-
len, een middag vergaderen of een lounge uurtje moeten klanten uitgerust weer 
op weg kunnen gaan. We weten namelijk allemaal helaas uit eigen ervaring hoe 
belabberd vaak het zitcomfort gesteld is. Pijn in de rug, moe en uit balans zijn is 
dan het gevolg. En dat maakt Mol & Geurts nu zo bijzonder. Wij leveren maat-
werk, met visie voor ‘goed en comfortabel zitten’. Uw wensen worden door ons 
tot in de finesse vertaald. Immers een avondje uit eten in een top-restaurant is 
een totaal beleving, waarbij de totale entourage net zo belangrijk is als het eten 
dat geserveerd wordt. Sfeer, muziek, bediening en niet in het minst ook heel lek-
ker kunnen zitten... 
 
Kortom: in ons Mol & Geurts atelier worden zitmeubelen compleet vernieuwd en 
gerestyled tot unieke en exclusieve zitmeubelen. Geheel naar wens en op maat. 
Van ontbijtruimte, vergaderzaal tot slaapkamer... Wij herstofferen met leder en 
stof en zorgen voor het comfortabele zitten. Maak van het ‘aan tafel gaan’ een 
unieke en ontspannen belevenis, maak van het slaapkamer moment een relax 
ruimte en creëer de sfeer die u wenst. Mol & Geurts maakt het nieuwe zitten mo-
gelijk en levert unieke zitmeubelen met comfort tot in ieder detail. 

Mol & Geurts maakt het nieuwe comfortabele zitten mogelijik...
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Mol & Geurts is gespecialiseerd in het inrichten van totaalprojecten op het 
gebied van zitmeubelen. Zoekt u (her)stoffering voor uw hotel, restaurant,  
woning, camper of yacht...  Dan bent u hier aan het juiste adres. 

Mol & Geurts is gespecialiseerd in project-meubel-stoffering, geheel naar 
wens en op maat. Wij nemen u alle zorgen uit handen en zorgen voor een  
totale metamorfose op het gebied van zitmeubelen. Indien gewenst met een 
eigen naam-label. Graag zijn wij u van dienst. 

Wilt u meer informatie? Heeft u specifieke wensen?  
Wij helpen u graag verder. 



130 jaar

***** KLANT AAN HET WOORD 
 
Hotel Klein Zwitserland, Slenaken.
Diana Huls, directeur: “Samenwerking met Mol & Geurts naar volle tevredenheid”

“Hotel Klein Zwitserland is gelegen is Slenaken en is vernoemd naar de heuvelachtige streek 
waar het riviertje de Gulp vanuit België Zuid-Limburg binnenstroomt. Het hotel heeft een 
adembenemend mooi uitzicht over dit deel van het Limburgse Heuvellandschap. Klein Zwitser-
land is een kleinschalig familie hotel waar gastvrijheid, comfort en culinaire geneugten harmoni-
eus samenkomen. U voelt zich snel thuis in het stijlvolle moderne interieur met Engelse details.  
 
De Wellness Suites en Wellness Superiorkamers bevinden zich in de moderne nieuwbouwvleu-
gel. Een aantal suites is te gebruiken als familiekamer. De herstoffering van de zitmeubelen in 
de hotelkamers en het restaurant heeft Mol & Geurts naar volle tevredenheid uitgevoerd. Deze 
hoogwaardige zitmeubelen dragen bij aan het comfort, wat onze gasten verdienen en wat wij 
wensen uit te stralen. Kwaliteit dus.” 
 
https://www.kleinzwitserland.com

> naar 
Maritiem



Maritiem

BOOTSTOFFERING

Bootstoffering is een vak op zich. Een op de  
milimeter nauwkeurige stoffering zorgt ervoor dat 
alle meubels passend worden opgeleverd.  

De ‘pasbakken’ oftewel mallen zorgen ervoor dat de 
stoffering naadloos aansluit op de rest van het inte-
rieur. Het leer, de stof , de kleur, alles wordt samen 
bepaald. Mol & Geurts is gespecialiseerd in Yachten 
stoffering. 

Voor meer informatie neem contact met ons op. 
 

 
 
VOORDELEN:  
Korte lijnen
Maatwerk 
Just in time levering
Perfectie door pasbakken
custo made
130 jaar ervaring
Hands on deck...

WAAROM MOL & GEURTS?  
Wij bestaan 130 jaar. Dus stofferen zit in ons DNA…!
Bij MOL & GEURTS staan alle vakmensen op de juiste 
plek.
Perfectie is onze minimum norm.
Als het gecompliceerd wordt beginnen wij het leuk te 
vinden.



LINSSEN YACHTS 

Linssen Yachts en Mol & Geurts, …..beide bedrijven met de focus 
op perfectie!

Een boot geeft u het ultieme gevoel van vrijheid. Een weidse 
blik over het water. Het gevoel van vrijheid, rust en ontspanning 
op rivieren en meren. Aan dat gevoel wil MOL & GEURTS graag 
bijdragen. Wij zijn dan ook trots op onze samenwerking met 
Linssen Yachts uit Maasbracht.

Linssen Yachts bouwt stalen motorjachten in het 9-15 me-
ter segment en is uitgegroeid tot een marktleider in de stalen 
jachtbouw. Linssen Yachts staat voor stalen motorjachten van 
een superieure kwaliteit. In elk decennium sinds de oprichting 
van het bedrijf in 1949 was Linssen Yachts de drijvende kracht 
achter innovatieve vernieuwingen op het gebied van jachtbouw. 
En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven!

Linssen Yachts en MOL & GEURTS hebben twee zaken gemeen. 
Beiden zijn ondernemingen met diepe Limburgse roots en bei-
de hebben ze een permanente focus op het leveren van top 
kwaliteit. Dat is wat we beloven en dat is wat we leveren. 

Wilt u meer weten? Wilt u een afspraak maken en een kijkje 
komen nemen in onze showroom met atelier? Wij maken graag 
tijd voor u vrij. 
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“Beleef het nieuwe zitten. Ontdek ons maatwerk”
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130 jaar



“Nieuw of herstoffering”
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130 jaar



“Voor iedere ruimte een uniek zitmeubel”
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