Gekozen artikel
Serie Terra Greys
Kleur koel zwart
Kleurcode 203
Uitvoering vlak (V)
Formaat 30 x 30 cm
Toepassingsgebied vloer, terras, wand
Artikelnummer 203 V 030030

Artikelgegevens
Beschikbare formaten

100 x 100 cm

60 x 120 cm

Esthetische informatie

90 x 90 cm

productsoort

vloertegel

kleurcode

203

uitvoering

V

formaat

30 x 30 cm

kleur

koel zwart

oppervlak

mat dessin

prijsgroep

BP19

geglazuurd

nee

75 x 75 cm

Technische informatie
40 x 120 cm
60 x 60 cm

30 x 120 cm

37,5 x 75 cm

vorstbestendig

ja

loopveiligheid R*

10

reflectiewaarde

8%

Cradle to Cradle

Silver

fabricagemaat

296 x 296 mm

dikte

10 mm

20 x 120 cm
45 x 45 cm

30 x 60 cm

30 x 30 cm
10 x 60 cm

20 x 20 cm

20 x 60 cm

15 x 60 cm

15 x 30 cm

5 x 60 cm

Bestelinformatie
stuks/m²

11

stuks/doos

10

dozen/pallet

48

stuks/pallet

480

m²/pallet

43,6

kg/m²

23,3

kg/pallet

1041

nalevergarantie

2040

Aanvullende informatie
Loopveiligheid R-waarde

* zie technische product-,
data- en informatiebladen

Bijbehorende accessoires kunt u vinden op:
mosa.com/nl-nl/producten/tegels/203__V_030030
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Terra Greys
Terra Greys bestaat uit tegels in warme en
koele grijstinten. Basiskleuren met subtiele
nuances in dessin die een strak, industrieel
beeld neerzetten. De tinten lopen geleidelijk
over van licht naar donker. Een combinatie van
lichte en/of donkere grijstinten in diverse
formaten brengt ritme en structuur in wanden
en vloeren. De kleurschakeringen in Terra Greys
zijn minimaal, waardoor een wand in één
kleurtoon uniachtig oogt.

Tijdloze basistegels met ongeëvenaard
levendige kleurschakeringen. Terra geldt als
een sterke, puur keramische tegelklassieker.
Bekend vanwege zijn matte, poederachtige
uitstraling en gevlamd dessin. De tegel is
toepasbaar op vloeren en wanden, zowel in
interieurs als exterieurs. Terra bestaat uit de
series: Terra Beige & Brown, Terra Greys, Terra
Maestricht en Terra Tones. Door diversiteit in
kleurtinten en dessin creëert elke serie een
andere uitstraling en beleving.

Terra Greys bestaat uit twaalf subtiele
grijstonen, verdeeld in koel grijs, warm grijs en
mosgrijs die geleidelijk verlopen van licht naar
donker. Terra Greys toont zeer minimale
kleurschakeringen, die per tegel wisselen. Deze
subtiliteit in kleur zorgt ervoor dat de
formaatcombinatie binnen een patroon de
meeste aandacht krijgt.

Documentatie en persoonlijk advies
Van ontwerp tot realisatie: in elk stadium van
het proces kunt u bij Mosa terecht. Voor
inspiratie, productinformatie of advies. Op
onze website vindt u referenties, brochures,
technische specificaties, bestekteksten en nog
veel meer. Voor persoonlijk advies kunt terecht
bij onze Customer Care-medewerkers en
projectadviseurs.

Design Studios en distributeurs
Mosa heeft eigen Design Studios in Maastricht,
Amsterdam, Frankfurt en Londen. Hier kunt u
als ontwerper, architect of opdrachtgever de
gehele tegelcollectie bekijken en aanraken.
Natuurlijk kunt u hiervoor tevens terecht bij
onze distributeurs. Op onze website vindt u
een distributeur bij u in de buurt.

Service
Kleurstaalservice
Het kiezen van de juiste tegel op basis van
foto’s kan lastig zijn. De kwaliteit, kleur,
textuur en het dessin beoordeelt u
gemakkelijker als u de tegel in handen heeft.
Kleurstalen en monstermappen vraagt u
daarom vrijblijvend aan via uw projectadviseur,
Customer Care, Mosa Design Studios, partners
en onze website.
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Nog vragen?

facebook.com/mosatiles

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en
ondersteuning van onze klanten. Dit betekent
dat we actief het gesprek opzoeken en
interesse tonen in wat u beweegt. Dit vormt de
basis voor een samenwerking. We denken
graag met u mee, om zoveel mogelijk te
ontzorgen. Van het begin tot het einde van het
bouwproces zijn we een partner. Onze
Customer Care-medewerkers en uw
projectadviseur staan altijd voor u klaar.

mosa.com/contact
Customer Care International
T +31 (0)43 368 92 29
Customer Care France
T +33 (0)1 86 65 08 88
Customer Care United States
T +1 212 729 6332

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.nl
www.mosa.com
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Gekozen artikel
Serie Terra Greys
Kleur midden warm grijs
Kleurcode 204
Uitvoering vlak (V)
Formaat 30 x 30 cm
Toepassingsgebied vloer, terras, wand
Artikelnummer 204 V 030030

Artikelgegevens
Beschikbare formaten

100 x 100 cm

60 x 120 cm

Esthetische informatie

90 x 90 cm

productsoort

vloertegel

kleurcode

204

uitvoering

V

formaat

30 x 30 cm

kleur

midden warm grijs

oppervlak

mat dessin

prijsgroep

BP19

geglazuurd

nee

75 x 75 cm

Technische informatie
30 x 120 cm
60 x 60 cm

37,5 x 75 cm

30 x 60 cm

45 x 45 cm

vorstbestendig

ja

loopveiligheid R*

10

reflectiewaarde

22%

Cradle to Cradle

Silver

fabricagemaat

296 x 296 mm

dikte

10 mm

20 x 60 cm

Bestelinformatie
30 x 30 cm
10 x 60 cm

20 x 20 cm

15 x 60 cm

15 x 30 cm

5 x 60 cm

stuks/m²

11

stuks/doos

10

dozen/pallet

48

stuks/pallet

480

m²/pallet

43,6

kg/m²

23,3

kg/pallet

1041

nalevergarantie

2040

Aanvullende informatie
Loopveiligheid R-waarde

* zie technische product-,
data- en informatiebladen

Bijbehorende accessoires kunt u vinden op:
mosa.com/nl-nl/producten/tegels/204__V_030030
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Terra Greys
Terra Greys bestaat uit tegels in warme en
koele grijstinten. Basiskleuren met subtiele
nuances in dessin die een strak, industrieel
beeld neerzetten. De tinten lopen geleidelijk
over van licht naar donker. Een combinatie van
lichte en/of donkere grijstinten in diverse
formaten brengt ritme en structuur in wanden
en vloeren. De kleurschakeringen in Terra Greys
zijn minimaal, waardoor een wand in één
kleurtoon uniachtig oogt.

Tijdloze basistegels met ongeëvenaard
levendige kleurschakeringen. Terra geldt als
een sterke, puur keramische tegelklassieker.
Bekend vanwege zijn matte, poederachtige
uitstraling en gevlamd dessin. De tegel is
toepasbaar op vloeren en wanden, zowel in
interieurs als exterieurs. Terra bestaat uit de
series: Terra Beige & Brown, Terra Greys, Terra
Maestricht en Terra Tones. Door diversiteit in
kleurtinten en dessin creëert elke serie een
andere uitstraling en beleving.

Terra Greys bestaat uit twaalf subtiele
grijstonen, verdeeld in koel grijs, warm grijs en
mosgrijs die geleidelijk verlopen van licht naar
donker. Terra Greys toont zeer minimale
kleurschakeringen, die per tegel wisselen. Deze
subtiliteit in kleur zorgt ervoor dat de
formaatcombinatie binnen een patroon de
meeste aandacht krijgt.

Documentatie en persoonlijk advies
Van ontwerp tot realisatie: in elk stadium van
het proces kunt u bij Mosa terecht. Voor
inspiratie, productinformatie of advies. Op
onze website vindt u referenties, brochures,
technische specificaties, bestekteksten en nog
veel meer. Voor persoonlijk advies kunt terecht
bij onze Customer Care-medewerkers en
projectadviseurs.

Design Studios en distributeurs
Mosa heeft eigen Design Studios in Maastricht,
Amsterdam, Frankfurt en Londen. Hier kunt u
als ontwerper, architect of opdrachtgever de
gehele tegelcollectie bekijken en aanraken.
Natuurlijk kunt u hiervoor tevens terecht bij
onze distributeurs. Op onze website vindt u
een distributeur bij u in de buurt.

Service
Kleurstaalservice
Het kiezen van de juiste tegel op basis van
foto’s kan lastig zijn. De kwaliteit, kleur,
textuur en het dessin beoordeelt u
gemakkelijker als u de tegel in handen heeft.
Kleurstalen en monstermappen vraagt u
daarom vrijblijvend aan via uw projectadviseur,
Customer Care, Mosa Design Studios, partners
en onze website.
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Nog vragen?

facebook.com/mosatiles

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en
ondersteuning van onze klanten. Dit betekent
dat we actief het gesprek opzoeken en
interesse tonen in wat u beweegt. Dit vormt de
basis voor een samenwerking. We denken
graag met u mee, om zoveel mogelijk te
ontzorgen. Van het begin tot het einde van het
bouwproces zijn we een partner. Onze
Customer Care-medewerkers en uw
projectadviseur staan altijd voor u klaar.

mosa.com/contact
Customer Care International
T +31 (0)43 368 92 29
Customer Care France
T +33 (0)1 86 65 08 88
Customer Care United States
T +1 212 729 6332

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.nl
www.mosa.com
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Gekozen artikel
Serie Terra Maestricht
Kleur antraciet
Kleurcode 216
Uitvoering vlak (V)
Formaat 30 x 30 cm
Toepassingsgebied vloer, terras, wand
Artikelnummer 216 V 030030

Artikelgegevens
Beschikbare formaten

100 x 100 cm

60 x 120 cm

Esthetische informatie

90 x 90 cm

productsoort

vloertegel

kleurcode

216

uitvoering

V

Formaat

30 x 30 cm

kleur

antraciet

oppervlak

mat dessin

prijsgroep

BP19

geglazuurd

nee

75 x 75 cm

Technische informatie
40 x 120 cm
60 x 60 cm

30 x 120 cm

37,5 x 75 cm

vorstbestendig

ja

loopveiligheid R*

10

reflectiewaarde

13%

Cradle to Cradle

Silver

fabricagemaat

296 x 296 mm

dikte

10 mm

20 x 120 cm
45 x 45 cm

30 x 60 cm

30 x 30 cm
10 x 60 cm

20 x 20 cm

20 x 60 cm

15 x 60 cm

15 x 30 cm

Bestelinformatie
stuks/m²

11

stuks/doos

10

dozen/pallet

48

stuks/pallet

480

m²/pallet

43,6

kg/m²

23,3

kg/pallet

1041

5 x 60 cm

Aanvullende informatie
Loopveiligheid R-waarde

* zie technische product-,
data- en informatiebladen

Bijbehorende accessoires kunt u vinden op:
mosa.com/nl-be/producten/tegels/216__V_030030
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Terra Maestricht
Terra Maestricht staat voor uitgesproken
aardetinten met opvallend levendige
kleurschakeringen. Het gevlamd dessin en de
poederachtige structuur zijn kenmerkend voor
puur keramiek. Geen tegel uit Terra Maestricht
oogt exact hetzelfde. Elk exemplaar heeft zijn
eigen kleurnuances, net zoals in de natuur. De
tegel dankt deze schakeringen aan de
natuurlijke valbeweging van keramisch
granulaat. De combinatie van verschillende
kleurmengsels zorgt voor levendigheid en
creëert optisch diepte in wanden en vloeren.

Tijdloze basistegels met ongeëvenaard
levendige kleurschakeringen. Terra geldt als
een sterke, puur keramische tegelklassieker.
Bekend vanwege zijn matte, poederachtige
uitstraling en gevlamd dessin. De tegel is
toepasbaar op vloeren en wanden, zowel in
interieurs als exterieurs. Terra bestaat uit de
series: Terra Beige & Brown, Terra Greys, Terra
Maestricht en Terra Tones. Door diversiteit in
kleurtinten en dessin creëert elke serie een
andere uitstraling en beleving.

Van porseleinwit tot beige en zwart. Het
kleurenpalet van Terra Maestricht telt zestien
basiskleuren in modulaire formaten. De
expressieve kleurtonen vormen de basis voor
interieurs en exterieurs. De serie omvat ook
tegels in meer ingetogen tinten, zoals lichtgrijs
en warm porseleinwit.

Documentatie en persoonlijk advies
Van ontwerp tot realisatie: in elk stadium van
het proces kunt u bij Mosa terecht. Voor
inspiratie, productinformatie of advies. Op
onze website vindt u referenties, brochures,
technische specificaties, bestekteksten en nog
veel meer. Voor persoonlijk advies kunt terecht
bij onze Customer Care-medewerkers en
projectadviseurs.

Design Studios en distributeurs
Mosa heeft eigen Design Studios in Maastricht,
Amsterdam, Frankfurt en Londen. Hier kunt u
als ontwerper, architect of opdrachtgever de
gehele tegelcollectie bekijken en aanraken.
Natuurlijk kunt u hiervoor tevens terecht bij
onze distributeurs. Op onze website vindt u
een distributeur bij u in de buurt.

Service
Kleurstaalservice
Het kiezen van de juiste tegel op basis van
foto’s kan lastig zijn. De kwaliteit, kleur,
textuur en het dessin beoordeelt u
gemakkelijker als u de tegel in handen heeft.
Kleurstalen en monstermappen vraagt u
daarom vrijblijvend aan via uw projectadviseur,
Customer Care, Mosa Design Studios, partners
en onze website.
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Nog vragen?

facebook.com/mosatiles

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en
ondersteuning van onze klanten. Dit betekent
dat we actief het gesprek opzoeken en
interesse tonen in wat u beweegt. Dit vormt de
basis voor een samenwerking. We denken
graag met u mee, om zoveel mogelijk te
ontzorgen. Van het begin tot het einde van het
bouwproces zijn we een partner. Onze
Customer Care-medewerkers en uw
projectadviseur staan altijd voor u klaar.

mosa.com/contact
Customer Care International
T +31 (0)43 368 92 29
Customer Care France
T +33 (0)1 86 65 08 88
Customer Care United States
T +1 212 729 6332

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.nl
www.mosa.com
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