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WELKOM

IN HET HART VAN MBI

De Steenmeesters achter het merk MBI

Welkomstwoord  1

Ons bedrijf
Toen onze oprichter Anton van der Meijden in februari 1945 startte aan de Hastelweg in Eindhoven, had hij nooit kunnen 

vermoeden dat dit bescheiden bedrijf uit zou gaan groeien tot één van de grootste productiebedrijven van Europa. Nu, 

inmiddels 77 jaar later, zijn wij nog steeds enorm trots op zijn ondernemersgeest, doorzettingsvermogen en innovatiedrang 

van destijds. Innoveren zit MBI in het bloed en dat merk je dan ook bij de aanschaf van onze producten. Stuk voor stuk 

producten die uitsluitend op deze wijze de krachtige merknaam MBI mogen dragen. En één ding is zeker! Welk product uit 

onze collectie je ook kiest: je geniet ervan tot in lengte van jaren en het is allemaal vooral #mooimetmbi!

Namens alle Steenmeesters,

Patrick van den Tillaart

Commercieel Directeur / Sales and Marketing Director

Met trots hebben wij voor jou deze brochure gemaakt met daarin onze mooie ‘Keramiek Collectie’ voor 2022. 

Naast deze editie bestaat er ook nog een separate brochure voor de totale ‘Outdoor’ en de ‘Toebehoren’ 

collectie. Iedere ochtend en elke dag, zijn wij zonder dat je het door hebt voor jou aan de slag. Zonder dat 

je het door hebt, kun je van onze producten genieten. Veilig, comfortabel, duurzaam en vooral mooi! Dat is 

het uitgangspunt van elke Steenmeester binnen ons mooie familiebedrijf. Elke dag maken wij met elkaar 

de wereld een stukje mooier, niet alleen voor nu maar ook voor volgende generaties. Je treft binnen onze 

collectie een breed scala van producten aan voor elke gewenste buitentoepassing.
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Extra zoeken:

Praktisch en veelzijdig
80

66
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Alle artikelen op alfabetische volgorde vanaf BLZ 6
VOLLEDIGE PRODUCTENLIJST

3 cm keramiek

2 cm keramiek

2 cm keramiek

Esthetisch en onderhoudsvriendelijk

Nummer één desigmerk

Inhoud  5
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3 TRIAGRES (3 CM)
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Pictogrammen producteigenschappen

Gres Porcellenato

Licht belastbaar

Easy to clean
Behandeld voor eenvoudige reiniging

Uitsluitend voor lichte toepassingen geschikt

Door en door keramisch materiaal

Productoverzicht en Pictogrammen  7

LEGENDA

TWENTYGRES® (2 CM)

TRIAGRES (3 CM)



8   

Naast deze brochures hebben we nog een heel 

divers aanbod aan verschillende uitgaves. 

Thematige-, zoals over duurzaamheid, en 

diverse product catalogi zoals die van Marshalls 

en Mirage. Deze vind je via de website: 

www.mbi.nl/brochures

Deze editie bevat de GeoCollectie:  

GeoCeramica®, GeoProArte® en GeoSteen®. 

Samen bestrijken zij alle wensen qua 

toepassingen, kleuren, en mogelijkheden. Een 

allround assortiment doorspekt met ervaring. 

Het beste wat MBI te bieden heeft. Daarnaast 

vind je in deze catalogus ook Basicsteen, 

een selectie muurelementen en diversen als 

Marshalls natuursteen, Gardenline siertegels 

en Wienerberger klinkers. 

Ben je op zoek naar maximaal gebruiksgemak 

van jouw terras? Dan kunnen mooie keramische 

buiten tegels daaraan bijdragen. Keramische 

tegels zijn ‘gebakken’ en hebben daardoor 

een keihard oppervlak. De keramische 

tuintegels van MBI zijn slijtvast, kleurvast en 

zeer onderhoudsarm. In dit boekwerk bieden 

wij de mogelijkheid van 1, 2, én 3 cm dikke 

keramische tegels met de fraaiste designs en 

beste kwalitatieve features.

Hierin vind je een uitgebreid assortiment 

met diverse complementare spulletjes voor 

de tuinaanleg en het juist af- en verwerken 

van de overige artikelen. Het gaat dan 

om service-artikelen als, voegmiddel, kit, 

zaagbladen. Daarnaast vind je artikelen 

voor waterhuishouding en aanvullende 

benodigheden als muurelementen, opsluit-

banden, U- en L- Elementen etc. 

ANDERE CATALOGI (4.)

MBI OUTDOOR TOEBEHOREN (3.)

MBI OUTDOOR KERAMIEK (2.)

MBI OUTDOOR COLLECTIE (1.)

2022

Onderscheidende keramische tegels Heel divers

De collectie voor iedere tuinwens Service-artikelen en benodigdheden

praktisch

Je vindt deze catalogussen bij onze erkende MBI dealers. Uiteraard vind je ook al onze brochures op de website: 

www.mbi.nl/brochures

BESCHIKBAARHEID

MBI Catalogi

3
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Dankzij onze brede range aan producten heb je ook een scala aan toepassingsmogelijkheden. Op 

deze pagina een korte uiteenzetting waarbij het wel altijd zaak blijft om de juiste expertise in te 

winnen voor jouw specifieke situatie.

1 cm | Plavuizen GeoCeramica®

De mogelijkheden voor GeoCeramica® zijn heel divers. Dankzij de 4, 6 en 8 cm dikke varianten zijn alle mogelijke 

toepassingen voor buiten geschikt. Het is zelfs zo dat onze GeoCeramica® designs zich ook prima lenen voor 

binnen. Voor dit doeleinde is het mogelijk om de keramische tegels zonder onderlaag te verkrijgen. Zo bestaat ook 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld de woonkamer naar de tuin te verlengen. De losse plavuizen van GeoCeramica® 

lenen zich uitstekend voor binnentoepassingen.

2 cm | Mirage en TwentyGres®

Keramiek van Mirage staat naast de hoogstaande technische kwaliteit ook bekend om de esthetische aspecten. 

Mirage biedt één van de mooiste collecties ter wereld aan. De designs worden altijd in de eigen designstudio 

ontworpen en zijn daardoor 100% uniek. Veel series zijn geïnspireerd op de luxe van natuursteen maar ook 

moderne, industriële designs maken het aanbod compleet. Daarbij geniet de range van Mirage technische perfectie: 

de tegels zijn gerectificeerd (maatvast en gelijke zijden) en bestaan uit door en door keramisch materiaal (gres 

Toepassingsadvies
VOOR ELKE SITUATIE

en toepassing
Tegeldikte
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porcelenato). Uiterst geschikt voor tal van buiten-toepassingen zoals de tuin 

of het dakterras. Deze worden in een waterafvoerende drainage- mortel 

verlegd met een speciale aanhechting of, in het geval van een dakterras, op 

tegeldragers. In deze catalogus vind je daarnaast ook Emirates Premium en 

Twentygres® Budget alternatieven met dezelfde toepassingsgebieden.

3 cm | Triagres®

Triagres laat zich iets eenvoudiger leggen dan zijn 2 cm dikke voorgangers. 

3 cm keramiek kan op een gestabiliseerd zandbed gelegd worden als de 

ondergrond voldoende stabiel is én is bedoeld voor normaal gebruik. Door 

het gewicht ligt deze stabieler dan 2 cm en dat biedt ook in het geval van 

dakdragers een mooi voordeel.

4 cm | GeoCeramica®

Bij GeoCeramica hebben we de benodigde bodemvoorbereiding als het 

ware aan de keramiek bevestigt. Hierdoor laat GeoCeramica® zich relatief 

eenvoudig leggen, zonder wachttijden en tegen minder kosten dan met het 

aanleggen van reguliere 2 cm keramiek.

2 cm
dikte

3 cm
dikte

4 cm
dikte

1 cm
dikte

Toepassingsadvies  11



MET DE JUISTE KENNIS: VOLOP MOGELIJKHEDEN

Voor buiten én binnen

Soms wil je keramische buitentegels ook naar binnen verlengen of vice versa. Dat kan 

heel goed door bijvoorbeeld te kiezen voor de plavuizen- (losse tegels) en de volledige 

tegels van GeoCeramica®. Dan is het wel van belang om de verschillen tussen binnen- en 

buitentegels te kennen. 

Keramische buitentegels zijn dikker 
Omdat een tegel buiten meer te verduren heeft en zwaarder belast wordt zijn deze tegels dikker. In huis 

worden keramische tegels op een betonvloer gelegd. De tegel zelf hoeft hierdoor weinig op te vangen. 

Buiten heb je te maken met een zwakkere onderbouw. Hierom moet de tegel zelf meer kunnen opvangen. 

De minimale dikte voor buiten is daarom 2 cm. Als je wilt weten wat het aanleggen van een keramische 

buitenvloer inhoudt, bekijk dan onze verwerkingsinstructies.

Verschil in hardheid en stroefheid 
Per kwaliteit en leverancier is er altijd verschil in hardheid. Tegels voor buitengebruik zijn meestal 

Keramische tegels

Verschillen binnen en buiten

12   



EIGENAARSCHAP

OOG VOOR 
DETAIL

INVENTIVITEIT

TEAMGEEST

LEERGIERIGHEID

dubbelhard gebakken. Hierdoor zijn de tegels harder maar ook dichter van structuur en dus minder 

doordringbaar voor vocht. Hierdoor zijn deze tegels ook zeker altijd duurder dan voor binnengebruik. Extra 

hardheid kan ook worden gerealiseerd door de porseleinaarde voor het bakken onder extreem hoge druk 

te persen. Hier zit dan ook precies het verschil in kwaliteit van de verschillende merken. Met het blote oog 

kun je dat echter niet waarnemen.

Voor binnengebruik worden tegels vaak voorzien van een glazuurlaag, die heeft een beschermende 

functie. Maar deze tegels glimmen en zijn glad als er vocht op ligt waardoor ze ongeschikt zijn voor 

een buitenvloer! De samenstelling van de grondstof kan in dit geval van minder goede kwaliteit zijn. 

De glazuurlaag beschermt de tegel. Keramische tegels voor buiten zijn daarom ook meestal ‘gress 

porcellanato’. Dit is 100% porseleinaarde dat onder hoge druk en hoge temperatuur wordt gebakken. 

Onze keramische tuintegels hebben een zeer goede stroefheid zodat ze geschikt zijn voor buitengebruik. 

Kun je deze tegels ook binnen leggen? Ja, dat kan zeker. Maar je dient er dan wel rekening mee te houden 

dat het schoonmaken (dweilen) wat zwaarder is dan met keramische binnentegels.

Keramiek  13



KERAMIEK 2 CM
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DUURZAME ESTHETIEK

KERAMIEK 2 CM 

HOOFDSTUK 1
DE TUIN IS BIJ UITSTEK DE PLEK OM EVEN 

TOT RUST TE KOMEN. Eindeloos schrobben, 

boenen en schoonmaken van het terras 

passen logischerwijs helemaal niet binnen 

die waardevolle tijd waarin je wilt genieten. 

Kies voor keramische terrastegels, bespaar 

daarmee op de factor onderhoud en zorg dat 

je zoveel mogelijk vrije tijd in genieten kunt 

steken. 

Keramiek  15



MBI KERAMIEK COLLECTIE

MEER TIJD VOOR

GENIETEN
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Buiten genieten

Onderhoudsgemak is genieten
De tuin is bij uitstek de plek om even tot rust te komen. 
Een balletje trappen, lekker barbecueën met familie of 
genieten van een heerlijk glaasje onder de overkapping. 
Eindeloos schrobben, boenen en schoonmaken van 
het terras passen logischerwijs helemaal niet binnen 
die waardevolle tijd waarin je wilt genieten. Kies voor 
keramische terrastegels, bespaar daarmee op de factor
onderhoud en zorg dat je zoveel mogelijk vrije tijd in 
genieten kunt steken.

Buiten genieten
Er is niets zo vervelend als een grote schoonmaakklus 
voordat je met een goed gevoel naar buiten kunt. Je wilt 
lekker genieten wanneer de gelegenheid zich voordoet 
en de zon zich laat zien. Helaas heeft Nederland een 
gunstig klimaat voor allerlei hardnekkige aanslag. Dit 
weet zich eenvoudig te nestelen dankzij de vochtige 
omstandigheden. Zulke aanslag is de meeste mensen 
een doorn in het oog. Misschien weerhoudt dit je er 
zelfs wel van om lekker buiten te gaan zitten. Dergelijke 
aanslag en ander vuil weet zich dikwijls te hechten aan 
een tegeloppervlak omdat dit een grove toplaag heeft. 
En in het ergste geval heb je bestrating met een open 
structuur waar het vuil zelfs voor een groot deel intrekt.
Je kunt veel van deze problemen voorkomen met de 
keuze voor keramische tegels. Deze tegels zijn door 
en door zo verdicht dat dit de aanhechting van vuil en 
aanslag bemoeilijkt. Er is geen open of poreuze basis 
waaraan deze aanslag zich kan hechten. Hierdoor laat 
een eventuele ophoping van aanslag zich heel eenvoudig 
wegpoetsen. Ook met een hogedrukreiniger, wat op veel 
andere tegels juist af te raden is (let wel op de voegen, die 
zijn hier niet tegen bestand).

Voordelen keramiek
Keramische tegels zijn dus heel praktisch qua onderhoud. 
Dankzij de hard gebakken toplaag zal vuil zich niet of 
nauwelijks kunnen settelen. Dat maakt het ook veiliger uit 
praktisch oogpunt. Ook in de winter biedt de keramische 
range voordelen. Ze zijn namelijk bestand tegen 
strooizout. Zo geniet je ook hartje winter van een veilig 

en toegankelijk terras. Daarnaast zijn ze 100 % kleurecht, 
slijtvast, krasvast en zuur- en chloorbestendig. Ze gaan 
een leven lang mee. Dat zijn niet de enige goede redenen 
om naar dit materiaal te kijken. Wat als eerste in het oog
zal springen is de esthetiek van keramiek. Zoals je snel 
zult zien, vind je alle mogelijke natuurlijke steenachtige 
verschijningen binnen de keramische range die we je 
willen presenteren. Het mooie is dat ook minder geschikte 
materialen opeens wel overweldigende kwalitatieve 
kenmerken kunnen bezitten. Wat te denken van een 
prachtige houtvloer in strokenverband in je tuin? Binnen
de verschillende collecties van MBI vind je precies 
dit uiterlijk maar dan met uitmuntende keramische 
eigenschappen! Esthetiek en kwaliteit gaan hand in hand!

Verwerking keramische tegels
Keramische buitentegels zijn in allerlei varianten 
verkrijgbaar. Sommigen zijn heel eenvoudig te verwerken 
en andere types een heel stuk lastiger. De goedkoopste 
tegels betreffen de 2 cm dikke keramisch tegels. Deze 
worden in een drainage mortel verlegd met een speciale 
aanhechting. Keramische tegels van 3 cm dik zijn alweer 
een stuk zwaarder en liggen normaal gesproken wat 
vaster. Maar ook hiervoor adviseren wij om ze in een, 
daar speciaal voor samengesteld, mortelbed of op een 
stabilisatie laag aan te brengen. Zowel de 2 als de 3 cm 
keramische tegels hebben geen afstandhouders maar 
dienen ‘op voeg gelegd’ te worden. Voor de eenvoudigste 
verwerking kun je naar GeoCeramica® kijken (‘MBI Outdoor 
Collectie 2022’). Deze productrange biedt de voordelen 
van de keramische topplaat en het verwerkingsgemak 
van een betontegel. Bij een voldoende draagkrachtige 
ondergrond kun je GeoCeramica® gewoon in een verdicht 
zandbed verleggen. De geïntegreerde afstandhouders 
zorgen ervoor dat de tegels enerzijds minder snel 
beschadigen en anderzijds bij het leggen meteen op de 
juiste voegafstand liggen (wel corrigeren op de keramiek). 
Het is niet voor niets dat de MBI GeoCeramica® al enkele 
jaren de standaard voert qua keramische buitentegels. 
Het combineert namelijk alle positieve eigenschappen 
van de verschillende types tegels.

In een tijd waarin we allemaal druk zijn, wordt onze vrije tijd steeds schaarser en dus 

belangrijker. De tijd om te kunnen ontspannen delen we dan ook het liefst zo efficiënt 

mogelijk in. Daarom is het zo praktisch om die ontspanning dichtbij huis te zoeken.

Keramiek  17



Mirage
Keramiek (2 cm) collectie
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45 JAAR ERVARING EN KNOW HOW 

MIRAGE KERAMIEK COLLECTIE
Mirage ontwerpt en produceert (porcellanato) keramische tegels voor vloeren en wanden voor 

commerciële, openbare en residentiële ruimtes. Door gedegen expertise en “knowhow” is Mirage in 

staat keramische oplossingen te bieden die passen bij elk ontwerp. Daarbij hanteren ze het uitgangspunt 

om dit zo milieuvriendelijk mogelijk te doen. De medewerkers van Mirage ontwerpen al 45 jaar nieuwe 

woonoplossingen en werken samen met meer dan 160 landen over de hele wereld. Ze focussen sterk op 

de laatste trends en doen voortdurend vernieuwend onderzoek.

Mirage missie
Mirage staat garant voor stabiliteit en betrouwbaarheid. Het is een top merk waarvan de ontwikkelingen de mijlpalen 

binnen de industrie markeren. Zij hebben dit weten te behalen door grondige kennis van de materialen, gecombineerd met 

vooraanstaand onderzoek en ontwikkeling. Dit heeft Mirage in staat gesteld om steeds meer innovatieve oplossingen te 

bieden die synoniem staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. De missie van het bedrijf is om de uitstekende kwaliteit van de 

Italiaanse keramiekproductie en het label “Made in Italy” over de hele wereld te vertegenwoordigen. Mirage was het eerste 

keramiekbedrijf dat besloot om porcellanato keramische tegels buiten te gebruiken. Met behulp van een vooraanstaand 

productieproces, heeft Mirage het perfecte antwoord op de behoeften van innovatieve architectuur, omdat het in staat is om 

de uitstekende technische prestaties die nodig zijn voor buitenruimtes te combineren met een verfijnde, stijlvolle uitstraling.

Mirage collectie
MBI heeft al jarenlang een nauwe samenwerking met Mirage. Mirage biedt één van de mooiste collecties ter wereld aan, 

waarbij veel series zijn geïnspireerd op natuursteen. Naast de hoogwaardige kwaliteit is een ander sterk punt dat er binnen 

één serie veel verschillende patronen worden toegepast. Daardoor wordt het terras levendig en afwisselend. Het aanbod 

van Mirage is veelomvattend. Je treft in deze brochure heel veel verschillende series aan. Een gedeelte hiervan is uit 

voorraad leverbaar. Voor producten die op aanvraag leverbaar zijn geldt dat wij deze snel bij je thuis kunnen hebben. Deze 

zijn vrijwel altijd in Italië op voorraad. Laat je hier in jouw keuze zeker niet door belemmeren!

Mirage biedt de meest hoogwaardige keramiek van de wereld. Niet alleen het Italiaanse design vangt de aandacht, ook de 

kwalitatieve eigenschappen zijn onderscheidend binnen het aanbod van keramische tegels. 

WWW.MBI.NL/MIRAGE

Mirage  19



CALESTRA 60 x 60 x 2 
1. CARBONE CR30 √

2. NERO CR40 √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

3. CALESTRA NERO2. CALESTRA NERO1. CALESTRA CARBONE

20   
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KLEURECHT

GERECTIFICEERD

ITALIAANS DESIGN

Calestra Carbone 

Op de foto:

Design, trends en keramiek zijn onlosmakelijk verbonden met Italië! 

Juist om deze redenen werkt MBI al jarenlang samen met de Italiaanse 

marktleider van outdoor keramiek: Mirage. De kwalitatieve series die 

hieruit voortkomen behoren tot de absolute top in sierbestrating. Het 

design is afgestemd op de absolute trend van het moment: ‘Natural 

Industrial Design’. Verkrijgbaar in twee populaire kleurstellingen.

Calestra
KERAMIEK

Keramiek (2 cm) Mirage  21



MONTE 60 x 60 x 2 90 x 90 x 1,7
1. BRENTA √ √

2. CORTINA √ √

3. FERRO √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

3. MONTE FERRO2. MONTE CORTINA1. MONTE BRENTA

22   
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MBI
EXCLUSIEF GEMAAKT

VOOR

Links / rechts: Monte Ferro

Op de foto:

MBI brengt onder eigen label ‘Pietra di Ceramica’ op de markt. Wij kijken 

daarbij specifiek naar je wensen. Hier is de serie Monte uit voort gekomen.

Een moderne keramische terrastegel in drie schitterende, gewolkte 

kleurstellingen. Deze serie wordt exclusief door Mirage voor MBI 

geproduceerd. Op maat gemaakt voor jou, als liefhebber van mooie, 

kwalitatieve materialen met een bijzonder onderhoudsvriendelijk karakter.

Monte

Keramiek (2 cm) Mirage  23
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ARDESIE 60 x 60 x 2 UNICO 60 x 33 x 2
1. ARCOBALENO AD03 √* √*

2. NEVE AD02 √* √*

3. NUVOLO AD05 √* √*

4. TEMPESTA AD04 √* √*

5. SHORE AD01 √* √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

4. ARDESIE TEMPESTA3. ARDESIE NUVOLO2. ARDESIE NEVE1. ARDESIE ARCOBALENO 4. ARDESIE SHORE

24   
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GENUANCEERD

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Links: Ardesie Neve 

Rechts: Ardesie Arcobaleno

Op de foto:

Misschien wel de meest gevarieerde serie binnen de Mirage reeks: 

Ardesie. Een combinatie van veelzijdige patronen en genuanceerde 

kleurschakeringen. Zo krijgt elk terras een uniek uiterlijk. Van de 

‘roestachtige patronen’ van Arcobaleno tot het donkere, gevarieerde 

Tempesta. Alle kleuren ademen smaakvol design. Ook beschikbaar in 

GeoCeramica® uitvoering (zie ‘MBI Outdoor Collectie 2022‘). 

Ardesie
KERAMIEK

Keramiek (2 cm) Mirage  25



Op de foto’s:
Mirage Ardesie Neve

Sierbestrating van MBI

VOLG ONS OP FACEBOOK VOOR MEER TUININSPIRATIE:
@TUIN.MBI.NL

Mirage geeft ruimte voor ideeën door talrijke formaten en 

mogelijkheden. Denk hierbij aan diverse complementaire elementen 

als traptreden en zwembadranden zoals in dit smaakvolle project  

met de Ardesie Neve serie. 

1

1

VOORBEELDTUINEN

LUXE TUIN
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#mooimetMBI
1

1

Voorbeeldtuin  27



CEMENTO 60 x 60 x 2 90 x 90 x 2
1. ACIDO (OF01)  √*

2. BASALTO (OF04) √ √

3. CEMENTO (OF03) √ √

4. COTTA (OF05)  √*

5. PERLA (OF02) √ √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

2. CEMENTO BASALTO1. CEMENTO ACIDO 4. CEMENTO COTTA3. CEMENTO CEMENTO 5. CEMENTO PERLA
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KERAMIEK



BETONLOOK 

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

KONINKLIJK FORMAAT

Links: Basalto

Rechts: Cemento Cemento

Op de foto:

Beton is een levend materiaal dat designers en ontwerpers graag 

gebruiken. Met materialen van beton zijn oneindig veel mogelijkheden te 

bedenken. Mirage is hierdoor geïnspireerd geraakt en heeft de industriële 

eigenschappen vertaald naar de fraaie serie: Cemento. De eigen look 

van een betonnen vloer, gecombineerd met de laatste keramische 

hoogstandjes. Een robuuste, eigentijdse serie. Ook verkrijgbaar in 

koninklijk grootformaat.

Cemento
KERAMIEK

Keramiek (2 cm) Mirage  29



Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | 
*Op bestelling leverbaar

CLAY 80 x 80 x 2 
1. DELIGHT CL02 √*

2. AWAKE CL03 √*

3. FANCY CL04 √*

4. THRUST CL07 √*

4. CLAY THRUST3. CLAY FANCY2. CLAY AWAKE1. CLAY DELIGHT
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KERAMIEK



VLAK

ZACHTE NUANCES

CONTRASTKLEUREN

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Fancy 

Rechts: Thrust

De serie Clay is een zeer strak design dat doet denken aan een moderne 

gietvloer. Dezelfde robuuste maar gelijktijdig esthetische features die 

eigen zijn aan dit materiaal. Een statement van luxe materialen met de 

kwalitatieve eigenschappen van keramiek.

Clay

Keramiek (2 cm) Mirage  31

KERAMIEK



KERAMIEK

ELYSIAN 60 x 60 x 2 120 x 60 x 2 80 x 80 x 2 120 x 30 x 2
MEDITERRANEA EY 01  √* √* √*

DESERT STONE EY02  √* √* √*

BEIGE CATALAN EY03  √* √* √*

GRIS CATALAN EY04  √* √* √*

SAASTAL EY05  √* √* √* √*

LARVIK EY06  √* √* √* √*

TRAVERTINO LIGHT EY07 √* √*

TRAVERTINO DARK EY08 √* √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar 

4. ELYSIAN GRIS CATALAN3. ELYSIAN BEIGE CATALAN2. ELYSIAN DESERT STONE1. ELYSIAN MEDITERRANEA

7. ELYSIAN TRAVERTINO LIGHT6. ELYSIAN LARVIK5. ELYSIAN SAASTAL
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7. ELYSIAN TRAVERTINO DARK



BETON LOOK 

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Glocal Absolute

Rechts: Glocal Classic

KERAMIEK

Elysian
Elysian is een verzameling van bekende en succesvolle gesteentes. Een 

zorgvuldig samengestelde, architectonische collectie. Elk design met als 

uitgangswaarde dat deze op het hoogste esthetische niveau floreert.  

Elysian is minimalistisch maar toch rijk aan oppervlakte- en  

materiaaldetails. Een succesvolle balans van kleuren, delicate tinten, 

reflecties en minerale effecten kenmerken elke tegel. 
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KERAMIEK

GLOCAL 90 x 90 x 2 120 x 120 x 2 UNICO 60 x 33 x 2
1. ABSOLUTE GC06 √ √ √*

2. CHAMOIS GC08   √*   √* √*

3. CLASSIC GC05 √   √* √*

4. IDEAL GC03 √ √ √*

5. PERFECT GC02

6. SUGAR GC07

7. TYPE GC04 √  √* √*

GLOCAL 60 x 60 x 2 120 x 60 x 2 80 x 80 x 2
1. ABSOLUTE GC06 √ √* √*

2. CHAMOIS GC08   √* √* √*

3. CLASSIC GC05 √ √* √*

4. IDEAL GC03 √ √* √*

5. PERFECT GC02 √*

6. SUGAR GC07 √*

7. TYPE GC04 √ √* √   

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

4. GLOCAL IDEAL3. GLOCAL CLASSIC2. GLOCAL CHAMOIS1. GLOCAL ABSOLUTE

7. GLOCAL TYPE6. GLOCAL SUGAR5. GLOCAL PERFECT
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BETON LOOK 

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Glocal Absolute

Rechts: Glocal Classic

KERAMIEK

Glocal
Eén van de grootste krachten van Mirage is het ontwerpen van subtiele 

cementtinten. Juist onze Italiaanse partner begrijpt als geen ander wat 

ons zo aanspreekt aan dit materiaal. Het neutrale en tegelijk veelzijdige 

wat zo eigen is aan cement. Zij hebben het vermogen gladde, ‘doorleefde’ 

cementtinten te vertalen naar hoogwaardige keramiek. Compleet met 

gedetailleerde krasjes en lichte kleurnuances. De kleuren lopen uiteen van 

subtiel taupe tot donker. Dit pallet laat zich heel makkelijk inpassen in 

moderne, trendy tuinen. 
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JURUPA 60 x 60 x 2 120 x 30 x 2 
COOL (JP02) √* √

MASTER (JP03) √* √

CAMPO (JHP04) √* √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

3. JURUPA CAMPO2. JURUPA MASTER1. JURUPA COOL
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KERAMIEK



DESIGN 

HOUT LOOK 

GERECTIFICEERD 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

Jurupa bestaat uit een perfecte harmonie tussen warmte en elegantie. 

De tegeloppervlakken zijn verrijkt met natuurlijke details, en afwisselend 

geschaafde en gladde uiterlijke kenmerken. Er zijn drie verschillende 

nuances welke allemaal bestaan uit verfijnde neutrale tinten.

Links / Rechts : Jurupa Campo

KERAMIEK

Jurupa
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LAGOON 120 x 60 x 2
1. ATMOSPHERE LG03  √* 

2. CLOUDBURST LG05  √* 

3. MOONBEAM LG01  √* 

4. SANDSHELL LG02  √* 

5. SHARKSKIN LG04  √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl |  
*Op bestelling leverbaar

5. LAGOON SHARKSKIN4. LAGOON SANDSHELL3. LAGOON MOONBEAM2. LAGOON CLOUDBURST1. LAGOON ATMOSPHERE 

38   

KERAMIEK



STONE LOOK

ITALIAANS DESIGN 

GERECTIFICEERD 

GRES PORCELLENATO

Links: Lagoon Moonbeam

Rechts: Lagoon Atmosphere 

Op de foto:

Lagoon is een design serie in keramiek, geïnspireerd op Pietra del Cardoso. 

Een steen die gewonnen wordt uit de Italiaanse Alpen. In de kleurenrange 

geven minutieuze details en verschillende dieptetexturen de expressiviteit 

van de natuur weer. De esthetiek is heel eigentijds: een balans van lichte 

aderen en toon-op-toon strepen met een warm accent. 

Lagoon
KERAMIEK
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl |  
*Op bestelling leverbaar

LEMMY 80 x 80 x 2 
1. NIMBUS LY02 √*

2. EXCALIBUR LY03 √*

3. VENOM LY04 √*

4. KING LY09 √*

4. LEMMY KING3. LEMMY VENOM2. LEMMY EXCALIBUR1. LEMMY NIMBUS
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KERAMIEK



BETON LOOK 

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Lemmy Excalibur

Rechts: Lemmy King

Metaalachtige accenten, getekend door de tijd. Ogenschijnlijk met 

slijtage en krassen. Kleurcontrasten met metaalachtige glans en typische 

ondoorzichtige oxidatie patronen. De meest natuurlijke beleving van 

metaal in symbiose met de omgeving. Een ‘urban chic’, grootstedelijke en 

industriële stijl en toch warm en kleurrijk. 

Lemmy

Keramiek (2 cm) Mirage  41

KERAMIEK



Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: ww.mbituin.nl | 
*Op bestelling leverbaar 

Mashup 60 x 60 x 2 90 x 90 x 2
1. BLOCK MP03 √* √*

2. ROAD MP04 √* √*

3. SQUARE MP01 √* √*

4. WAY MP02 √* √*

3. MASHUP SQUARE1. MASHUP BLOCK 2. MASHUP ROAD 4. MASHUPWAY MP02
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KERAMIEK



BETON LOOK 

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Links/rechts: 

Mashup Block

Op de foto:

De Mashup heeft een onconventionele look met cementtinten als 

uitgangspunt. Ontstaan na zorgvuldig experimenteren door ontwerpers 

die met de Mashup ultieme uitstraling en design willen bieden. 

Enerzijds nonchalant en stoer maar dan wel met een architectonische 

evenwichtigheid.

Mashup
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NAME 60 x 60 x 2 120 x 60 x 2 90 x 45 x 2 120 x 120 x 2
1. OVERCAST NE22 √* √* √*

2. STRUTTURA LUMNEZIA NE21 √* √* √*

3. STRUTTURATA GRIS BELGE NE31 √* √* √* √*

4. STRUTTURATA JURA BEIGE NE10 √* √* √*

5. STRUTTURATA BOURGOGNE NE12 √* √* √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

4. NAME 
STRUTTURATA JURA BEIGE

3. NAME 
STRUTTURATA GRIS BELGE

2. NAME 
STRUTTURATA LUMNEZIA

1. NAME 
OVERCAST

5. NAME 
STRUTTURATA BOURGOGNE
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KERAMIEK



NATUURLIJK

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Links: Gris Belge

Rechts: Lumnezia

Op de foto:

NaMe bestaat uit een natuurlijke range van producten die allemaal 

technische perfectie genieten. Dat betekent heel concreet dat  

onvolkomenheden zoals steenaders en grillige texturen de ruimte  

krijgen om een verhaal te vertellen. Een verhaal van authentieke  

natuurlijke omgevingen die de aandacht grijpen. Binnen de range van 

NaMe kun je kiezen voor warme, mediterrane marmertinten, Noorse  

marmertinten en een op Belgisch hardsteen gelijkende tegel. Bovenal 

kies je altijd voor hoogwaardig, luxe materiaal met de beste technische 

specificaties.

NaMe
KERAMIEK

NAME 60 x 60 x 2 120 x 60 x 2 90 x 45 x 2 120 x 120 x 2
1. OVERCAST NE22 √* √* √*

2. STRUTTURA LUMNEZIA NE21 √* √* √*

3. STRUTTURATA GRIS BELGE NE31 √* √* √* √*

4. STRUTTURATA JURA BEIGE NE10 √* √* √*

5. STRUTTURATA BOURGOGNE NE12 √* √* √*
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KERAMIEK

NAU 60 x 60 x 2
1. INDU NA02  √*

2. FADO NA01  √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | 
*Op bestelling leverbaar 

2. NAU FADO1. NAU INDU
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HOUTLOOK

GERECTIFICEERD

ITALIAANS DESIGN

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

 KERAMIEK

Links / Rechts: Nau Fado

Je wilt graag een houten vloer maar niet al het onderhoud? Kies dan voor 

keramisch parket! Keramiek is slijtvast, kleurvast en zeer onderhoudsarm. 

Keramisch parket wordt ‘gebakken’ en heeft daardoor een keihard 

oppervlak. En dankzij de nieuwste technologieën kunnen keramische tegels 

tegenwoordig in verbluffende designs en structuren gemaakt worden. De 

serie Nau laat precies dit zien.

Nau
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NOON  120 x 20 x 2  120 x 30 x 2 60 x 33 x 2
1. DAYLIGHT (NN01)  √*  √  √*

2. EMBER (NN02)  √*  √  √*

3. HONEY (NN03)  √*  √  √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

3. NOON HONEY2. NOON EMBER1. NOON DAYLIGHT
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KERAMIEK



GRES PORCELLENATO 

GERECTIFICEERD 

HOUT LOOK

DESIGN 

Op de foto:

KERAMIEK

De collectie Noon weet de sfeervolle warmte van hout in een drietal 

kleuren te vangen. Al deze kleuren bieden levensechte houtpatronen. 

Heel natuurlijk en uiterst sfeervol. De elegantie van gepolijst hout met de 

technische kenmerken van keramiek: tijdloos en onvergankelijk.

Noon Honey

Noon
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NORR (2.0) 60 x 60 x 2 90 x 90 x 2 120 x 120 x 2
1. GRA RR 02  √* √ √*

2. SVART RR 03  √*   √*

3. VIT RR 01  √* √

4. FARGE RR05  √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

3. NORR VIT RR 012. NORR SVART RR 031. NORR GRA RR 02 4. NORR 2.0 FARGE RR05
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KERAMIEK



STONE LOOK

GERECTIFICEERD

ITALIAANS DESIGN

GRES PORCELLENATO

Links/ Rechts:

Norr Svart

Op de foto:

Harmonisch en onregelmatig is de beste omschrijving voor de serie 

Norr. ‘Keien’ van verschillende kleuren en maten creëren aangename 

driedimensionale effecten en natuurlijk ogende oppervlakken die 

moderniteit uitstralen. De gestructureerde afwerking draagt bij aan deze 

sensatie.

Norr 2.0
KERAMIEK
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KERAMIEK

QUARZITI 60 x 60 x 2  60 x 30 x 2  120 x 60 x 2  90 x 45 x 2 60 x 33 x 2
1. GLACIER QR 01   √*  √*  √*  √* √*

2. MANTLE QR 05  √ √* √* √* √*

3. MOUNTAINS QR 02  √ √* √* √* √*

4. RIVER QR 04    √*  √* √* √* √*

5. WATERFALL QR 03  √ √* √* √* √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar 

5. QUARZITI WATERFALL4. QUARZITI RIVER3. QUARZITI MOUNTAINS2. QUARZITI MANTLE1. QUARZITI GLACIER
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Op de foto:
Waterfall

KERAMIEK

Quarziti brengt balans. Dankzij de schaduweffecten en de natuurlijke 

structuren waan je je in een natuurlijke maar luxueuze omgeving. 

Een perfecte combinatie tussen robuuste, natuurlijke materialen en 

hoogwaardige, verfijnde ambacht.

Quarziti
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GENUANCEERD

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Links: Rail Graphite

Rechts: Rail Iceberg 

Op de foto:

Een levensecht houtdesign in twee trendy kleuren. Dankzij de kunde van de mensen achter 

het merk Mirage, één van de beste keuzes voor dit nonchalante, stoere materiaal. Hout in 

optima forma. Wel de authentieke look maar dan zonder de nadelen van hout. 

Rail

RAIL 120 x 30 x 2
1. GRAPHITE RL02 √*

2. ICEBERG RL01 √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | 
*Op bestelling leverbaar 

2. RAIL ICEBERG1. RAIL GRAPHITE

54   

KERAMIEK



Keramiek (2 cm) Mirage  55



SIGNATURE 120 x 30 x 2
1. ARTICO SI 01 √

2. DAKOTA SI 05 √

3. HAVANA SI 04 √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

3. SIGNATURE HAVANA2. SIGNATURE DAKOTA1. SIGNATURE ARTICO
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KERAMIEK



CREATIEF

HOUT LOOK

GERECTIFICEERD

FULL COLOURED BODY 

Op de foto:
Havana

KERAMIEK

De serie Signature biedt een fraaie interpretatie van houten vloeren. Het 

karakter en de persoonlijkheid van dit materiaal is vereeuwigd in een 

moderne serie. De range aan kleuren maakt elke buitenruimte sfeervol en 

authentiek. Het formaat onderstreept deze beleving.

Signature
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KERAMIEK 

SILVERLAKE 60 x 60 x 2 120 x 60 x 2 80 x 80 x 2
1. BRAIES SK01   √* √*   √*

2. CAVA DEGLI ORSI SK06 √ √* √

3. MORITZ SK03 √ √* √

4. MORO SK05 √ √*

5. NEMI SK04 √ √*

6. RESIA SK02  √* √* √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | *Op bestelling leverbaar

4. BELLA GRIGIO3. BELLA GRIGIO2. BELLA GRIGIO1. BELLA GRIGIO

6. BELLA GRIGIO5. BELLA GRIGIO 6. SILVERLAKE RESIA5. SILVERLAKE NEMI

1. SILVERLAKE BRAIES 2. SILVERLAKE CAVA DEGLI ORSI 3. SILVERLAKE MORITZ 4. SILVERLAKE MORO
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GENUANCEERD

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Resia

Rechts: Braies

KERAMIEK

Een gloednieuwe vertaling van kwarts sierstenen. Elegante nuances en 

zachte nerfpatronen. Een neutraal en uitgebalanceerd kleurenpallet. 

Samengesteld uit wit-, grijstinten én een veelkleurig accent, voor maximale 

veelzijdigheid. Alleen maar mogelijk dankzij de modernste technieken. Een 

innovatie, hoe bescheiden deze ook oogt. 

Silverlake
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STONES 2.0 60 x 60 x 2
1. PIERRE BLEUE (SO 10) √

2. PIERRE BLEUE SABLÉE (SO11) √

3. CHAMBROD (SO05)  √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | 
 *Op bestelling leverbaar 

3. STONES CHAMBROD2. STONES PIERRE BLEUE SABLÉE1. STONES PIERRE BLEUE
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KERAMIEK



GENUANCEERD

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Pierre Bleue Sablée 

Rechts: Chambrod

KERAMIEK

Ga terug naar de basis en ontdek keramiek in de meest pure, esthetische 

vorm. De serie ‘Stones’ laat zien wat keramiek zo bijzonder maakt en 

waarom er vandaag zoveel verschillende varianten zijn. Een solide look 

met innemende schaduwen en reflecties.

Stones
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KERAMIEK

TWENTY 60 x 60 x 2
1. CLOUD TW02 √

2. CRUST TW01   √*

3. DARKNESS TW03 √

4. WOOD MIST TW04   √*

5. WOOD THUNDER TW05   √*

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl | 
*Op bestelling leverbaar

5. TWENTY WOOD THUNDER4. TWENTY WOOD MIST3. TWENTY DARKNESS2. TWENTY CRUST1. TWENTY CLOUD
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GENUANCEERD

GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Cloud

Rechts: Wood Thunder

KERAMIEK

Binnen de serie Twenty zijn drie designs geïnspireerd op prachtig 

natuursteen. De esthetische kenmerken van luxe natuursteen maar dan 

met de kwalitatieve eigenschappen van keramiek. De onregelmatigheden 

en kleurschakeringen van natuursteen maar dan zonder de nadelen 

(krassen, verkleuringen en heet worden). Daarnaast een variant in een 

robuuste houtlook. Heel natuurlijk mét karakter. Beschikbaar in twee 

subtiele kleurnuances.

Twenty
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EMIRATES PREMIUM 60 x 60 x 2
1. COOL GREY √

2. MID GREY √

3. ASH MATT √

4. NIGHT MATT √

5. COPPER MATT √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

4. NIGHT MATT3. ASH MATT2. MID GREY1. COOL GREY

6. EMIRATES COPPER MATT
5. COPPER MATT
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KERAMIEK



STONE LOOK

KLEURECHT

GERECTIFICEERD

Links: Night Matt 

Rechts: Mid Grey

Op de foto:

Door een bijzondere samenwerking is die prachtige keramische tegel met 

degelijke kwaliteit én een gunstig prijsniveau beschikbaar geworden. Een 

mooi Europees design, degelijke Italiaanse kwaliteit en een prijsniveau dat 

gelijkwaardig is aan de prijzen van Chinese keramiek. De ideale oplossing 

indien het budget geen echte Italiaanse topkwaliteit toe zal laten. De serie 

Emirates kent een breed scala aan subtiele kleurnuances. 

Emirates PREMIUM
KERAMIEK
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HOOFDSTUK 2
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VEELZIJDIGE 2 CM KERAMIEK

HOOFDSTUK

TWENTYGRES® IS NIEUW OP DE 

NEDERLANDSE MARKT en wordt 

geïmporteerd door MBI. Dankzij  

internationale partnerschappen met 

keramische leveranciers kunnen wij ook 

in het 2 cm assortiment een mooie range 

aan onderhoudsvriendelijke en uiterst 

esthetische materialen bieden. Een eigen, 

prijsvriendelijke collectie van MBI. 

2
TWENTYGRES®
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

AMBIANCE 80 x 80 x 2
1. ANTRACITE √

2. GREIGE √

3. GRIGIO √

3. AMBIANCE GRIGIO2. AMBIANCE GREIGE1. AMBIANCE ANTRACITE

ST
ON

E 
LO

OK
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TWENTYGRES®



CHIQUE

GEBALANCEERD

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

TWENTYGRES®

Links: Greige

Rechts: Grigio

Ambiance transformeert keramiek naar een avant-garde design-  

object dankzij diens schilderachtige cementpatronen. Deze passen 

perfect bij een licht industriële maar bovenal chique uitstraling van je 

buitenruimte. Drie gevarieerde maar gebalanceerde kleuren die allemaal 

garant staan voor functionele, bestendige en bovenal elegante aankleding 

van jouw buitenruimte. 

Ambiance
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

LIQUID 80 x 80 x 2 
1. SMOKE √

2. GREY √

3. TAUPE √

3. LIQUID TAUPE2. LIQUID GREY1. LIQUID SMOKE
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TWENTYGRES® Beton Look 



ZACHT

MODERN

EVENWICHTIG

 GRES PORCELLENATO

Op de foto:

TWENTYGRES®

Liquid bestaat uit drie designs van zachte gemeleerde kleuren. Alle drie 

met zachte nuances die over je terras lijken te vloeien. Nooit storend en 

eenvoudig te verbinden met andere elementen in je tuin. ‘Liquid’ is uiterst 

evenwichtig en smaakvol.

Liquid Taupe 

Liquid 
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STOER

BESTENDIG

NONCHALANT

FULL COLOURED BODY

Op de foto:
Links: Miele

Rechts: Tortora

Er zijn zoveel goede redenen om te kiezen voor een hout design. 

Het is natuurlijk, nonchalant en smaakvol maar als het keramiek 

betreft, ook nog eens zeer bestendig. Zorgeloos genieten van al 

het natuurlijks wat hout te bieden heeft, zonder je druk te hoeven 

maken over slijtage of verwering van het materiaal. 

KERAMIEK Hout Look 

Parket

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

PARKET 120 x 30 x 2 
1. MIELE √

2. TORTORA √

2. PARKET TORTORA1. PARKET MIELE
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

RAIL 60,4 x 60,4 x 2
1. DARK √

2. GREY √

3. SILVER √

3. RAIL SILVER2. RAIL GREY1. RAIL DARK

QU
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TZ
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K 
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TWENTYGRES® Quartz Look 



GEVARIEERD 

LEISTEENLOOK

HOOGWAARDIG 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links: Rail Dark

Rechts: Rail Silver

TWENTYGRES®

De look van quartz- en leisteen is heel trendy en tegelijkertijd ook klassiek. 

Dit design is helemaal hot maar zal dat ook blijven. De gevarieerde 

gelaagdheid is uiterst verfijnd en esthetisch. De prachtige combinatie van 

natuurlijke materialen met een bijzonder fraaie afwerking die klopt tot in 

de details. 

Rail
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

VELAR 60,4 x 60,4 x 2 
1. SABBIA √

2. FUMO √

3. GREIGE √

3. VELAR GREIGE2. VELAR FUMO1. VELAR SABBIA

ST
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E 
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TWENTYGRES® Stone Look 



Links: Velar Greige

Rechts: Velar Fumo 

Op de foto:

De architectonische designtaal van beton is heel succesvol. Velar 

is zo’n mooi voorbeeld: heel divers dankzij de onvoorspelbare, 

zachte patronen met precies die subtiele nuances die het  

materiaal zo aantrekkelijk maken. Beschikbaar in een drietal mooie 

kleurstellingen zodat het overal bij te passen is. 

Velar 
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TWENTYGRES®

ZACHT

SUBTIEL

GENUANCEERD 

PORCELLENATO



Tegels van topkwaliteit
TRIAGRES

Als je kiest voor keramische terrastegels, bespaar je daarmee op de factor onderhoud en geniet je 

maximaal van jouw tuin. Dankzij het nieuwe Triagres assortiment kies je ook nog voor een relatief 

eenvoudige verwerking dankzij de stabiele 3 cm keramische tegels. Het unieke 80 x 80 x 3 cm formaat is 

handzaam genoeg om te leggen voorbij poortjes en brandgangen en biedt de fraaiste designs.

Voordelen
Keramische tegels zijn dus heel praktisch qua onderhoud. Dankzij de hard gebakken toplaag zal vuil zich 

niet of nauwelijks kunnen settelen. Dat maakt het ook veiliger uit praktisch oogpunt. Ook in de winter 

biedt de keramische range voordelen. Ze zijn namelijk bestand tegen strooizout. Zo geniet je ook hartje 

winter van een veilig en toegankelijk terras. 

Daarnaast zijn ze 100% kleurecht, slijtvast, krasvast en zuur- en chloorbestendig. Ze gaan een leven 

lang mee. Dat zijn niet de enige goede redenen om naar dit materiaal te kijken. Wat als eerste in het 

Afbeelding Windmolen?
Keramische tegels
3 cm dik
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WWW.TRIAGRES.NL

EIGENAARSCHAP

OOG VOOR 
DETAIL

INVENTIVITEIT

TEAMGEEST

LEERGIERIGHEID

oog zal springen is de esthetiek van keramiek. Alle mogelijke natuurlijke steenachtige verschijningen 

zijn binnen de keramische range van MBI te vinden. Ook is er een enorme keuze uit een prachtige 

houtlook of betonlook – uiteraard met alle voordelen van keramiek.

Uitgebreid assortiment keramische tegels
Binnen ons aanbod 3 cm keramische tegels van Triagres heb je de keuze uit verschillende uitgesproken 

designs, welke je op de volgende pagina’s vindt. Ook biedt MBI een uitgebreid assortiment van 2 cm 

keramiek en GeoCeramica® – de unieke combinatie van 1 cm keramiek op een Stabikorn® onderlaag. 

Bekijk alle collecties in onze online catalogus of bij één van onze dealers.
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HOOFDSTUK 3 

80   



SELECTED BY DE STEENMEESTERS

HOOFDSTUK

TRIAGRES® IS IN 2021 OP DE NEDERLANDSE 

MARKT GEINTRODUCEERD en wordt 

geïmporteerd door MBI. Geselecteerd door 

De Steenmeesters op basis van drie criteria: 

design, kwaliteit en duurzaamheid. Met deze 

3 cm dikke tegels leg je een goede basis voor 

langdurig tuinplezier.

TRIAGRES 3 cm

3
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Belfast Grey 

Een hele stoere hardsteen look. Robuust, tijdloos maar dankzij de esthetiek van het 

materiaal zelfs tot een uiterst elegante toepassing neer te zetten. Op de gevarieerdheid en 

de nuances raak je nooit uitgekeken. Een bijzonder fraai design. Een nieuwe aanvulling is 

er in het formaat 60x60.

Belfast Grey

BELFAST 60 x 60 x 3 80 x 80 x 3 
1. GREY √ √

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

1. BELFAST GREY
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KERAMIEK



73% GROEN &
DUURZAAM

Triagres  83



KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl 

BETONICA 60 x 60 x 3 
1. SMOKE √

2. CARBON √

2. BETONICA CARBON1. BETONICA SMOKE
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

KERAMIEK

Zoals de naam al doet vermoeden is de serie Betonica geïnspireerd op 

stoer beton. Juist die keuze past zo goed bij moderne toepassingen. 

Nonchalance en viriliteit in een kwalitatief materiaal die zijn gelijke niet 

kent. Stijlvol én praktisch, de perfecte symbiose.

Betonica Carbon

Betonica
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

CRAFT 60 x 60 x 3 80 x 80 x 3
1. DARK √ √

2. GRYE √ √

3. DARK GRYE √ √

4. SAND √

5. COGNAC √

5. CRAFT COGNAC4. CRAFT SAND3. CRAFT DARK GRYE2. CRAFT GRYE1. CRAFT DARK
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Craft Dark Grye

KERAMIEK

Het design van Craft is uiterst evenwichtig. Drie schitterende kleuren die 

zich makkelijk ‘mengen’ met tal van stijlen. Van uitgelezen modern, tot 

statig of klassiek. Dit design brengt rust en elegantie. Een goede keuze 

voor menig toepassing. Nieuw in de range van Craft zijn de zachte kleuren 

Sand en Cognac. 

Craft
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KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

DUBLIN DARK 60 x 60 x 3 80 x 80 x 3
1. DARK √ √

1. DUBLIN DARK
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Dublin Dark

Dublin Dark bezit een uitgesproken mysterieus en rijk gedetailleerd design. 

Juist deze componenten zijn zacht, veelzijdig en zorgen dat de totaallook 

heel authentiek over komt. In combinatie met de diepe, natuurlijke kleur is 

dit echt een bijzondere stijlvolle toevoeging aan de triagres range. 

Dublin Dark
KERAMIEK
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Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

HAMPSHIRE 80 x 80 x 3 
1. IRON √

2. STEEL √

2. HAMPSHIRE STEEL1. HAMPSHIRE IRON
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KERAMIEK



GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:
Links / Rechts:

Hampshire Iron

KERAMIEK

Een harmonieuze mix tussen metaal en quartz. Een originele, moderne 

kijk op deze beide veelzijdige materialen. De stilistische verbinding tussen 

deze twee pakt namelijk bijzonder fraai uit. De zachte tonen hebben een 

metaalachtige zweem over zich die bijzonder origineel en stijlvol de toon 

weet te zetten. 

Hampshire
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KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl 

INDUSTRIAL 60 x 60 x 3 
1. FIRE √

2. IRON √

2. INDUSTRIAL IRON1. INDUSTRIAL FIRE
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

KERAMIEK

Dit is industrieel design ten top! Robuuste, grillige designs die als het ware 

aan het keramische ‘doek’ zijn toevertrouwt. Heel stoer, nonchalant en 

modern. De rauwe, verweerde kleuren zijn er in twee tonen. Een veelzijdig 

donker en een vlammend roestbruin.

Iron

Industrial

Triagres  93



KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

NORWAY STONE 80 x80 x 3 
1. STONE √

1. NORWAY STONE
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

KERAMIEK

Norway Stone

Woeste bergkammen, laverende rivierstroompjes ‘gevangen’ als 

natuurlijke gevarieerdheid in materiaal. De oorsprong van deze klassieker 

in spé laat zich raden. De slate look is dan ook één van de populairste van 

het moment. Dergelijke grilligheden in combinatie met zo’n hoogwaardig 

materiaal transformeren elke ruimte tot een geraffineerde plek van luxe. 

Norway Stone
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KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl

TIAGO 80 x 80 x 3 
1. BLACK √

1. TIAGO BLACK
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

Het design van de Tiago Black bestaat uit een vlammende Quartz look. 

Uiterst gevarieerd én uitgesproken. Dankzij deze natuurlijke variatie 

ontstaat een esthetisch ‘landschap’. Met de keuze voor Tiago Black creëer 

je een terras dat de aandacht mag vragen! 

Tiago Black

KERAMIEK

Tiago Black
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KERAMIEK

Beschikbaarheid (√) | Kijk voor adviesprijzen op: www.mbituin.nl 

TRAVERTINO 80 x 80 x 3 
1. BARI GRIGIO √

2. LECCE IVORY CREAM √

2. TRAVERTINO LECCE IVORY CREAM1. TRAVERTINO BARI GRIGIO
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GERECTIFICEERD 

ITALIAANS DESIGN 

GRES PORCELLENATO

Op de foto:

KERAMIEK

De nieuwe serie Travertino brengt twee zachte kleurtonen die passen bij een 

zonnige, mediterrane look. Travertino brengt warmte en levendigheid. De 

natuurlijke aders en kleurverlopen dragen verder bij aan dit sympathieke 

sentiment.

Lecce Ivory Cream

Travertino
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GeoCeramica®

BETON OPNIEUW UITVINDEN

Het beste voor buiten
GeoCeramica®, het beste van twee werelden: een keramische tegel onlosmakelijk verbonden met een 

waterdoorvoerende onderlaag. Genieten van stijlvol Italiaans keramiek met hoogwaardige eigenschappen, 

profiteren van de relatief eenvoudige en betaalbare verwerkingskosten van een betontegel. Al sinds 

2016 de absolute topper in onze collectie! 

AquaFerm® en Stabikorn®

Het combineren van twee verschillende materialen betekent een technische uitdaging. Ten eerste om 

de materialen duurzaam te verbinden en ten tweede om deze verbinding in stand te houden onder alle 

omstandigheden als vocht, vorst en hitte. Eerder leek een dergelijke constructie onmogelijk, gezien 

de afwijkende fysieke eigenschappen van beide materialen. Zo leken de krimp- en uitzetverschillen 

onoverkomelijk. Dankzij het unieke verbindingscomponent AquaFerm® en de drainerende Stabikorn®-

laag is dit duurzaam mogelijk gemaakt. Inmiddels met bewezen resultaat! 

Afbeelding Windmolen?
GeoCeramica®

4 cm dikke tegels
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WWW.GEOCERAMICA.NL

EIGENAARSCHAP

OOG VOOR DETAIL

INVENTIVITEIT
TEAMGEEST

LEERGIERIGHEID

Krachtige AquaFerm® verbinding
AquaFerm® is een bindende (enigszins flexibele) pasta tussen de speciale Stabikorn® onderlaag 

en de hoogwaardige keramische tegel. Tijdens het productieproces wordt het verse, licht-vochtige 

AquaFerm® op de Stabikorn® aangebracht. Door een reactie van het water met de AquaFerm® pasta 

ontstaat de meest krachtig denkbare verbinding tussen onderlaag en de keramische tegel. 

Waterdoorvoerende Stabikorn®-laag
Het keramiek is dankzij AquaFerm® onlosmakelijk verbonden met de waterdoorvoerende Stabikorn®-

laag. Hierdoor is plaatsing van deze sierbestrating makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten in 

vergelijking tot normale keramische tegels. Bij het bepalen van de dikte van de Stabikorn® is gekeken 

naar het ideale gewicht om het dragende vermogen en de stabiliteit te garanderen. Daarbij is het 

materiaal heel bestendig en degradeert niet door omstandigheden als vocht en dergelijke. Het betreft 

dus niet simpelweg ‘keramische tegels op betonnen onderlaag’. Je vindt de volledige collectie in de 

brochure: MBI Outdoor Collectie 2022.
GeoCeramica®  101



en advies
Showtuinen

Materialen bestellen
Je kunt onze sierbestrating op veel plaatsen kopen. Er is altijd een erkende dealer bij jou in 
de buurt. Ook kun je onze sierbestrating rechtstreeks bij je hovenier bestellen. Let erop dat je 
hierbij de originele producten geleverd krijgt, zoals vermeld in onze brochure. De verpakkingen 
zijn altijd duidelijk herkenbaar van MBI en gelabeld met de juiste productnamen. Zo weet je 
zeker dat je MBI kwaliteit geleverd krijgt.

Producten bekijken
Voor het beste beeld kun je één van onze dealers bezoeken voor een bezichtiging. Om je zo 
goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij onze dealers voor je geclassificeerd. Zo kun je 
gericht je keuze maken voor je bezoek. 

Door het hele land vind je GeoCeramica® centra, de beste manier om GeoCeramica® advies in te 

Erkende dealers



OOG VOOR DETAIL

EIGENAARSCHAP
INVENTIVITEIT

TEAMGEEST

LEERGIERIGHEID

WWW.MBITUIN.NL

winnen en de series te bekijken. Onze Ambassadeurs hebben zich volledig gespecialiseerd 
in MBI sierbestrating. Hier worden de nieuwste producten als eerste gepresenteerd en is 
zeer hoge mate van kennis aanwezig van al onze producten. Van onze Ambassadeurs mag 
je de hoogste service en kennisniveau verwachten. MBI Ambassadeurs zijn altijd 5 sterren 
dealers. Bij onze 5-sterren dealers is nagenoeg de gehele MBI collectie te bezichtigen 
en deze dealers beschikken altijd over een zeer ruime en sfeervolle showtuin. Bij onze 
3-sterren dealers word je ook uitstekend geholpen maar is een kleiner gedeelte van onze 
collectie te bezichtigen. Uiteraard is alle sierbestrating uit onze collectie hier te bestellen. 
Onze 2-sterren dealers hebben een kleinere MBI collectie in hun showtuin.Uiteraard is alle 
sierbestrating uit onze collectie hier te bestellen.

Dealer adressen- en classificaties vind je op:

Dealerclassificatie  103



ColofonDANKWOORD     

Deze brochure is een uitgave van MBI BV en is mede tot 

stand gekomen door de medewerking van:

MBI BV 
Alfons Olde Bijvank, Fleur Fassbender, Ine Kruijsen-

Swinkels, Ko Vader, Luuk Jilesen, Minela Alic, Mirjam 

Rosman, Patrick van den Tillaart, Peter Benjamins, 

Stephan Beima. 

Fotografie en fotostyling
Roel van der Aa (Fotografie), 

Marian Lunsing (Interieur Studio M/L) 

Ontwerp
Silverberry design, Berkel-Enschot

Saskia van der Kallen-Wasser

Realisatie
Hazenberghoefsloot, Boxtel

Audrey Remkes, Bob Hoefsloot

Luuk Jilesen, MBI BV 

© 2022 MBI BV
Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder 

toestemming van MBI BV

MBI BV
Haatlandhaven 11, 8263 AS Kampen

Postbus 371, 8260 AJ Kampen 

e-Mail infotuin@mbi.nl WWW.MBI.NL

Dankwoord
Dankzij de tips van o.a. de volgende hoveniers en 

klanten hebben we deze brochure kunnen realiseren: 

Martijn (De Groot Hoveniers), Jurgen (Broos 

Groenvoorziening VOF).    

Met dank aan een ieder die zijn/haar tuin ter beschikking 

heeft gesteld voor fotografie.

Met bijzondere dank aan Mirte Rey.  

De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de 

werkelijkheid. Sommige kleuren zijn puur indicatief. Deze 

brochure is met zorg samengesteld, desalniettemin 

kunnen aan de inhoud geen rechten ontleend worden 

De eenheden in de product-tabellen zijn standaard in 

centimeters. Voor actuele prijzen kun je kijken op  

www.mbituin.nl.

&
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MBI B.V. |  Hoofdkantoor
Taylorweg 10
5466 AE Veghel 
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