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Hart voor uw tuin
Welkom in de wereld van MBI

Graag stellen wij ons aan u voor: MBI is in

Basicsteen

1945 opgericht door de heer Anton van der

BasicSteen is de basiscollectie sierbestrating van

Meijden. Sindsdien is het een familiebedrijf in

MBI met een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.

hart en nieren waarbij waarden van het eerste

De absolute topcollectie van MBI verdient een

uur nog altijd hoog in het vaandel staan. Wij

eigen podium, de GeoCollectie. Hierin vindt u

zijn een bedrijf met een duidelijke missie:

onze categorieën GeoSteen®, GeoProArte® en

bijdragen aan een mooiere leefomgeving in

GeoCeramica®. Wij adviseren u deze collectie ook

kwaliteit, duurzaamheid, kleur en vorm. Dit

zeker te bekijken.

uitgangspunt wordt al bijna 75 jaar gedragen
door onze Steenmeesters, die het échte verschil

Genieten

maken. Die trots vertaalt zich naar een breed

Eén ding weten wij zeker! Welk product u ook kiest,

en onderscheidend assortiment. Voor elke

u zult er tot in lengte van jaren van kunnen genieten!

toepassing of budget heeft MBI een oplossing

Wij wensen u heel veel leesplezier toe met deze

in huis.

brochure en we willen u ook zeker adviseren al deze
producten live te gaan bewonderen in de mooie

MBI Tuinbrochure en GeoCollectie

showtuinen van onze verkooppartners. U vindt hen

Deze Tuinbrochure maakt onderdeel uit van een

op onze website: www.mbituin.nl.

tweeluik. In deze brochure vindt u een brede
range aan tuintegels, toebehoren en aanvullende

Namens het hele MBI Tuinteam

informatie over sierbestrating.
Patrick van den Tillaart
De artikelen in deze Tuinbrochure bestaan uit

Commercieel Directeur

de categorieën BasicSteen, keramische tegels,
specials, muurelementen en allerhande toebehoren
die u kunnen helpen bij de aanleg van uw terras.

Bekijk ook: www.mbi.nl/steenmeesters
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Betaalbare kwaliteit
MBI BASICSTEEN COLLECTIE

BLZ. 4 T/M 18

4

CATEGORIE

BasicSteen
BasicSteen is voorzien van
duurzame pigmenten die conform
de modernste technieken worden
aangebracht, zodat u ook van
deze producten lange tijd kunt
genieten. Want één ding is zeker;
ook de BasicSteen collectie draagt
de merknaam MBI!
www.mbituin.nl

Inhoud
BASI CSTEEN
BasicSteen
Facetto
Granitops Plus
Plaza Plus
Terratops
Terratops Plus
Ventatops
Venta Accionata
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8
10
14
16
16
18
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MET DE ‘P’ VAN PERFECTIE

EIGENSCHAPPEN PROTECTION PLUS

Protection Plus

Factor 15

Factor 25

Kleurverdiepend met een licht glanzende toplaag

Factor 30
++

Kleurverdiepend met een matte toplaag

++

Duurzaam kleurveredeld

+

++

++

Gereduceerde vuilopname

+

++

++

+

+

Gereduceerde kauwgumhechting
Relatief makkelijk te reinigen

+

++

++

Ook geschikt voor binnentoepassingen

+

++

++

Duurzame langjarige binnenbescherming (M-BIB)

+

+

+

+

+

Duurzame langjarige buitenbescherming (M-BUB)
Regeneratieve diepte beschermende werking

+

+

++

Vorst- en dooizoutbestendig

+

+

+

Zonlicht- en hittebestendig

+

+

+

Betere bescherming tegen bloemsappen, ketchup, zout en bakvetten

+

+

Wijnvlekken zijn makkelijker te reinigen dankzij Protection Plus

+

++
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BESCHERMINGSFACTOR

Protection Plus
INNOVATIE MET DE P VAN PERFECTIE

Protection Plus van MBI De Steenmeesters

COLLECTIE

is een echte innovatie. Onze stenen waren al

MBI heeft de meeste producten in de collectie

goed beschermd met Protection Plus factor 15,

voorzien van factor 25 of 30. Bij factor 25 is over

maar met factor 25 en factor 30 zijn onze tegels

de

nóg beter bestand tegen verontreiniging en

aangebracht, zodat de poriën van de deklaag

vervuiling.

praktisch gesloten worden. Dit gebeurt direct

toplaag

een

transparante

beschermlaag

na productie. Factor 30 heeft een dubbele
IS DAT NOG NIET GENOEG?

beschermlaag. De tweede beschermlaag wordt

Wat te denken van een merkbaar eenvoudiger te

24 uur na de eerste laag aangebracht. Het gevolg

reinigen tegel? Al onze sierbestrating van 4, 5 of 6

hiervan is dat de tegel nog beter verdicht is, de

cm dikte, met uitzondering van de trommelstenen,

kleur nog beter tot uiting komt en bovenal krijgen de

is minstens voorzien van factor 15. Protection

tegels er ook nog eens een mooie glans van!

Plus factor 15 biedt bescherming van binnenuit.
Dit is namelijk geen factor die op de tegel wordt

Al onze sierbestrating met een beschermingsfactor

aangebracht, maar deze maakt deel uit van de

is makkelijker te reinigen. Bijkomstig voordeel is dat

receptuur. Het is één van de elementen die mede

de lichte glans een bijzonder fraai en chique uiterlijk

de kwaliteit van onze tegels bepaalt. Hiermee geniet

geeft aan de producten. Protection Plus met de P

uw terras basisbescherming en heeft het betere

van perfectie!

eigenschappen dan bestrating zonder bescherming.

ONBEHANDELD

FACTOR 15

FACTOR 25

FACTOR 30
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KLEUREN

FOTO LINKS/RECHTS: FACETTO ANTRACIET

EIGENSCHAPPEN

ANTRACIET

GRIJS / ZWART

FACETTO

20x5x6

ANTRACIET

€ 29,95

GRIJS / ZWART

€ 29,95

ROOD / ZWART

€ 29,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

8

ROOD / ZWART

MULTIFUNCTIONEEL

Facetto
Bent u op zoek naar een strakke steen in
waalformaat? Dan is Facetto bij uitstek geschikt.

STRAKKE RANDEN

Hiermee is het heel eenvoudig om dat speelse

FACETRANDEN

patroon of (slinger) paadje te maken. Of wat te

GEPIGMENTEERD

denken van een mooie omlijsting van uw grote
siertegels? De facetranden benadrukken het
legpatroon en geven een extra accent.
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KLEUREN

FOTO LINKS: GRANITOPS PLUS MYSTIC FOTO RECHTS: GRANITOPS PLUS GREY / BLACK

COAL

GRAPHITIO

GREY / BLACK

MYSTIC

MYSTIC MOUNTAIN

SAFARI

EIGENSCHAPPEN

GRANITOPS PLUS

60x30x4,7

60x60x4,7

WVB 2*

COAL

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

GRAPHITIO

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

GREY / BLACK

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

MYSTIC

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

MYSTIC MOUNTAIN

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

SAFARI

€ 24,95

€ 25,95

€ 25,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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*WVB 2: 60x40/40x40/40x20x4,7

BUDGETTOPPER

Granitops Plus
Een BasicSteen met een toplaag die deels
bestaat uit kleurpigmenten en deels uit kleurechte
materialen. Een moderne, strakke tegel die zich

STRAKKE RANDEN
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

eenvoudig laat leggen die ook nog eens is voorzien
van Footcomfort®.
Daarbij is er een uitgebreide kleurrange. Nu in maar
liefst zes moderne kleuren, waaronder de twee
trendkleuren ‘Mystic’ en ‘Mystic Mountain’.

11

Groene stroom
van eigen windmolens

12

ONDERNEMERSCHAP

Duurzaamheid en MBI
BETON OPNIEUW UITVINDEN

MBI is marktleider in de productie van betonnen

DUURZAAM GEBRUIKSGEMAK

sierbestrating. De aanvoer van grondstoffen

Ook ontwerp en gebruik gaan hand in hand met

en afvoer van volle pallets met tuintegels gaat

duurzaamheid. Zo introduceerden wij de GeoTops,

nagenoeg dag en nacht door. We spannen ons

een dunne betontegel van 4 cm dik. Een dunnere

hierbij tot het uiterste in om op een goede en

tegel betekent dat er minder grondstof nodig is en

duurzame manier invulling te geven aan alle

daarmee vermindert het volume in aan- en afvoer.

activiteiten. Duurzaam ondernemen betekent

En ook de hovenier is blij met deze ontwikkeling

dat wij af en toe ook terug naar de kern van ons

want naast directe milieuvoordelen is het een stuk

bedrijf moeten om beton opnieuw uit te vinden.

prettiger om deze tegels te verwerken.

DUURZAAM PRODUCEREN

Onze GeoSteen® collectie staat voor duurzaamheid

Sierbestrating van beton maak je van zand, grind

in de betekenis van levensduur. Een hoogwaardige

en cement. We gebruiken deze basisingrediënten

toplaag die jarenlang tuinplezier garandeert.

voor het onderbeton en natuurlijke mineralen
voor de toplaag. Naast de grondstoffen gebruiken

DUURZAAM TUINIEREN

wij veel stroom om de betonmolens en persen

Als geen ander zien wij de gebruiksvoordelen van

te laten draaien. Wij onderzoeken continu of wij

een mooi terras. Maar tegelijkertijd zoeken wij ook

andere materialen kunnen toepassen die minder

oplossingen die ‘steen en groen’ hand in hand laten

impact hebben op het milieu. Zo hebben wij het

gaan. Biodiversiteit en waterbalans zijn belangrijk

‘landzand’ bijvoorbeeld vervangen door ‘zeezand’;

als het om duurzaamheid gaat. Daarom in deze

een onuitputtelijke en milieuvriendelijke bron. Ook

tuinbrochure ook aandacht voor waterafvoer en

gebruiken wij duurzame alternatieven voor grind

waterinfiltratie in de tuin.

en cement en recyclen wij ons eigen puinafval.
Twee windmolens op ons eigen terrein zorgen

KEURMERKEN

voor alle groene stroom die wij nodig hebben in

MBI voert diverse keurmerken en certificeringen

ons productieproces. En wij besparen jaarlijks

waarmee

100.000 liter diesel dankzij de elektrische heftrucks

bouwen

op ons tasveld. Last but not least zijn onze

en milieumanagementsysteem ISO14001.

wij

het

belang

ondersteunen,

van

duurzaam

waaronder

Milieukeur

fabrieken gevestigd aan het water; aanvoer van de
grondstoffen vindt per schip plaats. Dat scheelt de
uitstoot van duizenden vrachtwagens per jaar en
vermindert drukte op de Nederlandse wegen.
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KLEUREN

FOTO LINKS: PLAZA PLUS MYSTIC FOTO RECHTS: PLAZA PLUS MYSTIC

ANTRACIET

GRIJS / ZWART

SAFARI

SAVANNE

EIGENSCHAPPEN

PLAZA PLUS

MYSTIC

MYSTIC MOUNTAIN

30x20x6

60x30x6

60x60x6

WVB 2*

ANTRACIET

€ 26,50

€ 28,95

€ 29,95

€ 29,95

GRIJS / ZWART

€ 26,50

€ 28,95

€ 29,95

€ 29,95

KENIA

€ 26,50

€ 28,95

MYSTIC

€ 26,50

€ 28,95

€ 29,95

€ 29,95

MYSTIC MOUNTAIN

€ 26,50

€ 28,95

€ 29,95

€ 29,95

SAFARI

€ 26,50

€ 28,95

€ 26,50

€ 28,95

SAVANNE
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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KENIA

€ 29,95
€ 29,95

€ 29,95
*WVB 2: 60x40/40x40/40x20x6

Trendy

Plaza Plus
De vlakke tegel Plaza Plus past perfect in uw trendy
tuin. De ruime keuze in maatvoering en kleuren

SLIJTVAST

sluiten precies aan bij de laatste tuintrends. De hele

STRAK

lijn is vernieuwd en verbeterd in 2018. De Plaza

TRENDY

biedt nu ook Protection Plus factor 30. Dat betekent
een onderhoudsvriendelijk terras. Daarnaast zijn de
tegels ook nog eens voorzien van Footcomfort®. De
oneffen randjes voorkomen dat uw strakke terras
braaf wordt.
De kleuren ‘Mystic’ en ‘Mystic Mountain’ passen
geheel bij de laatste kleurtrends voor buiten.
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VLAK EN KLEURRIJK

Terratops
Als u betaalbare kwaliteit zoekt, dan is
dit uw tegel. TerraTops komen tegemoet
aan de meeste wensen en zijn vriendelijk
geprijsd. Door de verscheidenheid aan
formaten en kleuren en het gemak
van het leggen creëert u eenvoudig dat
moderne terras wat u voor ogen heeft.

KLEUREN

FOTO: TERRATOPS SAFARI

ANTRACIET

GRIJS

GRIJS / ZWART

TERRATOPS
EIGENSCHAPPEN

ANTRACIET

SAFARI

30x20x4,7

60x60x4,7

WVB 2*

€ 20,95

€ 22,95

€ 22,95

GRIJS

€ 22,95

GRIJS/ ZWART

€ 20,95

€ 22,95

€ 22,95

KENIA

€ 20,95

€ 22,95

€ 22,95

€ 20,95

€ 22,95

€ 22,95

SAFARI
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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KENIA

BUDGET - VLAK

*WVB 2: 60x40/40x40/40x20x4,7

MODERNE KLEUREN

NIEUWE SERIE

Terratops Plus
We introuduceren een nieuwe variant
met nóg betere eigenschappen. Een
verbeterde beschermlaag, waardoor de
kleuren nog beter overkomen en de serie
onderhoudsvriendelijker is. Natuurlijk
blijven we trouw aan de basis: kwaliteit
voor weinig!

KLEUREN

FOTO: TERRATOPS PLUS MADRID

BILBAO

GOMERA

TERRATOPS PLUS

BARCELONA

MADRID

60x60x4,7

BARCELONA

€ 24,95

BENIDORM

€ 24,95

BILBAO

€ 24,95

GOMERA

€ 24,95

MADRID

€ 24,95

VALENCIA

SANTANDER
VALENCIA

€ 24,95

EIGENSCHAPPEN

BENIDORM

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

BUDGET - VLAK
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KLEUREN

FOTO LINKS: VENTATOPS COAL FOTO RECHTS: VENTATOPS GREY / BLACK

COAL

GRAPHITIO

GREY / BLACK

KENIA

BARCELONA

GOMERA

MADRID

PAMPLONA

EIGENSCHAPPEN

VENTATOPS

60x60x4,7

60x30x4,7

COAL

€ 32,95

€ 31,95

GRAPHITIO

€ 32,95

€ 31,95

GREY / BLACK

€ 32,95

€ 31,95

KENIA

€ 32,95

€ 31,95

VENTA ACCIONATA

18

60x30x6

BARCELONA

€ 29,95*

GOMERA

€ 29,95*

MADRID

€ 29,95*

PAMPLONA

€ 29,95*

*Gemiddeld belastbaar
Adviesprijzen per m2 incl. BTW

*Protection Plus factor 25

ZOMERBRIES

Ventatops en
Venta Accionata
Venta heeft een unieke golvende textuur. Het is
alsof de wind kleine natuurlijke patronen in het
‘zand’ heeft uitgesleten. Dit gevarieerde profiel
gaat u nooit vervelen en bezorgt u altijd dat prettige

NATUURLIJK
GEVARIEERD
GOLVEND

vakantiegevoel. Bovendien wordt de hele serie
beschermd door Protection Plus.
(Venta heeft factor 30 en Venta Accionata heeft
factor 25).
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Mix en match
Naar uw smaak

20

FOTO: MIRAGE NAME GRIS BELGE (BLZ. 70).

MIX & MATCH IN DE TUIN

Durf te ‘mixen’
Op kleur, formaat of materiaalsoort

De

Kleur(toon)

is heel

belangrijk voor de sfeer van uw tuin. Kleur is heel
bewerkelijk maar biedt ook mogelijkheden. Zo kunt
u kleuren kiezen die elkaar versterken en in elkaars
verlengde liggen. Dat is de veilige weg en leidt altijd
tot een mooi resultaat. U kunt ook een spannendere
opzet kiezen door één of meer contrasterende
kleuren te combineren. Dit contrast geeft dynamiek
en een eigen signatuur aan uw tuin.

Mix verschillende

formaten

.

Zo is het leuk om een groot terras af te zetten
met een kleiner formaat tegel of klinker, om een
overgang te maken of juist het grotere formaat
te illustreren. Als stelregel geldt dat kleinere
formaten het totaalplaatje drukker maken. Daar
waar grootformaten juist rust en ruimte brengen.
Een mengeling van verschillende formaten brengt
speelsheid en leven in de brouwerij.

Meng

met

Combineer

een

materialen

.

stoere

betonsteen

met

een

nostalgisch klinkertje of juist een strakke keramiek
tegel en een robuuste betontegel. Juist de eigenheid
van deze materialen, in een gebalanceerde mix,
levert mooie resultaten op. Een groot vlak in één
stijl kan heel mooi ogen maar in sommige gevallen
ook saai aandoen. Juist door te breken met een
ander materiaal wordt een ‘eigen’ sfeer neergezet.

Bekijk alle materialen van MBI op: www.mbituin.nl
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Mooie tuin

dankzij deze antwoorden

Heeft u ook een
vraag?
INFOTUIN@MBI.NL
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FOTO: MIRAGE ARDESIA NEVE (BLZ. 58).

MBI DENKT MET U MEE

Vraag en antwoord
De meest gestelde vragen

Hoe kan ik mijn
terras het beste
schoonmaken?

reinigen

Wij raden het
met schoon en heet
water aan. Synthetische reinigingsmiddelen kunnen
uw bestrating schade toebrengen en ook groene
zeep raden wij derhalve af. Voor lastige vlekken zijn
er middeltjes verkrijgbaar bij onze dealers.

Lees de volledige tip op: mbi.nl/tuin/vraag

Wat is het beste
zand voor een
zandbed?

bovenste laag

Gebruik in de
zand
3 tot 5 cm fijn split- of metselzand voor een goede
waterdoorlatendheid. Zo vermindert u de kans op
kalkuitbloei. Het zandbed hieronder moet minimaal
20 cm dik zijn. Kies zand dat schoon en zuiver is.

Lees de volledige tip op: mbi.nl/tuin/vraag

Hoe voorkom
ik plassen op
mijn tegels?

wateroverlast

en gebruik
Voorkom
een afwateringssysteem, zoals een roostergoot, die
het regenwater snel kan opvangen en afvoeren. Zo
zorgt u ervoor dat de ingang van uw huis, oprit en
terras beloopbaar blijven, zelfs bij hevige regenval.

Lees de volledige tip op: mbi.nl/tuin/vraag

Meer vragen? Kijk op: www.mbi.nl/tuin/vraag
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Ontdek
®
GeoSteen ...

Aan de basis van deze
collectie sierbestrating staat
een
oersterke
betonnen
drager
van
gerecyclede
materialen. MBI is de
uitvinder van betonstenen
met
een
hoogwaardige
toplaag die onder andere
bestaat uit kleurechte en
natuurlijke materialen.

GeoSteen®
Deze betonstenen met hoogwaardige toplaag zijn
uitgegroeid tot een aparte categorie met eigen,
unieke voordelen. Dit is begonnen met GeoColor+
met een stoere gestructureerde toplaag. Hiervan
zijn ondertussen al miljoenen stenen gemaakt.
De laatste jaren heeft MBI de toplaag naar een
hoger niveau in kwaliteit en dichtheid gebracht.
Dat biedt tal van voordelen. Bijvoorbeeld grotere
formaten dan baksteen, betere kleurechtheid
dan traditionele betonsteen en betere functionele
eigenschappen dan natuursteen. Met een breed
programma aan texturen, kleuren en formaten
is er altijd een tuintegel te vinden die bij u past.
Tevens zijn er veel nieuwe steenvarianten
geïntroduceerd in de marktsegmenten: Infra, Tuin
en Bouw. De verzamelnaam voor deze eigentijdse

Bekijk ook: www.mbi.nl/geosteen

en vernieuwende productgroep van MBI is:
GeoSteen®. Wanneer u de term ‘Geo’ tegenkomt in

24

GeoSteen

®

GeoCollectie Brochure

de productomschrijving betekent dit dat er altijd een

tot het grillige en gevarieerde leisteenprofiel van

bijzonder verhaal schuilt achter de toplaag!

de GeoArdesia. Over het algemeen benadrukt
deze categorie gevarieerdheid in combinatie met

Keuze in GeoSteen tegels
®

speelse of strakke schaduwen. Het woord ‘Vlak’

Wanneer u de term ‘Geo’ tegenkomt in de

slaat op de vlakke bovenkant van de tegel. Daarbij

productomschrijving betekent dit dat er altijd een

zijn wel verschillende nabewerkingen mogelijk die

bijzonder verhaal schuilt achter de toplaag! Onze

een totaal ander uiterlijk opleveren onder dezelfde

GeoSteen® siertegels kenmerken zich door de ruime

noemer. Zo is GeoAntica een verouderde steen met

keuze in verschillende formaten, kleuren en soorten

een nostalgisch karakter en machinaal verouderde

tegeloppervlak:

randen en ziet de GeoStretto Plus, dankzij

gestructureerd,

geprofileerd

of

vlak. In de categorie ‘Gestructureerd’ vinden we de

superstrakke randen, er juist heel modern uit.

‘uitgewassen’ producten. Door deze nabewerking
worden de natuursteentjes fraai geaccentueerd.

De GeoCollectie

Verkrijgbaar in verschillende gradaties. Zo heeft

GeoSteen®

GeoColor 3.0 een fijnere textuur dan zijn robuustere

hoogwaardige ‘GeoCollectie’. Dus als uw interesse

broer GeoColor+. ‘Geprofileerd’ betekent dat

is gewekt dan kunt u aanvullende informatie

de oppervlakte een uniek profiel heeft. Deze

opzoeken in de gelijknamige brochure, hetzij een

oppervlakte profielen verschillen zeker van elkaar

fysiek exemplaar of de download van onze website:

en lopen uiteen van hele fijne lijntjes bij GeoPiazza

www.mbi.nl/brochures of via www.geosteen.nl.

maakt

onderdeel

uit

van

onze
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5 handige tips
vooraf
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FOTO: GEOCERAMICA ® ROCCIA (GEOCOLLECTIE BROCHURE BLZ. 98).

5 ONTWERPTIPS

Ontwerpadvies
Goede voorbereiding is het halve werk

Maak eerst een

plattegrond

waarop niet alleen de tuin te zien is. Teken ook het
huis en geef daarop de positie van de ramen en

deuren aan. Zo kunt u bepalen waar de looppaden
komen en voorspellen hoe de zichtlijnen in uw tuin
zijn. Door het noorden en het zuiden te markeren
kunt u de plek beter bepalen van de borders en het
terras. Wilt u een zonnig of juist een koel terras?

Het

terras

wordt vaak tegen de woning

Kijk goed welke

planten

geschikt

aan gelegd. Er is dan directe toegang vanuit

zijn voor een tuin met klei-, veen-, of zandgrond.

de woning, maar het uitzicht naar buiten wordt

Wilt u een tuin met veel uitbundig bloeiende

hierdoor deels belemmerd. Leg het terras daarom

planten? Houd er dan rekening mee dat deze

verder weg om het uitzicht aantrekkelijker te maken.

gemiddeld zes uur zon per dag nodig hebben

En wat wilt ‘s avonds kunnen zien? Bepaal in uw

of kies voor schaduwrijke planten. Ook kunt u

ontwerp de lichtpunten voor opstapjes, looppaden

slim spelen met verschillende bloeitijden, zodat

en losse elementen zoals de vijver en de BBQ.

er het hele jaar door wat moois in uw tuin staat.

WW

Hoogteverschil

Voor een bijzonder mooi

contrast

creëert dynamiek in uw tuin. Hoge elementen zoals een

kunt u bestrating met groen combineren. Contrast

boom of pergola zorgen voor schaduw, beschutting

kan zich ook bevinden in materialen, kleuren

en privacy. Plaats hoge elementen op de voorgrond

en texturen. Een terras met grote vierkante

in combinatie met lage elementen voor het optimale

keramische tegels omringd door klinkers of

effect. Rechte lijnen maken het ontwerp rustiger.

planten, geeft niet alleen contrast, maar ook een

Vergroot het perspectief van een kleine tuin door

ruimtelijk effect. Denk bij het ontwerp ook aan

te werken met rechte lijnen in de diepte of breedte.

de dieren en plaats een vogel- of insectenhuisje.

Bekijk meer tuintips op: www.mbi.nl/ontwerptips
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Bekijk de instructievideo’s
op onze website: mbi.nl

Het advies hiernaast bestaat
uit een aantal vuistregels en
algemene richtlijnen. Het is
belangrijk om daarbij op te
merken dat elke situatie uniek
is en enige expertise verdient.
Laat u altijd goed voorlichten.
Daarnaast doet u er goed aan
onze website te bezoeken voor
de laatste tips en inzichten.

Verwerkingsinstructies
Bekijk ook onze instructievideo’s en de verschillende
verwerkingsboekjes met nog meer aanlegadvies voor uw
sierbestrating op de website: www.mbi.nl

Vakman
Het beste resultaat verkrijgt u door uw bestrating
te laten verwerken door een professionele
stratenmaker of hovenier.

Controleren
Controleer de geleverde stenen op artikelcode,
kleur, formaat en eventuele onregelmatigheden.

Zandbed
Het zandbed dient minimaal 20-30 cm dik te zijn.

www.mbi.nl/verwerkingsadviezen
28

Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad, dit
vergemakkelijkt het leggen van de bestrating.

Aanlegtips
elke situatie is uniek

Splitlaag

creëer een voeg van minimaal 4 mm. Hierdoor

Zorg voor een splitlaag van 3-5 cm op het zandbed

voorkomt u eventueel afsplinteren van tegels.

voor een goede doorwatering. Dit vermindert de
kans op eventuele kalkuitbloei.

Trillen
Veeg de bestrating daarna goed schoon en werk

Afschot

met een zo klein mogelijke triller met rubbermat.

Plaats een kantopsluiting en voorkom verzakkingen.

Geprofileerde, dunne tegels, en grootformaten zijn

Houd rekening met een afschot van 1 cm per

niet geschikt om af te trillen.

strekkende meter.

Voegmiddel

Mixen & mengen

Na

Probeer producten altijd goed te mixen uit

onkruidwerend zand of met ‘AquaColor Joints’. Laat

verschillende pakketten. Verwerk de lagen kops

geen hoopjes liggen; veeg het netjes in de voegen.

van boven naar beneden (in kolommen). Schuif de

het

trillen

kieren/voegen

opvullen

met

stenen niet over elkaar maar ‘lift’ deze ineens van

Nooit doen

het pakket.

Zaag nooit op de bestrating en voorkom druppen
op het straatwerk. Voorkom ook dat u met zaagstof

Voegafstand

aan uw schoenen/laarzen over het straatwerk loopt.

Straat de producten niet strak tegen elkaar maar

Altijd de gehele bestrating goed naspoelen.
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Mooie tuin
regelmatig onderhoud

30

FOTO: MIRAGE SUNDECK CLASSIC (VOORGROND) EN DE GEOSTRETTO MILANO (GEOCOLLECTIE)

3 ONDERHOUDSTIPS

Handige tips

Wij weten hoe onderhoud makkelijker wordt
Pas op voor

bladeren

en ander

organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)
zuren die in de tegels kunnen trekken. Regelmatig
onderhoud voorkomt dat. Groenaanslag is, over
het algemeen, vrij eenvoudig te verwijderen met een
milieuvriendelijk reinigingsmiddel. Kortmossen zijn
verbindingen van algen en schimmelsen laten zich
het best bestrijden met stoom.

Witte uitslag

treedt op

onder bepaalde klimatologische omstandigheden.
Cement vormt een chemische reactie met water,
waardoor vrije kalk zich op de oppervlakte afzet.
Dit doet niets af aan de kwaliteit van de tegel
en zal mettertijd verdwijnen. Mocht u het proces
willen versnellen dan kunt u gebruik maken van
koolzuurhoudend water en/of Lithofin producten.

Geef

onkruid

minder kans met MBI

Onkruidvrij Voegzand. Dit voegzand komt 100%
onkruidvrij uit de zak en heeft een onkruidremmend
effect. De preventieve werking is afkomstig van
een langdurig werkende coating met een hoge
PH waarde die voorkomt dat onkruid ontkiemt. Wij
adviseren het voor alle typen en kleuren tegels en
voor alle soorten en maten voegen, zelfs extra smal.

Bekijk meer onderhoudstips van mbi op: www.mbi.nl/onderhoud
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MBI vertegenwoordigt
de beste merken
SPECIALS SIERBESTRATING
BLZ. 34 TM 48
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FOTO: COURTSTONES NATURAL BELGIAN BLUE (BLZ. 34)

CATEGORIE

Specials
Dankzij zorgvuldig uitgekozen
partnerschappen kunnen we een
heel breed scala aan producten
aanbieden. Naast eigen producten,
zoals Klinker Plus, maken we bij de
specials namelijk gebruik van de
kracht van partnerbedrijven. Zo
kunnen we ook die mooie gebakken
klinkers aanbieden bijvoorbeeld.
Waar uw keuze ook naar uit gaat:
alle producten dragen een ‘MBI
stempel’ en dragen bij aan het
comfort van uw tuin.

Inhoud
SP EC I A LS
Marshalls
The Right Wae
Gardenline
Futura / Tubantia
MB Drum- en Vlakstones
Trommelkasseien ACTIONLINE
Wienerberger klinkers

34
38
40
42
44
44
46
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KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R EN V.B.N.B.: RUSTIC BELGIAN BLUE, RUSTIC BASALT, COURTSTONES NATURAL MIX VAN IRON / PEBBLE BLUE, CILO ABBEY MIX.

NATURAL ASH

NATURAL BASALT

NATURAL BELGIAN BLUE

NATURAL CANVAS

NATURAL IRON GREY

NATURAL OCEAN BLUE

NATURAL PEBBLE BLUE

NATURAL RICE

CILO ABBEY MIX

CILO BASALT

CILO BELGIAN BLUE

CILO INDIAN GREY

CILO MATTON

RUSTIC BASALT

RUSTIC BELGIAN BLUE

RUSTIC IRON GREY

EIGENSCHAPPEN

COURTSTONES NATURAL

BOORDSTEEN 8x20x50

ASH

€ 53,95

BASALT

€ 53,95

€ 19,50**

BELGIAN BLUE

€ 53,95

€ 19,50**

CANVAS

€ 53,95

IRON GREY

€ 53,95

OCEAN BLUE

€ 53,95

PEBBLE GREY

€ 53,95

RICE

€ 53,95

CILO

20x10x6

€ 19,50**

RUSTIC

15,5x15,5x6

ABBEY MIX

€ 53,95

BASALT

€ 53,95

BASALT

€ 53,95

BELGIAN BLUE

€ 53,95

BELGIAN BLUE

€ 53,95

IRON GREY

€ 53,95

INDIAN GREY

€ 53,95

MATTON

€ 53,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW
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Lineair wvb*

*21,5/18,5/16,5/14,5/13,5x
12,9x8,5 cm

**Stukprijs

‘Met gebruik van deze
replicastenen geef je je
tuin en voortuin een
mooie en traditionele
uitstraling. ’
CILO

Marshalls
NIEUWE SERIE
Uw oprit, tuinpad of terras aanleggen met

geeft u uw tuin en voortuin een traditionele

Courtstones

uitstraling. Met hun formaat zijn verschillende

is

een

uitstekend

idee

als

u

helemaal weg bent van het natuurlijke uitzicht van

legverbanden

authentieke

passen

blokverband of halfsteens verband. Dankzij hun

uitstekend bij een rustieke architectuur. Er is ruime

maatvaste voet en smalle formaat zijn ze zeer

keuze aan kleuren en formaten. Alle Courtstones

snel te plaatsen.

kasseien.

De

kasseien

mogelijk:

elleboogverband,

zijn voorzien van een zeer slijt- en kleurvaste
toplaag: dankzij het perfect afgesloten oppervlak

U plaatst de Rustic klinkers uit gietbeton tegen

zijn de stenen bestand tegen alle weertypes,

elkaar en vormt daarmee een maatvaste voeg.

ook tegen vorst. Vuil en stof laat zich nauwelijks

De voegen zorgen ervoor dat de getrommelde

vasthechten waardoor de serie jarenlang fris blijft.

kanten

goed

tot

hun

recht

komen.

Rustic

combineert dus plaatsings- en onderhoudsgemak
Cilo zijn klinkers uit duurzaam beton die eruitzien

met een rustiek karakter.

als gebakken kleiklinkers. Met deze replicastenen
35

Pareltjes
BIJ UW WONING

KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R.: COUNTRYSTONE BASALT, VULCAN BELGIAN BLUE, VULCAN BELGIAN BLUE.

COUNTRYSTONE BASALT

COUNTRYSTONE BELGIAN BLUE

COUNTRYSTONE BRICK

VULCAN BASALT

VULCAN BELGIAN BLUE

VULCAN IRON GREY

VULCAN NATUREL BASALT

VULCAN NATUREL BELGIAN BLUE

VULCAN NATUREL IRON GREY

EIGENSCHAPPEN

COUNTRYSTONE

COUNTRYSTONE CHOCOLATE

20x6,5x6

BASALT

€ 53,95

BELGIAN BLUE

€ 53,95

BRICK

€ 53,95

CAFFE

€ 53,95

CHOCOLATE

€ 53,95

VULCAN

14,7x14,7x5,3

VULCAN NATURAL

20/30/40x20x6

BASALT

€ 53,95

BASALT

€ 53,95

BELGIAN BLUE

€ 53,95

BELGIAN BLUE

€ 53,95

€ 53,95

IRON GREY

€ 53,95

IRON GREY
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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COUNTRYSTONE CAFFE

Marshalls
NIEUWE SERIE
Countrystones hebben het uitzicht van rustieke

heeft namelijk dezelfde basisafmeting onderaan. Dit

kleiklinkers met het legcomfort van een traditionele

zorgt voor een eenvoudige en dus snelle plaatsing.

betonsteen. Ze zijn een unieke keuze voor uw

Vulcan wordt extra bewerkt, waardoor hij zeer

terras, tuinpad of oprit ook als u gekozen hebt voor

kleurvast, vuilafstotend en slijtvast is. Ideaal dus als

een moderne woningstijl.

u een bestrating zoekt voor intens gebruik.

De Vulcan replicastenen combineren het mooie,
natuurgetrouwe uitzicht van Indische leisteen met
het legcomfort van traditionele betonstenen. Deze
unieke, gepatenteerde bestratingsstenen maken
van uw oprit, terras en tuinpad echte pareltjes die
perfect passen bij uw woning. Ook als u graag snel
resultaat wil, is Vulcan dé oplossing: elke steen
37

KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R.: WARM GREY, WARM GREY

DARK EARTH

WARM GREY

EIGENSCHAPPEN

THE RIGHT WAE

60x60x5

80x80x5

100x100x5

DARK EARTH

€ 43,50

€ 50,95

€ 50,95

WARM GREY

€ 39,95

€ 48,95

€ 48,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW
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CIRCULAIRE SIERBESTRATING

The Right Wae
NIEUWE SERIE
Als wij onze keuzes doordacht maken kunnen wij

En het bijzondere van deze techniek is dat de tegel

ook met grijze producten ‘groen denken’. Bewust

kwalitatief net zo sterk en mooi is als een tegel

Bestraten noemen wij dat. Vanuit deze gezamenlijke

geproduceerd van nieuwe grondstoffen.

visie is de samenwerking tussen studio Wae en MBI

De karakteristieke tegels van The Right Wae

tot stand gekomen.

collectie geven iedere buitenruimte een authentieke
uitstraling. De open structuur van de steen bestaat

Voor ‘The Right Wae’ collectie is voor 76 %

uit kleine, onregelmatige poriën die een gevarieerd

gebruik gemaakt van circulaire grondstoffen. De

beeld opleveren. Ideaal voor liefhebbers van

gerecyclede grondstoffen worden gewonnen van

natuurlijke en robuuste materialen. U heeft de keuze

slooppanden en oude bestrating. Er worden bij

uit twee tijdloze kleuren; Warm Grey en Dark Earth.

productie geen additieven toegevoegd maar het
sloopafval wordt zo verwerkt dat de componenten

The Right Wae collectie is bij geselecteerde dealers

zand en grind weer worden teruggebracht naar de

van MBI verkrijgbaar: www.mbi.nl/therightwae .

beginwaarden.
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Historisch
& EIGENTIJDS
FOTO’S V.L.N.R.: WORMER SLATE ZWART, WEST FRIESLAND GRIJS

KLEUREN

NIEUW

HB WEST-FRIESLAND GRIJS

HB WEST-FRIESLAND ZWART

RB IJSSELMOND GRIJS / ZWART

RB IJSSELMOND GRIJS

RB IJSSELMOND GRIJS / ZWART

RB IJSSELMOND ZWART

WORMER SLATE GRIJS

WORMER SLATE ZWART

EIGENSCHAPPEN

GARDENLINE

60x60x5

HB WEST-FRIESLAND GRIJS

€ 29,95

HB WEST-FRIESLAND ZWART

€ 30,95

HB WEST-FRIESLAND GRIJS / ZWART

€ 31,95

RB IJSSELMOND GRIJS

€ 29,95

RB IJSSELMOND GRIJS / ZWART

€ 31,95

RB IJSSELMOND ZWART

€ 30,95

WORMER SLATE GRIJS

€ 29,95

WORMER SLATE ZWART

€ 30,95

WORMER SLATE GRIJS / ZWART*

€ 31,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
*Ten tijde van het drukken van de brochure was
deze productfoto niet beschikbaar
2
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Gardenline
De sierlijke range van GardenLine tegels zijn

De IJsselmond heeft een licht golvend motief. De

uiterst betaalbaar. Voor deze kleine prijs krijgt u

West Friesland heeft een gevlamd design en de

een product wat een speciale coating heeft. Dit

Wormer serie heeft een kenmerkend leisteen motief.

draagt bij aan de frisse, verzadigde kleur maar
dient ook een praktisch doel: Door dit laagje laten
de tegels zich gemakkelijker schoonpoetsen dan

SIERLIJK

tegels zonder bescherming. Met de keuze voor een

BETAALBAAR

Gardenline tegel gaat u voor respectabele kwaliteit
in een optimale prijsverhouding.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
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KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R.: TUBANTIA BLACK, TUBANTIA BLACK

FUTURA NUANCE ZILVER / GRIJS

FUTURA STRUTTURA BEIGE

EIGENSCHAPPEN

FUTURA

TUBANTIA BLACK

60x60x4

NUANCE ZILVER / GRIJS

€ 38,50

STRUTTURA BEIGE

€ 31,95

TUBANTIA
BLACK

€ 33,50

GRAPHITE

€ 33,50

SILVER

€ 33,50

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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TUBANTIA GRAPHITE

TUBANTIA SILVER

HISTORISCH EN EIGENTIJDS

Futura en Tubantia
De series Futura en Tubantia passen in een
onderhoudsvriendelijke tuin. Het zijn prijstechnisch
aantrekkelijke alternatieven binnen de range van

BETAALBAAR
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

tegels met beschermfactor. Dit zorgt voor een
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. De coating
zorgt voor een lage vuil- en vochtopname zodat
u nog jaren van deze tegel kunt genieten. Allen in
60x60 en in strakke of genuanceerde uitvoering.
Kortom u betaalt maar een beetje meer dan de
Budget-uitvoeringen, maar geniet van de kwaliteit
die tegen de topseries aanschurkt.
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KLEUREN

Landelijk & KLASSIEK
DRUMSTONES ANTRACIET

DRUMSTONES BONT

DRUMSTONES BRONS GEN.

DRUMSTONES GRIJS / ZWART

DRUMSTONES ROOD GEN.

VLAKSTONES ANTRACIET

VLAKSTONES GRIJS/ZWART

VLAKSTONES TERRAGEEL

TROMMELKASSEIEN ANTRACIET

TROMMELKASSEIEN BRUIN/ZWART

TROMMELKASSEIEN OUD HOL.

TROMMELKASSEIEN ROOD/ZWART

TROMMELKASSEIEN ROOM

EIGENSCHAPPEN

MB DRUMSTONES
ANTRACIET

15x15x6

20x15x6

20x20x6

30x20x6

20x5x8

€ 22,95

€ 22,95

€ 22,95

€ 22,95

€ 28,50

BONT

€ 28,50

BRONS GENUANCEERD

€ 22,95

€ 22,95

GRIJS / ZWART

€ 22,95

ROOD GENUANCEERD

TROMMELKASSEIEN

20x5x7

€ 22,95

€ 28,50

€ 22,95

€ 22,95

€ 28,50

€ 22,95

€ 22,95

€ 28,50

MB VLAKSTONES

€ 22,95

30x20x6

ANTRACIET (CORONA)

€ 25,95

ANTRACIET

€ 17,50

BRUIN/ZWART (BRUNHAUT VILLAGE)

€ 25,95

GRIJS / ZWART

€ 17,50

OUD HOLLANDS (AARDMONNIK)

€ 25,95

TERRAGEEL

€ 17,50

ROOD/ZWART (RODENBACH NUANCE)

€ 25,95

ROOM (WIT CEMENT) / WIEZE CREAM

€ 29,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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FOTO: DRUMSTONES ANTRACIET (BORDERS)

Drum- en Vlakstones
Trommelkasseien
Drum- en Vlakstones bestaan voor u, als liefhebber
van een landelijke uitstraling. Met dit type steen
verkrijgt u die sfeervolle ambiance die zo eigen is

NOSTALGISCH
LANDELIJK

aan tuinen en terrassen met deze tijdloze klassieker.
Verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen. De
stoere getrommelde Drumstones en de relatief
strakke Vlakstones. Dankzij het uitgebreide pallet
aan kleuren kunt u het helemaal naar uw smaak
afstemmen.
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KLEUREN

1. DESIGNA EROS

2. DESIGNA NERO

3. DESIGNA NOSTALGIE

4. DESIGNA NOVOTON

5. DESIGNA PADOVA

6. DESIGNA RAVENNA

7. DESIGNA RUSTON

8. VIDA ATLAS

9. VIDA AUXO

10. VIDA CARPO

11. VIDA DORIS

12. VIDA EROS

14. VIDA LOTIS

15. VIDA MEGATON

16. VIDA METIS

17. VIDA NOVOTON

18. VIDA QUALITON

19. VIDA SUPRATON

DESIGNA

EIGENSCHAPPEN

1. EROS, INKTZWART ONBEZAND

UWF65

UDF65

€ 46,95

€ 46,95

2. NERO, ZWART BEZAND

KK70
€ 41,95

3. NOSTALGIE WS, ZWART BRUIN ONBEZAND

€ 41,95

€ 41,95

4. NOVOTON, BRUIN ROOD BEZAND

€ 39,95

€ 39,95

5. PADOVA, ROOD PAARS BEZAND

€ 38,95

6. RAVENNA, BRUIN ROOD BEZAND

€ 38,95

7. RUSTON, PAARS ROOD BEZAND

VIDA (GETROMMELD)

€ 39,95

€ 39,95

UWF60

UDF60

UWF65

UDF65

€ 48,95

€ 48,95

11. DORIS, DONKERBRUIN BEZAND

€ 45,95

€ 45,95

12. EROS, INKTZWART ONBEZAND

€ 47,95

€ 47,95

14. LOTIS, GRIJS ONBEZAND

€ 49,95

€ 49,95

15. MEGATON, MIX

€ 42,95

€ 42,95

16. METIS, MIX

€ 49,95

€ 49,95

17. NOVOTON, BRUIN ROOD BEZAND

€ 42,95

€ 42,95

18. QUALITON, MIX

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

8. ATLAS, AUBERGINE ZWART BEZAND
9. AUXO, BRUIN ROOD BEZAND

€ 34,50

€ 34,50

10. CARPO, ROOD PAARS BRUIN BEZAND

€ 34,50

€ 34,50

13. KERRY, ROOD BRUIN BEZAND*

19. SUPRATON, MIX
Adviesprijzen per m BTW
2
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€ 39,95

WF

DF

€ 48,95

€ 48,95

€ 39,95

‘De meest bonte en
gezellige range van
deze collectie is die
van de Vida.’
WIENERBERGER 1/2

FOTO: DESIGNA RAVENNA

Wienerberger (1/2)
NIEUWE SERIE
Gebakken bestrating is tijdloos en past in iedere
tuin. Het is namelijk ontzettend veelzijdig. Een heel
terras, een paadje of een mooie rand langs uw
terras. U kunt er heel veel stijlen mee neerzetten.
De beschikbare range hebben we alvast voor u
ingedeeld zodat u makkelijker een keuze kunt
maken.
De Designa lijn laat zich omschrijven als rustig en
evenwichtig.
De meest bonte en gezellige range is die van de
Vida.
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KLEUREN

1. CLASSICA GALA

2. CLASSICA GASOL

3. CLASSICA INCANA

4. CLASSICA NOSTALGIE

5. CLASSICA NOVOTON

6. CLASSICA OLIVA

7. CLASSICA VARIA

8. CLASSICA VARATON

9. CLASSICA ZENNETON

10. NATURA ARES

11. NATURA ASTRA

13. NATURA LOTIS

14. NATURA NERO

15. NATURA NORTON

16. NATURA ORION

17. NATURA PASTORALE

18. NATURA PRESTON

19. NATURA RUSTON PAARS

20. NATURA RUSTON ROOD

21. NATURA VIOLETTA

EIGENSCHAPPEN

CLASSICA (GETROMMELD)

UWF65

UDF65

WF

DF

1. GALA WS, PAARS BLAUW ONBEZAND

€ 49,95

€ 49,95

2. GASOL WS, MIX

€ 49,95

€ 49,95

3. INCANA WS, BRUIN ZWART ONBEZAND

€ 49,95

€ 49,95

€ 49,95

€ 49,95

WF

DF

4. NOSTALGIE WS, ZWART BRUIN ONBEZAND

€ 47,95

€ 47,95

5. NOVOTON WS, ROOD BRUIN ONBEZAND

€ 47,95

€ 47,95

6. OLIVA WS, BRUIN BLAUW ONBEZAND
7. VARIA WS, GEEL ROOD BONT ONBEZAND

€ 47,95

€ 47,95

8. VAROTON WS, MIX

€ 47,95

€ 47,95

9. ZENNETON WS, MIX

€ 47,95

€ 47,95

UWF65

UDF65

€ 44,95

€ 44,95

NATURA (GETROMMELD)
10. ARES, ZWART BEZAND
11. ASTRA, ROOD PAARS BRUIN BEZAND

€ 48,95

12. CARON, ZWART BEZAND*

€ 48,95

13. LOTIS, GRIJS BEZAND

€ 48,95

14. NERO, ZWART BEZAND
15. NORTON, PAARS BLAUW BEZAND

€ 42,95

€ 42,95

€ 52,50

€ 52,50

€ 48,95

€ 48,95

16. ORION, BRUIN ROOD BEZAND
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KTF65

€ 48,95

17. PASTORALE, MIX

€ 45,95

€ 45,95

18. PRESTON, BRUIN ZWART BEZAND

€ 45,95

€ 45,95

19. RUSTON, PAARS ROOD BEZAND

€ 42,95

€ 42,95

20. RUSTON, ROOD PAARS BEZAND

€ 48,95

€ 48,95

21. VIOLETTA, PURPER BEZAND

€ 48,95

€ 48,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

*Ten tijde van het drukken van de brochure was deze productfoto niet beschikbaar

FOTO: CLASSICA

Wienerberger (2/2)
NIEUWE SERIE
Gebakken bestrating is tijdloos en past in iedere
tuin. Het is namelijk ontzettend veelzijdig. Een heel
terras, een paadje of een mooie rand langs uw
terras. U kunt er heel veel stijlen mee neerzetten.
De beschikbare range hebben we alvast voor u
ingedeeld zodat u makkelijker een keuze kunt
maken.
Zoals de naam omschrijft, de serie Classica draagt
bij aan een traditionele, rustieke beleving.
De Natura past bij een natuurlijke en landelijke
setting waarin groen een grote factor is.
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Heel praktisch
Keramische tegels van MBI

50

FOTO: MIRAGE CEMENTO (BLZ. 60)

KERAMIEK

Onderhoudsgemak
‘STEEK TIJD IN GENIETEN’

In een tijd waarin we allemaal druk zijn, wordt onze

omdat dit een grove toplaag heeft. U kunt veel

vrije tijd steeds schaarser en dus belangrijker.

van deze problemen voorkomen met de keuze

De tijd om te kunnen ontspannen delen we dan

voor keramische tegels. Deze tegels zijn door en

ook het liefst zo efficiënt mogelijk in. Daarom

door zo verdicht dat dit de aanhechting van vuil en

is het zo praktisch om die ontspanning dichtbij

aanslag bemoeilijkt. Er is geen open of poreuze

huis te zoeken.

basis waaraan deze aanslag zich kan hechten.
Hierdoor laat een eventuele ophoping van aanslag

Onderhoudsgemak is genieten

zich heel eenvoudig wegpoetsen. Ook met een

De tuin is bij uitstek de plek om even tot rust te

hogedrukreiniger, wat op veel andere tegels juist af

komen. Een balletje trappen, lekker barbecueën

te raden is.

met familie of genieten van een heerlijk glaasje
onder de overkapping. Eindeloos schrobben,

Voordelen keramiek

boenen en schoonmaken van het terras passen

Keramische tegels zijn dus heel praktisch qua

logischerwijs helemaal niet binnen die waardevolle

onderhoud. Dankzij de hard gebakken toplaag zal

tijd waarin u wilt genieten. Kies voor keramische

vuil zich niet of nauwelijks kunnen settelen. Dat

terrastegels, bespaar daarmee op de factor

maakt het ook veiliger uit praktisch oogpunt. Ook

onderhoud en zorg dat u zoveel mogelijk vrije

in de winter biedt de keramische range voordelen.

tijd in genieten kunt steken.

Ze zijn namelijk bestand tegen strooizout. Zo geniet
u ook hartje winter van een veilig en toegankelijk
terras. Dat zijn niet de enige goede redenen om

Buiten genieten
grote

naar dit materiaal te kijken. Wat als eerste in het oog

schoonmaakklus voordat u met een goed gevoel

zal springen is de esthetiek van keramiek. Zoals u

naar buiten kunt. U wilt lekker genieten wanneer

snel zult zien, vindt u alle mogelijke natuurlijke

de gelegenheid zich voordoet en de zon zich

steenachtige verschijningen binnen de keramische

laat zien. Helaas heeft Nederland een gunstig

range die we u willen presenteren. Het mooie is

klimaat voor allerlei hardnekkige aanslag. Dit

dat ook minder geschikte materialen opeens wel

weet zich eenvoudig te nestelen dankzij de

overweldigende kwalitatieve kenmerken kunnen

vochtige omstandigheden. Zulke aanslag is de

bezitten. Wat te denken van een prachtige houtvloer

meeste mensen een doorn in het oog. Misschien

in strokenverband in uw tuin? Binnen de collectie

weerhoudt dit u er zelfs wel van om lekker buiten te

van Mirage vindt u precies dit uiterlijk maar dan met

gaan zitten. Dergelijke aanslag en ander vuil weet

uitmuntende keramische eigenschappen! Esthetiek

zich dikwijls te hechten aan een tegeloppervlak

en kwaliteit gaan hand in hand!

Er

is

niets

zo

vervelend

als

een
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Tijdloos genieten
MBI KERAMIEK COLLECTIE
BLZ. 52 TM 86

Het aanbod van Mirage
is behoorlijk veelomvattend.
Daarom willen wij u helpen
bij het maken van de beste
keuze. Door de indeling in
3 verschillende labels, maken
wij u wegwijs binnen de
verschillende series.

BLZ. 23 TM 45

Mirage

Label 1 draagt de naam Pietra di Ceramica, binnen
dit label vindt u ‘MBI eigen’ producten. Deze tegels
zijn speciaal vervaardigd in overleg tussen Mirage
en MBI De Steenmeesters. Hierdoor beschikken
deze over een compleet pakket eigenschappen,
waarvan wij denken dat u ze belangrijk vindt,
gecombineerd met een prachtig modern uiterlijk.
Alles voor een zeer betaalbare keramische prijs.
Label 2 bevat drie series die een vaste basis vormen
in het assortiment van Mirage. Geliefde kleuren en
patronen tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Prachtige series als Ardesie en Cemento schitteren
binnen dit label.
Label 3 bevat de hoogwaardigste artikelen van
Mirage. De meest luxueuze series kennen hier

De labelnummers vindt u tussen de
kenmerken op de productpagina’s

een thuis. Dat betekent de nieuwste kleuren en
texturen van dit seizoen. Waaronder de prachtige
Blues collectie.
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Keramiek
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: vorstbestendig, bestand
tegen temperatuurwisselingen,
uitstekend drukbestendig, mos- en
schimmelwerend en bestand tegen
kopergroen, zuren en chemicaliën.
www.mbi.nl/mirage

Bien

Inhoud

Bien is een vooraanstaand keramiek merk. Dankzij

MI RAG E

verschillende

Pietra di Ceramica (Monte)
Calestra
Ardesie
Cemento
Glocal
Twenty
Name
Sundeck & Noon
Signature & Tribeca
Stones & Quartziti
Norr
Blues
Esprit 2.0
Haiku

georiënteerde Spanje. Ze laten zich voorstaan op

RA K / B I EN

54
56
58
60
64
66
70
72
74
76
78
80
82
82

hun groene identiteit en onberispelijke kwaliteit.

Emirates

84

BB stone

86

award

winnende

ontwerpen

en

innovaties heeft het een sterke mondiale positie
verkregen. Dankzij deze positie kunnen ze een
bijzondere

range

aan

betaalbare

materialen

aanbieden. Zo biedt de serie Emirates een mooi
Europees design voor een uiterst toegankelijke
prijskaartje.

Alcalagres
is dé Spaanse partner van MBI. Ze zijn uiterst trendy
en bezitten een schat aan ervaring. Alcalagres
is dé specialist in het van oudsher keramiek

A LCA LAG R ES
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Design
van onze

Steenmeesters
Made in Italy

KLEUREN

FOTO’S LINKS V.L.N.R & V.B.N.B.: MONTE PRADO, MONTE PRADO, MONTE FERRO FOTO RECHTS: MONTE FERRO

MONTE CORTINA

MONTE BRENTA

MONTE FERRO

MONTE PRADO

60x60x2

90x90x1,7

BRENTA

€ 48,95

€ 66,95

CORTINA

€ 48,95

€ 66,95

FERRO

€ 48,95

EIGENSCHAPPEN

MONTE

PRADO*

€ 48,95*

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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*Zolang de voorraad strekt

Pietra di Ceramica
MBI brengt onder eigen label ‘Pietra di Ceramica’
op de markt. Ieder jaar passen wij deze collectie
aan en kijken daarbij specifiek naar uw wensen.
Hier is de serie Monte uit voort gekomen.
Een moderne keramische terrastegel in vier
schitterende, gewolkte kleurstellingen. Uniek is het

LABEL 1
KLEURECHT
GERECTIFICEERD
FULL COLOURED BODY

kingsize formaat van 90x90x1,7 cm met een uiterst
gunstige prijs. Deze serie wordt exclusief door
Mirage voor MBI geproduceerd. Pietra di Ceramica
is op maat gemaakt voor u, als liefhebber van
mooie, kwalitatieve materialen met een bijzonder
onderhoudsvriendelijk karakter.
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KLEUREN

FOTO LINKS: CALESTRA CARBONE FOTO RECHTS: CALESTRA CREMA

CARBONE

CREMA

GRIGIO

EIGENSCHAPPEN

CALESTRA

60x60x2

CARBONE (CR30)

€ 51,95

CREMA (CR20)

€ 51,95

GRIGIO (CR10)*

€ 51,95*

NERO (CR40)

€ 51,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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*Zolang de voorraad strekt

NERO

Calestra
Design, trends en keramiek zijn onlosmakelijk
verbonden met Italië! Juist om deze redenen

LABEL 1

werkt MBI al jarenlang samen met de Italiaanse

KLEURECHT

marktleider van outdoor keramiek: Mirage. De

GERECTIFICEERD

kwalitatieve series die hieruit voortkomen behoren
tot de absolute top in sierbestrating. Het design is

ITALIAANS DESIGN

afgestemd op de absolute trend van het moment:
‘Natural Industrial Design’. Verkrijgbaar in vier
populaire kleurstellingen .
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FOTO’S LINKS V.L.N.R & V.B.N.B.: ARDESIE NUVOLO, ARDESIE TEMPESTA, ARDESIE NEVE, ARDESIE NEVE FOTO RECHTS: ARDESIE ARCOBALENO

LABEL 2
KLEUREN

GENUANCEERD
GERECTIFICEERD

EIGENSCHAPPEN

ARCOBALENO

NEVE

NUVOLO

ARDESIE

60x60x2

ARCOBALENO

€ 61,95

NEVE

€ 61,95

NUVOLO*

€ 61,95*

TEMPESTA

€ 61,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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*Levertijd op aanvraag

TEMPESTA

ITALIAANS DESIGN
FULL COLOURED BODY

Kleurschakeringen

Ardesie
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.
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KLEUREN

FOTO’S LINKS V.L.N.R & V.B.N.B.: CEMENTO BASALTO, CEMENTO BASALTO, CEMENTO CEMENTO, CEMENTO CEMENTO FOTO RECHTS: CEMENTO CEMENTO

BASALTO

CEMENTO

EIGENSCHAPPEN

CEMENTO

60x60x2

90x90x1,7

BASALTO

€ 58,95

€ 69,95

CEMENTO

€ 58,95

€ 69,95

PERLA

€ 58,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW
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PERLA

Cemento
Beton is een levend materiaal dat designers en
ontwerpers graag gebruiken. Met materialen van

LABEL 2

beton zijn oneindig veel mogelijkheden te bedenken.

BETONLOOK

Mirage is hierdoor geïnspireerd geraakt en heeft de

KLEURECHT

industriële eigenschappen vertaald naar de fraaie
serie: Cemento. De eigen look van een betonnen

GERECTIFICEERD

vloer, gecombineerd met de laatste keramische

ITALIAANS DESIGN

hoogstandjes. Een robuuste, eigentijdse serie. Ook
verkrijgbaar in koninklijk grootformaat.

FULL COLOURED BODY
KONINKLIJK FORMAAT
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Waardeer uw hele
woning op
Menig dakterras én balkon
heeft saaie, grijze betonstenen.
Niet echt een uitnodiging om
buiten te gaan zitten. Waarom
beknibbelen op dat ene stukje
buiten als óók dat eenvoudig
mooi gemaakt kan worden?

Volwaardige buitenruimte
Uw hele huis ziet er netter uit als u ook het balkon
en/of het dakterras bij de woning betrekt. Door deze
ook smaakvol in te richten waardeert u uw hele
woning op. Er is namelijk zoveel meer mogelijk dan
een saaie grijze betontegel. Daarnaast nodigt een
leuk aangeklede buitenruimte ook nog eens extra
uit om lekker buiten te gaan zitten. Dat dakterras of
balkon aanpakken is dus op verschillende manieren
een goede investering.

Welke producten zijn geschikt?
Saaie,
zijn

heel

onderhoudsintensieve
eenvoudig

te

betontegels

vervangen

door

onderhoudsvriendelijke, moderne tegels. Zo kunt
u putten uit de brede range uit deze brochure of

Bekijk ook: www.mbi.nl/inspiratie

die uit onze GeoCollectie (bekijk de gelijknamige
brochure). Er zijn tal van mogelijkheden aan
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Dakterras

volwaardige buitenruimte

sierbestrating van beton. Niet alleen qua kleur en
formaat maar ook wat betreft nabehandeling. Om
een voorbeeld te noemen: u loopt graag op blote
voeten binnen en het liefst stapt u ook zo het balkon
op. Dan doet u er goed aan een tegel uit te kiezen
met voetcomfort (Footcomfort®). Daarnaast kunt u
ook kiezen uit het arsenaal van keramische tegels.
De uitmuntende eigenschappen van keramische
sierbestrating

komen

ook

op

een

kleine(re)

oppervlakte tot hun recht. Zo is het onderhoud een
peuleschil in vergelijking tot een oude, poreuze
betonsteen. De ‘smaakjes’ zijn ook nog eens heel

Deskundig advies
Over het algemeen geldt dat een installatie op
tegeldragers geschikt is. Echter, welke tegel (met
bijbehorende aanlegmethodiek) het beste bij uw
situatie past, is altijd afhankelijk van verschillende
factoren. Zo is het altijd zaak om na te gaan wat
de desbetreffende constructie kan dragen en wat de
onderbouw is. Deze specifieke onderdelen uit uw
plan van aanpak kunt u het beste afstemmen met
een deskundige die dit ter plekke beoordeelt.

divers. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een

Tip

mooi ‘mozaiek’ design of motief, een gevarieerde

Naast de tegels kunt u natuurlijk de hele ‘ruimte’

natuursteenlook of zelfs een houtlook die niet van

naar uw hand zetten. Zo doet groen op zichzelf het

echt te onderscheiden is. Het is zelf mogelijk om

altijd al goed maar het kan ook een extra functie

uw binnenruimte te ‘verlengen’ naar buiten met een

vervullen. Door te kiezen voor plantenbakken aan

en dezelfde tegel dankzij de verschillende dikte

de rand van uw balkon of dakterras creëert u net

uitvoeringen van sommige keramische tegels.

wat meer privacy.
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Subtiele,
‘doorleefde’
cementtinten
kleuren uw moderne terras

KLEUREN

FOTO’S LINKS V.L.N.R & V.B.N.B.: GLOCAL ABSOLUTE, GLOCAL TYPE, GLOCAL CLASSIC FOTO RECHTS: GLOCAL IDEAL

ABSOLUTE

CLASSIC

IDEAL

EIGENSCHAPPEN

GLOCAL

60x60x2

90x90x2

120x120x2

ABSOLUTE (GC06)*

€ 61,95*

€ 79,95*

€ 99,95*

CLASSIC (GC05)

€ 61,95

€ 79,95

IDEAL (GC03)

€ 61,95

€ 79,95*

€ 61,95

€ 79,95

TYPE (GC04)
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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TYPE

*Levertijd op aanvraag

€ 99,95*

Glocal
Eén van de grootste krachten van Mirage is het
ontwerpen van subtiele cementtinten. Juist onze

LABEL 2

Italiaanse partner begrijpt als geen ander wat ons zo

KLEURECHT

aanspreekt aan dit materiaal. Het neutrale en tegelijk

GERECTIFICEERD

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

ITALIAANS DESIGN

vertalen naar hoogwaardige keramiek. Compleet

FULL COLOURED BODY

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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KLEUREN

FOTO LINKS: TWENTY WOOD THUNDER FOTO RECHTS: TWENTY CLOUD

CLOUD

CRUST

DARKNESS

EIGENSCHAPPEN

TWENTY

60x60x2

CLOUD (TW02)

€ 55,95

CRUST (TW01)*

€ 55,95*

DARKNESS (TW03)

€ 55,95

WOOD MIST (TW04)*

€ 56,95*

WOOD THUNDER (TW05)*

€ 56,95*

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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*Levertijd op aanvraag

WOOD MIST

WOOD THUNDER

HISTORISCH EN EIGENTIJDS

Twenty
Binnen de serie Twenty zijn drie designs geïnspireerd
op prachtig natuursteen. De esthetische kenmerken

LABEL 2

van luxe natuursteen maar dan met de kwalitatieve

KLEURECHT

eigenschappen van keramiek. De onregelmatigheden

GERECTIFICEERD

en kleurschakeringen van natuursteen maar dan
zonder de nadelen (krassen, verkleuringen en heet

ITALIAANS DESIGN

worden). Daarnaast een variant in een robuuste

FULL COLOURED BODY

houtlook. Heel natuurlijk mét karakter. Beschikbaar
in twee subtiele kleurnuances.
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Breid binnen uit
naar buiten

Bekijk ook: www.geoceramica.nl
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FOTO: GEOCERAMICA ® IMPASTO GRIGIO (GEOCOLLECTIE BROCHURE BLZ. 76)

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN HEEL DIVERS DANKZIJ GEOCERAMICA®

Keramiek ‘doorleggen’
van buiten naar binnen of andersom

Er is een hele duidelijke tendens om de

sierbestrating nóg een interessante feature. De 4

buitenruimte af te stemmen op het interieur.

én 6 cm dikke tegels zijn namelijk ook in de 1 cm

Steeds

vaker

dikke variant mogelijk. Dat maakt dat de hele range

binnen

hoogtij

worden
vieren

materiaalkeuzes
‘doorvertaald’

die
naar

voor buiten ook binnen beschikbaar is.

buiten en vice versa. Die robuuste houtstamof steigerhouttafel doen het binnen én buiten

Mocht u niet bekend zijn met deze artikelen: dan

goed. Zo geldt dat ook voor geliefde kleuren

schetsen we nog graag de diversiteit van alle series

en kleurcombinaties. Wat binnen werkt, valt

die er beschikbaar zijn in GeoCeramica®. Deze

buiten ook in de smaak. Die trend wordt

zijn namelijk zo uiteenlopend dat er altijd wel iets

versterkt met het groeiende aantal huishoudens

van uw smaak beschikbaar is. Van een uitbundige

wat de ‘drempel’ naar de tuin heeft geslecht

De combinatie van een keramische tegel op een

“niet van echt te
onderscheiden
houtlook”,

sterke Stabikorn®-drager. Met deze tegel kunt u

marmerlook, leisteenlook, alles wat daar tussen

genieten van stijlvol keramiek met hoogwaardige

zit en diverse motieven. Bekijk de volledige range

eigenschappen en profiteren van de relatief

op www.geoceramica.nl of kijk in de GeoCollectie

eenvoudige

verwerkingskosten

brochure. Informeer bij onze dealer naar de

van een betontegel. Naast het aanleggemak

mogelijkheden, dit betreft namelijk wel een

voor buitentoepassingen biedt deze categorie

‘specialty’ die niet standaard op voorraad is.

met

openslaande

deuren,

veranda’s

en

terrasoverkappingen.
Juist wanneer u ervoor kiest om buiten méér met
binnen te verbinden, is er nu een hele interessante
ontwikkeling binnen sierbestrating: GeoCeramica®.

en

betaalbare
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KLEUREN

FOTO LINKS: NAME GRIS BELGE. FOTO’S RECHTS: NAME GRIS BELGE, SWISS GREY, OCEAN GREY.

NIGHTFALL

OVERCAST

LUMNEZIA

SWISS GREY

BOURGOGNE

GRIS BELGE

JURA BEIGE

NOIR BEIGE

NOISETTE BEIGE

EIGENSCHAPPEN

NAME

60x60x2

NIGHTFALL

€ 63,95*

OVERCAST

€ 63,95*

OCEAN GREY

120x60x2

90x45x2

120x120x2

240x120x2

€ 99,95*

€ 499,-*

€ 99,95*

€ 499,-**

NAME STRUTTURA
LUMNEZIA

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

SWISS GREY

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

BOURGOGNE

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

GRIS BELGE

€ 61,95

€ 82,95*

€ 68,95*

JURA BEIGE

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

NOIR BEIGE

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

NOISETTE BELGE

€ 61,95*
€ 61,95*

€ 82,95*

€ 68,95*

*Levertijd op aanvraag

**Stukprijs

NAME STRUTTURATA

OCEAN GREY
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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NaMe
De serie NAME staat voor NAtural tiME en
luxueuze,

natuurlijke

materialen.

De

natuur

LABEL 3

besloten in een range van producten die allemaal

KLEURECHT

technische perfectie genieten. Dat betekent heel

GERECTIFICEERD

concreet dat onvolkomenheden zoals steenaders
en grillige texturen de ruimte krijgen om een

ITALIAANS DESIGN

verhaal te vertellen. Een verhaal van authentieke

FULL COLOURED BODY

natuurlijke omgevingen die de aandacht grijpen.
Binnen de range van NAME kunt u kiezen voor
warme,

mediterrane

marmertinten,

Noorse

marmertinten en een op Belgisch hardsteen
gelijkende tegel. Bovenal kiest u altijd voor
hoogwaardig, luxe materiaal met de beste
technische specificaties.
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Noon
De nieuwe 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.

KLEUREN

FOTO: NOON DAYLIGHT

EIGENSCHAPPEN

DAYLIGHT

EMBER

NOON

60x60x2

120x30x2

DAYLIGHT

€ 63,95*

€ 79,95

EMBER

€ 63,95*

€ 79,95

HONEY

€ 63,95*

€ 79,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW

72

HONEY

*Levertijd op aanvraag

LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

Sundeck
Het innemende uiterlijk van houten
planken met de voordelen van
keiharde, gerectificeerde keramiek.
Ga compromisloos voor schoonheid.
Geniet van alle details die hout zo
levendig maken.

KLEUREN

FOTO: SUNDECK CLASSIC

SUNDECK

60x60x2

ORIGIN

120x30x2

CLASSIC

€ 63,95*

ORIGIN

€ 63,95*

€ 82,95

SPIRIT

€ 63,95*

€ 82,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW

SPIRIT

*Levertijd op aanvraag

LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

EIGENSCHAPPEN

CLASSIC
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Signature
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.

KLEUREN

FOTO: SIGNATURE ARTICO.

ARTICO

DAKOTA

EIGENSCHAPPEN

SIGNATURE

HAVANA

120x30x2

ARTICO

€ 71,95

DAKOTA

€ 71,95

HAVANA

€ 71,95

Adviesprijzen per m2 incl. BTW
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LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

*NIET LANGER LEVERBAAR*

Tribeca
Een evenwichtige lijn van zachte, aardse
kleurstellingen. Elke tegel kent een
gevarieerd uiterlijk en de oppervlakte
voelt heel natuurlijk aan. Het uiterlijk
lijkt heel erg op natuursteen maar biedt
de kwalitatief betere eigenschappen van
keramiek zoals de langere levensduur.

KLEUREN

FOTO: TRIBECA HARRISON

GREENWICH

HARRISON

TRIBECA

60x60x2

90x45x2

BROADWAY

€ 67,95*

€ 67,95*

GREENWICH

€ 67,95*

HARRISON

€ 67,95*

HUDSON

€ 67,95*

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

€ 67,95*

*Niet langer leverbaar

LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

HUDSON

EIGENSCHAPPEN

BROADWAY
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Stones
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.

KLEUREN

FOTO: STONES PIERRE BLEUE SABLÉE

PIERRE BLEUE

PIERRE BLEUE SABLÉE

EIGENSCHAPPEN

STONES

60x60x2

90x90x2

PIERRE BLEUE (SO10)

€ 63,95

€ 82,95

PIERRE BLEUE SABLÉE (SO11)

€ 64,95

€ 82,95

AFDEKPLAAT
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119x19x2

PIERRE BLEUE (SO10)

€ 45,95*

Adviesprijzen per m2 incl. BTW

*Stukprijs

LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

Quartziti
Quarziti brengt balans. Dankzij de
schaduweffecten en de natuurlijke
structuren waant u zich in een
natuurlijke maar luxueuze omgeving.
Een perfecte combinatie tussen
robuuste, natuurlijke materialen en
hoogwaardige, verfijnde ambacht.

KLEUREN

FOTO: QUARTZITI MANTLE (VOORGROND) EN WATERFALL.

MOUNTAINS

QUARZITI

RIVER

60x60x2

120x60x2

MANTLE

€ 58,95

€ 79,95*

MOUNTAINS

€ 58,95*

RIVER

€ 58,95*

WATERFALL

€ 58,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

*Levertijd op aanvraag

LABEL 3 - KLEURECHT - GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

WATERFALL

EIGENSCHAPPEN

MANTLE
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KLEUREN

FOTO: NORR SVART

1. NORR GRA

2. NORR SVART

EIGENSCHAPPEN

TYPE TEGEL

90x90x2

Norr 2.0 GRA RR 02

€ 82,95

Norr 2.0 Svart RR 03

€ 82,95

Norr 2.0 Vit RR 01

€ 82,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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3.NORR VIT

*Levertijd op aanvraag

Norr
Harmonisch

en

onregelmatig

is

de

beste

omschrijving voor de serie Norr. ‘Keien’ van
verschillende
aangename

kleuren

en

driedimensionale

maten

creëren

effecten

en

natuurlijk ogende oppervlakken die moderniteit
uitstralen. De gestructureerde afwerking draagt
bij aan deze sensatie.

LABEL 3
KLEURECHT
GERECTIFICEERD
ITALIAANS DESIGN
FULL COLOURED BODY
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KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R.: BLUES CORE, BLUES EGO

1. CORE BUMP

2. EGO BUMP

EIGENSCHAPPEN

BLUES

4. EGO NORMAAL

60x60x2

90x90x2

120x120x2

1. CORE BUMP (BL02)

€ 149,95*

2. EGO BUMP (BL01)

€ 149,95*

3. CORE NORMAAL (BL02)

€ 61,95*

€ 81,95

€ 99,95*

4. EGO NORMAAL (BL01)

€ 61,95*

€ 81,95

€ 99,95*

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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3. CORE NORMAAL

*Levertijd op aanvraag

Blues
NIEUWE SERIE
De serie Blues is een moderne interpretatie
van Pierre Bleue. Het begin van het succes van
keramische tegels buiten. Ook nu nog spreken deze
kleuren én het design ontzettend tot de verbeelding.
Buitengewoon esthetisch en evenwichtig aan de
oppervlakte. Uitstekende technische kenmerken
aan de basis.

LABEL 3
KLEURECHT
GERECTIFICEERD
ITALIAANS DESIGN
FULL COLOURED BODY

De Bump variatie is een veruderde uitvoering van
de twee kleuren uit de serie Blues. Dankzij een
uitgekiend proces ogen ze hierna extra robuust
dankzij de lichte krasjes en onregelmatigheden.
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NIEUWE SERIE

Esprit 2.0
Esprit 2.0 bestaat uit 5 Mediterrane
kleuren. Iconisch voor de geschiedenis
van de keramische architectuur. Een
verzameling die de aard van verschillende
soorten gesteente’s overneemt, waardoor
een nieuwe generatie geest en ziel aan
hen wordt gegeven.

KLEUREN

FOTO: ESPRIT 2.0 PIETRA LULIA

ESPRIT CREMA LUNA

ESPRIT ELBA

EIGENSCHAPPEN

ESPRIT 2.0

ESPRIT PORFIDO

60x60x2

120x60x2

CREMA LUNA (EP04)

€ 61,95*

€ 82,95*

ELBA (EP05)

€ 61,95*

€ 82,95*

PIETRA LULIA (P06)

€ 61,95*

€ 82,95*

PORFIDO (EP07)

€ 61,95*

€ 82,95*

€ 61,95*

€ 82,95*

VESPER (EP08)
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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ESPRIT PIETRA LULIA

ESPRIT VESPER

*Levertijd op aanvraag

LABEL 3 - KLEURECHT -GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

NIEUWE SERIE

Haiku
Drie eigentijdse cement-kleuren in een
elegante range. De serie ‘Haiku’ doet
denken aan traditionele terracotta
tegels uit Umbrië, Toscane en Frankrijk.
Een mooie combinatie van traditioneel
in een modern jasje.

KLEUREN

FOTO: HAIKU TAN

HAIKU LICORICE

HAIKU TAN

90x90x2

LICORICE (HM06)

€ 79,95

PEPPERY (HM03)

€ 79,95

TAN (HM04)

€ 79,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2

LABEL 3 - KLEURECHT -GERECTIFICEERD - ITALIAANS DESIGN - FULL COLOURED BODY

EIGENSCHAPPEN

HAIKU

HAIKU PEPPERY
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KLEUREN

FOTO LINKS: EMIRATES NIGHT MATT FOTO RECHTS: EMIRATES MID GREY

ASH MATT

COOL GREY

EIGENSCHAPPEN

EMIRATES

MID GREY

NIGHT MATT

60x60x2

ASH MATT

€ 44,95

COOL GREY

€ 44,95

COPPER MATT

€ 44,95

MID GREY

€ 44,95

NIGHT MATT

€ 44,95

SAND MATT

€ 44,95

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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COPPER MATT

SAND MATT

Emirates
Misschien is door een bijzondere samenwerking
die prachtige keramische tegel nu wel binnen
handbereik.

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.
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KLEUREN

FOTO’S V.L.N.R.:: BB STONE DARK GREY EN BB STONE BLACK.

BB STONE BLACK

BB STONE DARK GREY

EIGENSCHAPPEN

BB STONE

60x60x2

BLACK

€ 59,95

DARK GREY

€ 59,95
€ 59,95

LIGHT GREY
Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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BB STONE LIGHT GREY

BB Stone
De serie BB Stone is heel robuust en lijkt uit zware,
massieve gesteentes te bestaan. Ruw graniet vormt
de basis en zet een stoere toon in uw tuin.
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‘Een droomterras dat
jaarrond bruikbaar is’
GEOCERAMICA ®

Wij noemen het niet voor niets
het beste van twee werelden.
Dit
product
combineert
de voordelen van beton én
keramiek.

GeoCeramica®
GeoCeramica® staat voor de combinatie van
een keramische tegel op een nieuw ontwikkelde
Stabikorn®-drager.

Keramiek

vertegenwoordigt

de maximale voordelen in gebruik, Stabikorn® is
eenvoudig verwerkbaar en in elke tuin toepasbaar.
Keramiek

kan

ook

in

elk

denkbaar

design

geproduceerd worden, zonder beperkingen. Een

Een droomterras, dat jaarrond
bruikbaar is, wordt hiermee
voor iedereen bereikbaar.

droomterras, dat jaarrond bruikbaar is, wordt
hiermee voor iedereen bereikbaar.

Weinig onderhoud en veel
gebruiksgemak
Uiteraard vraagt uw tuin altijd onderhoud. In de tuin
werken wordt ook als ontspannend ervaren. Maar
valt het schoonmaken van het terras daar voor u ook

Bekijk ook: www.geoceramica.nl
88

onder? Dan is het prettig te weten dat u nu een keuze
kunt maken waarvan u zeker geen spijt zult krijgen.

‘GeoCollectie’
Brochure
GeoCeramica®

Met een GeoCeramica® terras
kiest u voor ‘maximaal
gebruiksgemak
Het is namelijk vlek-, zuur- én krasbestendig.
Daarbij is het ook nog eens eenvoudig schoon te
maken en is het slijvast.

Besparing op aanlegkosten

De GeoCollectie
GeoCeramica® maakt onderdeel uit van onze
hoogwaardige ‘GeoCollectie’. Dus als uw interesse
is gewekt dan kun u aanvullende informatie
opzoeken in de gelijknamige brochure, hetzij een
fysiek exemplaar of de download van onze website:
www.mbi.nl/brochures. Ook is er een specifieke
website voor GeoCeramica: www.geoceramica.nl.

Anders dan bij ‘normaal’ keramiek, is de speciale
fundering die nodig is voor een stabiel terras eigenlijk
al bevestigd aan de keramische tegels. Hierdoor is
GeoCeramica® snel te leggen. Niet alleen bespaart
u op de kosten van de fundering, u bespaart ook op
de arbeidsuren die nodig zijn om een fundering te
maken. Dat hebben wij immers al voor u gedaan!

FOTO’S KOMEN ALLEMAAL UIT DE GEOCOLLECTIE BROCHURE:
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Doe-het-zelf
muurelementen
en aanverwante
artikelen
MBI MUURELEMENTEN COLLECTIE
BLZ. 90 TM 108

90

CATEGORIE

Muurelementen
Wilt u al jaren een muurtje in
uw tuin, maar ziet u op tegen
het werk? Niet nodig. MBI heeft
muurelementen die ook voor
de ‘doe-het-zelver’ eenvoudig te
verwerken zijn. Dankzij onze
speciale Steenmeesterlijm (ervice
artikelen) is ook metselen niet
meer nodig.
Meer over muurelementen:
www.mbi.nl/muurelementen

Inhoud
MU U R ELEMEN TEN
Muro Dimensionale
GeoMattone & afdekranden
(Giga)Splitblokken
Patioblokken
Patioblok Modular
Stapelblokken
Roccia
Bloembakken
GeoStylistix
UnoStone
UnoStone Campus

92
92
94
96
96
98
100
102
104
106
108
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KLEUREN

FOTO’S LINKS: GEOMATTONE MILANO MET EEN MILANO AFDEKRAND. FOTO RECHTS: MURO DIMENSIONALE CANNOBIO

CANNOBIO

EIGENSCHAPPEN

AFDEKRANDEN

MILANO

100x25x5

CANNOBIO

€ 15,75

MILANO

€ 15,75

WIT

€ 15,75

WIT

60x15x15

30x20x15

GEOMATTONE
CANNOBIO

€ 8,25

MILANO

€ 8,25

MURO DIMENSIONALE
CANNOBIO

€ 5,95

MILANO

€ 5,95

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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NATUURLIJK OF MODERN

Muurelementen
De GeoMattone blokken hebben een natuurlijke,

De finishing touch van elke tuin, zijn de afdekranden

gevarieerde textuur, zodat ze volledig passen bij de

voor bloembakken en/of vijvers. Tot op heden

trend aan natuurlijke texturen in de tuin. Door een

waren deze alleen maar verkrijgbaar in een prijzige

uniek procedé zijn er meer dan 16 verschillende

keramische of natuursteen uitvoering. Nu heeft

texturen aangebracht op de elementen zodat u nooit

MBI daarvoor een hele mooie, betaalbare variant

een saai, repeterend patroon zult zien. Modern, zeer

van beton. Alle zijden zijn voorzien van een mooi

®

natuurlijk en onderdeel van het GeoSteen concept

en strak facetrandje zodat het geheel er super strak

dus met een hoogwaardige, natuurlijke toplaag.

uit zal zien. Deze afdekranden zijn te combineren
met alle stapelblokken van MBI en voorzien van de

De blokken van de Muro Dimensionale stellen

beste kleuren in de markt. Van zwart tot wit en het

3D vormen centraal. Dankzij de verschillende

donkergrijs wat er tussen zit.

dieptelagen krijgt u een heel gevarieerd geheel.
Heel modern dankzij de hoogwaardige vierkante
afwerking. Het 3D muurelement onderstreept dan
ook een moderne tuin. U kunt met lichteffecten
prachtige vormen in uw tuin maken.
93

KLEUREN

FOTO LINKS: GEMENGD VERWERKT: SPLITBLOK NOORS ANTRACIET, NOORS WIT, NOORS GRIJS. FOTO RECHTS: SPLITBLOK ANTRACIET.

GIGASPLITBLOK BASALTO

GIGASPLITBLOK NOORS ANTRACIET

SPLITBLOK ANTRACIET

SPLITBLOK NOORS ANTRACIET

EIGENSCHAPPEN

GIGASPLITBLOK

29x9x9

SPLITBLOK NOORS GRIJS

SPLITBLOK NOORS WIT

38x9x9

60x12x15

BASALTO

€ 7,25

NOORS ANTRACIET

€ 9,50

SPLITBLOK
ANTRACIET

√

√

NOORS ANTRACIET

√

√

NOORS GRIJS

√

√

NOORS WIT

√

√

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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We splijten deze
harde stenen aan
het einde van het
productieproces.
UNIEK BREUKVLAK

(Giga)Splitblokken
Het splitblok behoort tot één van de absolute
succesnummers. We splijten deze harde stenen
aan het einde van het productieproces waardoor
de beide helften een uniek breukvlak krijgen. De
rest van de steen is maatvast zoals iedere andere
MBI steen. Zo maakt u een uniek en stijlvol element
in uw tuin.
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Trendy
& MODERN

KLEUREN

FOTO RECHTS: PATIOBLOK GETROMMELD ANTRACIET FOTO RECHTS: PATIOBLOK MODULAR

STRAK ANTRACIET

STRAK BRUIN / ZWART

STRAK CANNOBIO

STRAK GRIJS / ZWART

STRAK MYSTIC MOUNTAIN

GETROMMELD ANTRACIET

GETROMMELD PROVENCAALS OKER

GETROMMELD BRUIN / ZWART

GETROMMELD MYSTIC MOUNTAIN

STRAK WIT

MODULAR CANNOBIO

MODULAR MILANO

MODULAR ROMA

EIGENSCHAPPEN

PATIOBLOK STRAK
ANTRACIET

30x10x12

30x15x15

45x15x15

€ 1,95

€ 2,95

€ 3,95

BRUIN / ZWART

60x12x12
€ 3,95

CANNOBIO (DONKERGRIJS)

60x15x15

60/30x15x15 HOEK

60x12x10

€ 4,95

€ 5,95

€ 2,50

€ 5,50
€ 5,50

GRIJS / ZWART

€ 3,95

€ 5,50

MYSTIC MOUNTAIN

€ 3,95

€ 5,50

NOORS WIT

€ 8,95

30x15x15

45x15x15

60x15x15

60x12x12

ANTRACIET

€ 3,50

€ 4,95

€ 6,25

€ 4,95

PROVENCAALS OKER

€ 4,50

PATIOBLOK GETROMMELD

BRUIN / ZWART

€ 5,95

€ 4,95

GRIJS / ZWART*

€ 5,95

€ 4,95

MYSTIC MOUNTAIN

€ 5,95

€ 4,95

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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PATIOBLOK MODULAR

60x15x15

CANNOBIO

€ 7,25

MILANO

€ 7,25

ROMA

€ 7,25

Patioblokken
Bloembakken, borderranden of kantopsluitingen van

Nieuw is het ‘Patioblok Modular’. Deze trendy

patioblokken zijn een enorme trend. U vindt dan ook

blokken ogen heel strak en stijlvol. Dat is niet alleen

vele soorten en maten binnen het MBI assortiment.

te danken aan de beschikbare kleuren maar vooral

De meeste patioblokken kent u waarschijnlijk als

ook aan het terugliggende randje. Dit maakt het

standaard zwart. Bestrating is ook vaak in het zwart

heel eenvoudig de blokken te verwerken waarna

of antraciet uitgevoerd. Mooi en stijlvol natuurlijk

het geheel er ook nog eens extra verzorgd en fraai

maar wilt u nu echt eens iets anders in de tuin? Durf

uitziet.

dan eens buiten de gebaande paden te denken. Kies
een modern, flashy white patioblok in GeoSteen®.
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KLEUREN

FOTO LINKS: STAPELBLOK GEOANTICA MILANO. FOTO RECHTS: STAPELBLOK GEOCOLOR SOLID BLACK EN EEN WITTE AFDEKRAND (BLZ. 92).

GEOCOLOR SOLID BLACK

GEOANTICA MILANO

GEOPLANO LAZISE

GEOPLANO MILANO

GEOPLANO ROMA

EIGENSCHAPPEN

GEOPLANO VOLTERRA

STAPELBLOK

UITVOERING

30x15x15

SOLID BLACK

GEOCOLOR

€ 4,95

MILANO

GEOANTICA

€ 6,50

LAZISE

GEOPLANO

€ 6,25

MILANO

GEOPLANO

ROMA

GEOPLANO

€ 6,25

VOLTERRA

GEOPLANO

€ 6,25

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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€ 3,50

45x15x15

60x15x15
€ 7,50

€ 4,75

€ 6,25

Robuust

Stapelblokken
Onze range aan stapelblokken is heel eenvoudig
te verwerken. Dankzij onze strakke muurblokken
creëert u in een handomdraai een muurtje in uw
tuin. De GeoColor stapelblokken hebben een stoer,
gestructureerd uiterlijk. De GeoAntica heeft een
verouderde, robuuste look. Terwijl de GeoPlano
blokken juist heel strak zijn. Beschikbaar in alle hippe
seizoenskleuren en beschermd met Protection Plus
factor 25. Voor de klassieke, landelijke sfeer zijn er
de nonchalante getrommelde blokken. Voor elke
tuin is er dus een doe-het-zelf blok op maat!
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EIGENSCHAPPEN

KLEUREN

FOTO LINKS: ROCCIA STRAK ANTRACIET FOTO RECHTS: ROCCIA GETROMMELD RUIN / ZWART

STRAK ANTRACIET

STRAK BRUIN / ZWART

STRAK GRIJS / ZWART / ROOD

STRAK GRIJS / ZWART

4. STRAK MYSTIC MOUNTAIN

GETROMMELD ANTRACIET

GETROMMELD BRUIN /ZWART

GETROMMELD GRIJS /ZWART

GETROMMELD MYSTIC MOUNTAIN

GETROMMELD ANTRACIET

ROCCIA

UITVOERING

30x12x12

LINEAIR WVB

ANTRACIET

(STRAK)

€ 2,95

€ 36,95*

BRUIN / ZWART

(STRAK)

€ 2,95

€ 36,95*

GRIJS / ZWART / ROOD

(STRAK)

GRIJS / ZWART

(STRAK)

€ 2,95

€ 36,95*

MYSTIC MOUNTAIN

(STRAK)

€ 2,95

€ 36,95*

ANTRACIET

(GETROMMELD)

€ 3,25

BRUIN / ZWART

(GETROMMELD)

€ 3,25

GRIJS / ZWART*

(GETROMMELD)

€ 3,25

MYSTIC MOUNTAIN*

(GETROMMELD)

€ 3,25

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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*Prijs per laag van 0,45 m2

Creatief

Roccia muurelementen
Door niveauverschillen aan te brengen in de tuin
komt uw tuin tot leven. Het muurelement Roccia
is hier uitermate geschikt voor. U kunt eenvoudig
verhoogde bloemperken of terrassen aanleggen.
Met de muurelementen kunt u uw creativiteit de vrije
loop laten, zo zijn ook het creëren van keermuurtjes
of korte vrijstaande muurtjes geen enkel probleem.
Verkrijgbaar in twee varianten: strak en getrommeld.
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EIGENSCHAPPEN

FOTO’S V.L.N.R: FIORE CERAMICA MET BLUES MIRAGE TEGEL, FIORE CERAMICA MET BLUES MIRAGE TEGEL

FIORE CERAMICA

CODE

PRIJS

60x60x60 cm Antracite

53911

€ 219,95

120x60x60 cm Antracite

53912

€ 334,95

90x90x90 cm Antracite

53913

€ 309,95

120x30x30 cm Antracite

53914

€ 223,95

set wieltjes (4 stk)

53918

€ 169,95

EPDM BINNENZAK 60X60X60 CM

53921

€ 164,95

EPDM BINNENZAK 120X60X60 CM

53922

€ 234,95

EPDM BINNENZAK 90X90X90 CM

53923

€ 209,95

EPDM BINNENZAK 30X30X120 CM

53924

€ 154,95

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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Fiore Ceramica
NIEUWE SERIE
Deze bloembaken zijn echte eye catchers! Ideaal
voor het aankleden van een chique entree of een
prachtige tuin! De verschillende raamwerken van
gepoedercoat staal zijn eenvoudig te assembleren
en etaleren een mooie, door u gekozen, tegel.
Dankzij de uitsparingen voor 2 cm dikke tegels kunt
u zelf bedenken hoe de bak eruit moet zien. Kies
een tegel complementair aan het terras of van het
terras! U waardeert de hele ruimte op met de keuze
voor zo’n hoogwaardig element. Heel handig: de
pootjes voorkomen aftekeningen op uw bestrating.
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KLEUREN

FOTO LINKS: GEOSTYLISYTIX CHARCOAL BLOEMBLAK EN GEVEL. FOTO RECHTS: GEOSTYLISTIX SHADED GREY

CHARCOAL

EIGENSCHAPPEN

GEOSTYLISTIX

SHADED GREY

59,5x9,5x4

CHARCOAL

√

SHADED GREY

√

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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HISTORISCH EN EIGENTIJDS

GeoStylistix
GeoStylistix biedt u de kans om iets unieks te
ontwerpen. Een bijzonder lange, slanke en uiterst

LANG

stijlvolle steen. Onderscheidend qua kleur, formaat

MAATVAST

en textuur. Door de atypische afmetingen is het

NATUURLIJKE TOPLAAG

mogelijk om een bijzondere horizontaal lijnenspel
te creëren. Om die reden zijn er al honderden
gevels met deze steen uitgerust. Ook voor een
modern muurtje of bloembak is deze uiterst
geschikt. De voordelen van beton, gecombineerd
met de oogstrelende esthetische kenmerken van
natuursteen. Bekijk onze website voor aanvullende
informatie: www.mbi.nl/geostylistix.
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VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN

NIEUWE SERIE

UnoStone
De muurblokken van UnoStone zijn heel
veelzijdig. Ze zijn zo multi-inzetbaar
omdat ze aan drie zijden zijn afgewerkt
met een mooi ruw oppervlak. Dat maakt
ze uitermate geschikt als bloembak,
rand of palissadeblok.

KLEUREN

FOTO: UNOSTONE MERGELSTEEN

ANTRACIET

EIGENSCHAPPEN

UNOSTONE

GRIJS / ZWART

30x16,5x12,5

ANTRACIET

€ 6,25

GRIJS / ZWART

€ 6,25

MERGELSTEEN

€ 6,25

DOLOMIT

€ 6,25

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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MERGELSTEEN

DOLOMIT

RUSTIG EN ELEGANT

NIEUWE SERIE

UnoStone Campus
Welke stijl uw tuin ook heeft, wij hebben
een mooi muurelement voor u. Dankzij
het langwerpige formaat oogt de Campus
rustig en elegant. De‘diepte-impregnering’
maakt de steen minder gevoelig voor vuil
en relatief eenvoudig schoon te vegen
dankzij het gladde oppervlak.

CAMPUS BEIGE / GEEL

CAMPUS GRIJS / ZWART

CAMPUS KWARTS / GRIJS

UNO STONE CAMPUS

+/- 61x7,3x10

+/- 30,4x7,3x10

BEIGE / GEEL

€ 6,50

€ 3,25

GRIJS / ZWART

€ 6,50

€ 3,25

KWARTS / GRIJS

€ 6,50

€ 3,25

Adviesprijzen per stuk incl. BTW

EIGENSCHAPPEN

KLEUREN

FOTO: UNO STONE CAMPUS BEIGE / GEEL
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STABIELE OVERGANG

NIEUWE SERIE

(Natuursteen) Opsluitbanden
Opsluitbanden zijn ontzettend functioneel. Zij vormen de overgang tussen
de ondergrond van uw terras en de aarde van uw tuin. Met een opsluitband
voorkomt u verzakkingen. Daarnaast kunt u ze bijvoorbeeld gebruiken als
borderrand of bij het maken van een trap. Als ze zichtbaar zijn, dan wilt u
misschien wel een esthetische tegenhanger op het standaard bandje. Deze
range natuursteenbanden oogt ontzettend chique en maakt ook dit element
hoogwaardig. ‘The devil is in the details’.

KLEUREN

FOTO: NATUURSTEEN OPSLUITBAND GRANITE.

EIGENSCHAPPEN

NATUURSTEEN BAND BASALT

NATUURSTEEN BAND FREESTONE

NATUURSTEEN BAND GRANITE

OPSLUITBAND ANTRACIET

NATUURSTEEN OPSLUITBAND

5x15

BASALT

€ 34,95

FREESTONE

€ 21,95

GRANITE

€ 18,95

OPSLUITBAND (100 cm)

5x15

6x15

6x20

6x30

8x20

10x20

10x30

ANTRACIET

√

√

√

√

√

√

√

GRIJS

√

√

√

√

√

√

√

SOLID BLACK
Adviesprijzen per stuk incl. BTW

108

√

OPSLUITBAND GRIJS

OPSLUITBAND SOLID BLACK

STABIEL EN LANDELIJK

Palissaden
Palissadebanden zijn heel geschikt
voor het stabiliseren van traptreden of
voor de aanleg van verhoogde perkjes.
Verkrijgbaar in een vierkante én ronde
variant.

KLEUREN

FOTO: PALISSADEBAND RECHT.

PALISSADE BAND RECHT
ANTRACIET

ROND ANTRACIET

6x25x50

6x40x50

8x25x100

8x35x50

8x50x50

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PALISSADE BAND ROND
ANTRACIET
Adviesprijzen per stuk incl. BTW

PRAKTISCH

EIGENSCHAPPEN

RECHT ANTRACIET
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HISTORISCH EN EIGENTIJDS

Traptreden
MBI maakt begrenzingen die altijd
blijven bestaan en in principe
niet vergaan. Traptreden om met
verschillende hoogten te experimenteren
of bielzen om de tuin mooi te omranden.
De mogelijkheden zijn eindeloos of beter
gezegd: grenzeloos.

KLEUREN

FOTO: GEOFACETTO MILANO TRAPTREDE

CANNOBIO

EIGENSCHAPPEN

TRAPTREDE

MILANO

100X35X15

CANNOBIO (GEOFACETTO)

€ 41,95

MILANO (GEOFACETTO)

€ 41,95

SAVILE GREY (GEOCOLOR+)

€ 52,95

SOLID BLACK (GEOCOLOR+)

€ 52,95

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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SAVILE GREY

SOLID BLACK

HISTORISCH EN EIGENTIJDS

(Geo)Bielzen
Naast de standaard bielzen hebben we
er dit jaar een gloednieuwe GeoSteen®
variant bij! De GeoBiels. Afgewerkt met
hoogwaardige GeoSteen toplaag! Dus
relatief makkelijk schoon te houden.

KLEUREN

FOTO: GEOBIELS MILANO

BIELS

BIELS BRUIN

75x20x12

BIELS MILANO

60x20x12

GEOBIELS MILANO

120x20x12

ANTRACIET (OUD HOLLANDS)

€ 11,50

€ 19,95

BRUIN (OUD HOLLANDS)

€ 11,50

€ 19,95

MILANO

€ 9,95

€ 16,95

€ 11,95

€ 19,95

GEOBIELS
MILANO
Adviesprijzen per stuk incl. BTW

EIGENSCHAPPEN

BIELS ANTRACIET
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KLEUREN

FOTO LINKS EN RECHTS: U-ELEMENT ANTRACIET.

L- ELEMENT ANTRACIET

EIGENSCHAPPEN

L- ELEMENT

L- ELEMENT GRIJS

U- ELEMENT ANTRACIET

U- ELEMENT GRIJS

40x40x40

50x40x40

60x40x40

80x40x40

100x50x40

ANTRACIET

€ 26,50

€ 29,95

€ 35,95

€ 51,50

€ 59,50

ANTRACIET (HOEKSTEEN)

€ 92,50

€ 99,95

€ 106,95

€ 135,50

GRIJS

€ 17,50

€ 22,95

€ 26,95

€ 42,50

GRIJS (HOEKSTEEN)

€ 85,50

€ 92,50

€ 99,95

€ 128,50

U- ELEMENT
ANTRACIET

€ 32,50

ANTRACIET (HOEKSTEEN)

€ 78,50

GRIJS

€ 21,50

GRIJS (HOEKSTEEN)

€ 67,50
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Adviesprijzen per stuk incl. BTW

100x40x40
€ 149,95

€ 49,95
€ 156,95

HISTORISCH EN EIGENTIJDS

L- en U Elementen
Deze praktische elementen zijn beiden uiterst
veelzijdig. Zo creëert u met behulp van U-elementen
in een handomdraai een mooie zithoek, een robuuste
plantenbak of een stoere houtopslag. Verkiest u
regelmatig een andere opstelling? Dan is deze ook
zo weer aangepast. Door een L-element op zijn
kant te leggen creëert u een stevige zandbak, een
plateau of zelfs een waterkering voor een degelijke
vijver. Met een beetje creativiteit en deze elementen
maakt u heel eenvoudig uw eigen, unieke project.
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1.

Kalk(sluier) verwijderaar

2.

Drainage mat

3.

Eurogravel

4.

Tegeldrager Fisso

5.

Verstelbare tegeldrager

6.

Afdichter RD1

ARTIKELEN & EIGENSCHAPPEN

ARTIKEL

FOTO

CODE

PRIJS

CEMBCLEAN, 1 ltr.

1.

52095

€ 20,95

DRAINAGE MAT DD 80++ ( ROL 12,5 M2 )

2.

53811

€ 299,-

EURO GRAVEL 119X78,6X3 CM

3.

3907005

€ 14,95

RUBBER TEGELDRAGER 10X10X1,0 CM

946081

€ 0,39

RUBBER TEGELDRAGER 10X10X1,5 CM

946082

€ 0,69

RUBBER TEGELDRAGER 10X10X2,0 CM

946083

€ 0,89

52460-NW

€ 0,99

52460-DEMP

€ 0,85

VERSTELBARE TEGELDRAGER SMALL 1,7 TM 2,3 CM COMPLEET

946091

€ 5,95

ACCESSOIRE TBV TEGELDRAGER SMALL: OPHOOGSTUK 0,5 CM

946091H

€ 0,85

946092

€ 5,95

VERSTELBARE TEGELDRAGER LARGE 5,0 TM 9,0 CM COMPLEET

946093

€ 6,95

ACCESSOIRE TBV TEGELDRAGER LARGE: OPHOOGSTUK 3,5 CM

946093H

€ 0,85

MBI TileMaster Ceramics 300 / 20+25,4mm

53881

€ 135,-

MBI TileMaster Ceramics 350 / 20+25,4mm

53886

€ 159,-

MBI TileMaster Concrete 300 asgat 20 mm

53871

€ 133,-

MBI TileMaster Concrete 350 / 20+25,4mm

53876

€ 153,-

Antislip keramische tegels

50045

€ 34,95

52683

€ 21,95

TEGELDRAGER FISSO 12MM VAST

4.

ACCESSOIRE TBV FISSO: RUBBER DEMPING 2 MM

VERSTELBARE TEGELDRAGER MEDIUM 3,0 TM 5,0 CM COMPLEET

MBI Universeel Afdichter RD1, 2,5 kg
Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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5.

6.

Toebehoren
VEELZIJDIG

Service artikelen
Naast al onze mooie productlijnen in massieve,

De

natuurlijke materialen bieden we ook een breed

componenten

scala aan serviceartikelen en toebehoren zoals

toepassingen buiten. Zoals de binnenkant van

voegzand,

en

bloembakken (vermindert kalkuitbloei via de

dergelijke. Op deze pagina’s vindt u het veelzijdige

voegnaden), dakgoten, buitenmuren onder het

aanbod aan ‘tegeldragers’ voor het aanleggen

maaiveld (voorkomt lekkages). Doordat het een

van bijvoorbeeld keramische of beton tegels.

1 componenten afdichting is, is het voor iedereen

Daarnaast vindt u in de tabel een overzicht van

zeer eenvoudig mee te werken.

metselmortels,

tegeldragers

MBI

Universele Afdichting
afdichting

voor

is
zeer

een

1

veel

onze verschillende overige serviceartikelen zoals
de nieuwe ‘MBI Tilemaster‘. Een speciaal zaagblad
voor elke zaagklus. De verschillende toepassingen
zijn heel divers.

www.mbi.nl/onderhoudstips
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Finishing touch
KIES DE JUISTE PRODUCTEN

ARTIKEL

FOTO

CODE

PRIJS

1.

552VG02

€ 61,95

AQUACOLOR JOINTS GRIJS (15 KG)

552VG03

€ 61,95

AQUACOLOR JOINTS BASALT (15 KG)

552VG04

€ 61,95

AQUACOLOR CERAMIC JOINTS BLACK (15 KG)

552VG05

€ 70,95

AQUACOLOR CERAMIC JOINTS BASALT (15 KG)

552VG06

€ 70,95

AQUACOLOR CERAMIC JOINTS D GREY (15 KG)

552VG07

€ 70,95

AQUACOLOR CERAMIC JOINTS L GREY (15 KG)

552VG08

€ 70,95

MBI ONKRUIDVRIJ VOEGZAND(20 KG) NEUTRAAL

552BIO2

€ 14,95

MBI ONKRUID VRIJ ZAND(20 KG) STEENGRIJS

552BIO3

€ 17,95

552BIO4

€ 17,95

CEMENT CEM II/A-LL 32,5R (25 KG)

85CEM325R

√

CEM I 42,5 N (25 KG)

85CEM425N

√

MC 12,5 METSELCEMENT (25 KG)

85MCEMENT

√

METSELMORTEL 102 M5 A/B 25/135 ZOND KALK

85P102

√

METSELMORTEL 120 M5 A/B VERP.K MET KALK

85P120

√

85PBETON

√

85PTURBOBETON

√

53774

€ 49,95

53775

€ 49,95

MBI GATORSAND G2 ZWART ZAK 20KG

53776

€ 49,95

MBI GATORSAND G2 IVOOR ZAK 20KG

53777

€ 49,95

MBI GATORSAND G2 ANTRACIET EMMER 2,5KG

53778

€ 15,95

MBI GATORSAND G2 BEIGE EMMER 2,5KG

53779

€ 15,95

MBI GATOR TILE SAND ANTRACIET ZAK 16 KG

53784

€ 49,95

MBI GATOR TILE SAND BEIGE ZAK 16 KG

53785

€ 49,95

MBI GATOR TILE SAND ZWART ZAK 16 KG

53786

€ 49,95

MBI GATOR TILE SAND IVOOR ZAK 16 KG

53787

€ 49,95

MBI GATOR TILE SAND ANTRACIET EMMER 2,5 KG

53788

€ 17,95

MBI GATOR TILE SAND BEIGE EMMER 2,5 KG

53789

€ 17,95

EW - TCE TRAS COMPOUND 25 KG

47546

√

MBI STEENMEESTER GRASKIT 290 ML

53855

√

CM ZAND-CEMENT MORTEL

56531

√

TZ-O TRASCEMENT 25 KG

57209

√

MBI STEENMEESTERLIJM

5-52310

€ 25,95

ARTIKELEN & EIGENSCHAPPEN

AQUACOLOR JOINTS NEUTRAAL (15 KG)

MBI ONKRUID VRIJ ZAND (20 KG) BASALT

552BIO4

BETONMORTEL 25/1350 VERPAKT C2 (25 KG)
TURBOBETON 25/1350 VERPAKT (25 KG)
MBI GATORSAND G2 ANTRACIET ZAK 20KG
MBI GATORSAND G2 BEIGE ZAK 20KG

Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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2.

1.

A.C.J. Basalt Nuance

2.

Gatorsand Beige

Voegmiddelen
Het invegen met vervuild zand kan vlekken en allerlei

Nieuw is MBI GatorSand G2, een semi-harde voeg

narigheid veroorzaken op uw nieuwe bestrating.

op basis van polymeren. Voegen was nog nooit

MBI heeft voor elk product én toepassing een

zo eenvoudig. De bestrating dient volledig droog

voegmiddel op maat. Het type voegmiddel hangt af

te zijn, waarna het voegzand ingeveegd wordt.

van de breedte van de voeg, type steen of tegel,

Daarna bewateren en klaar. Dit voegmiddel is al

de ondergrond én toepassing. We kennen harde

toe te passen bij voegen van 2 mm en wordt heel

voegen, semi-harde voegen en los inveegzand.

veel gebruikt bij gebakken klinkers. Als het droog

Elke uitvoering is in meerdere kleuren verkrijgbaar.

is dan is de voeg hard en als de voeg weer nat

Laat u hierover uitgebreid informeren door uw

wordt herstelt hij zichzelf weer, dus ook geschikt bij

MBI-dealer.

zachtere ondergronden. Door de waterdoorlatende
werking is het wel heel belangrijk dat de ondergrond

MBI Aqua Color Joints is een harde voeg op

drainerend is. Mocht dit niet zo zijn dan kan MBI

basis van kunsthars die met name geschikt is voor

Gator Tile Sand gebruikt worden. Deze is water

voegen van tenminste 3 mm. Dit voegmiddel is

afsluitend maar heeft verder dezelfde werking.

heel geschikt voor de toepassing bij GeoCeramica®
en wordt nat verwerkt. Het is een grotere korrel,

Onkruidremmend

Voegzand

is

een

droge

waterdoorlatend en hecht heel goed aan de tegel

toepassing die niet hard wordt. Deze wordt met

waardoor een sterke voeg verkregen wordt. Zorg

name heel veel toegepast bij GeoSteen die veelal

in verband met de waterdoorlatendheid voor goed

een standaard voeg heeft van slechts 1,5 mm.

drainerende ondergrond. MBI Aqua Color Joints

Gewoon uitstrooien en invegen, meer moeite kost

Ceramics heeft een vergelijkbare werking, maar

het niet. Wat is er nu zo uniek aan dit inveegzand ten

doordat de korrelgrootte iets fijner is, is deze ook

opzichte van andere middelen? Bij Onkruidremmend

toe te passen bij voegen vanaf 2 mm. Deze wordt

zand wordt de korrel geïmpregneerd met een

dan ook veel toegepast in combinatie met 2 cm

speciaal middel met een extreem hoge PH-waarde.

keramische tegels.

Dit zorgt ervoor dat onkruid geen kans maakt om te
‘wortelen’ en te groeien.

Compleet overzicht: www.mbituin.nl
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PRAKTISCH WERKEN

Levelling systeem
Een ideaal hulmiddel voor de doehet-zelver. Dit systeem voorkomt
oneffenheden en maakt het terras
superstrak. Speciaal voor gerectificeerdeen grootformaat- keramische tegels
tot 20 mm. Maakt ook het maken van
voegen van 3 mm heel eenvoudig.

STAPPEN

FOTO: STARTERSET COMPLEET

VOOR

EIGENSCHAPPEN

STARTERSKIT

INHOUD (STUKS)

PRIJS

CLIPS

100

€ 79,95

SPIEËN

100

TANG
Adviesprijzen per stuk incl. BTW
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1
NA

SNEL KERAMIEK LEGGEN

Oxxobase
Een mortelloos verwerkingssysteem op
basis van panelen. Deze zorgen voor een
optimale drukverdeling en afwatering
van uw terras naar de bodem. Dit
bespaart veel tijd in het totale aanleg
proces. Kijk op www.oxxobase.nl voor
aanvullende informatie en aanlegadvies.

OXXOBASE

INHOUD

PRIJS

PLATEN

PER STUK

€ 21,50

Adviesprijzen per stuk incl. BTW

EIGENSCHAPPEN

FOTO: VOORBEELDOPSTELLING OXXOBASE PANELEN
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‘Maak uw tuin
zelfvoorzienend’
MBI adviseert de producten van ACO
BLZ. 122

120

Afwatering in de tuin

Zo houdt u uw voeten droog
Het belangrijkste aandachtspunt in uw tuinontwerp
is ‘water’. Hiermee bedoelen wij niet een mooi
aangelegde vijver, maar de maatregelen die u
moet treffen om wateroverlast te voorkomen.
Klimaatverandering is helaas onomkeerbaar en
hierdoor worden regenbuien steeds intensiever
en overtollig water kan veel schade veroorzaken.
Tegelijkertijd ontstaat er droogte in uw tuin doordat het
ook langere periodes droog is. Wateroverlast wordt
niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating
in uw tuin. Regenwater moet uiteraard wel afgevoerd
kunnen worden. Door dit regenwater te infiltreren in
uw eigen tuin voorkomt u overlast in uw wijk en maakt
u uw eigen tuin meer zelfvoorzienend op het gebied
van water: uw planten zullen er blij mee zijn. De eerste
stap, die u ongetwijfeld kent, is het leggen van uw
terras onder afschot richting het gras of borders. Hier
kan het water dan opgevangen en afgevoerd worden,
eventueel met behulp van afvoerputjes of afvoergoten.
Het natuurlijk vermogen van de grond om water op
te nemen bepaalt welke maatregelen u moet treffen.
Bij een slecht drainerende grond zullen er altijd extra
maatregelen moeten worden getroffen. Onze dealers
kunnen u hierover perfect informeren.

Lees meer over waterbeheer op:
www.mbi.nl/waterbeheer
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1.

Slimline goten: Corten (NIEUW), Slimline, Slimline Zwart

2.

Slimline hoekstuk

3.

Hexa Slotline

5.

Hexaline sleufrooster

ARTIKELEN

FOTO

Hexaline kunststof rooster

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

PRIJS

1.

ACO SLIMLINE GOOTSYSTEEM B=61MM L=1000MM

H=100MM INCL. CORTEN DESIGNROOSTER

€ 55,20

19012

1.

ACO SLIMLINE GOOTSYSTEEM B=61MM L=1000MM

H=100MM INCL. ALUMINIUM DESIGNROOSTER

€ 36,95

19000

1.

ACO SLIMLINE GOOTSYSTEEM B=61MM L=1000MM

H=100MM INCL. ZWART ALU. DESIGNROOSTER

€ 43,50

19005

2.

ACO SLIMLINE HOEKSTUK

INCL. BLANK ALUMINIUM ROOSTER

€ 46,19

19006

3.

ACO HEXA SLOTLINE 2.0 ZWART, L=1000MM

GOOT INCL.2 OPZETELEMENTEN, H=146 MM

€ 51,90

319555

4.

ACO HEXALINE 2.0 GOOT ZWART, L=1000MM

INCL. KUNSTSTOF ROOSTER B=129MM,H=82MM

€ 28,35

319210

ACO HEXALINE 2.0 GOOT ZWART, L=1000MM,

INCL. VZ.ST.SLEUFROOSTER B=129MM, H=81MM

€ 30,95

319213

5.

Adviesprijzen per m incl. BTW
2
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4.

ARTIKELNUMMER

Waterbeheer

MET ACO ARTIKELEN

ACO WATERBEHEER
Dat het steeds vaker erg hard regent hoeven we
u niet te vertellen, wel vragen we uw aandacht om
het regenwater van uw nieuwe terras op te vangen
en af te voeren. De producten van ACO bieden
ondersteuning in de gehele ‘afwateringsketen’. Van
het opvangen van (regen) water tot het afgeven aan
bodem, riool- of oppervlaktewater. Een selectie van
de ACO artikelen lichten we hier voor u uit.

ACO Slimline
is een ultra smalle kunststof goot met een aluminium
designrooster. Zeer eenvoudig te verwerken tussen
de tegels en zeer eenvoudig aan te sluiten op
kunststof leidingwerk. Verkrijgbaar in blank en zwart
aluminium en een hoogwaardige corten uitvoering.

ACO Hexaline Slotline
is een kunststof goot met een erg smal kunststof

COMPLEMENTAIR

sleufopzetstuk. Hij voert evenveel regenwater af

PRAKTISCH

Voor jaarlijkse reiniging van de goot adviseren we

als een roostergoot maar is nagenoeg onzichtbaar.
toepassing van een inspectieluikje

Compleet overzicht: www.mbi.nl/aco
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1/2. Rainbloxx

4.

Rooster (tapijt/borstelstr.)

ARTIKELEN & EIGENSCHAPPEN

FOTO

Rooster (tapijtstroken)

Rooster (rubberstroken)

6.

Schraaprooster

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

PRIJS

ARTIKELNUMMER

1.

ACO RAINBLOXX

MODULE 1200X50X6CM 30L

€ 17,84

19025

2.

ACO EASYGARDEN INFILTRATIONLINE 120L

MODULE 100X20X60CM INCL. DN100 AANSL.

€ 94,77

10943

ACO EASYGARDEN INFILTRATIONLINE ZANDVANG

H.85CM,DIAM.200MM,2*110MM, GY ROOSTER

€ 182,35

10973-1

SCHOONLOPER ONDERDEEL 600X400MM, H=80MM

POLYMEERBETON

€ 54,17

00398

SCHOONLOPER ONDERDEEL 750X500MM, H=80MM

POLYMEERBETON

€ 68,95

00399

SCHOONLOPER ONDERDEEL 1000X500MM, H=80MM

POLYMEERBETON

€ 85,98

00400

ROOSTER TBV SCHOONLOPER 600X400X20MM

MAASROOSTER 9X31MM MAAST VZ.ST.

€ 35,40

01207

ROOSTER TBV SCHOONLOPER 750X500X20MM

MAASROOSTER 9X31MM MAAST VZ.ST.

€ 51,38

01208

ROOSTER TBV SCHOONLOPER 1000X500X20MM

MAASROOSTER 9X31MM MAAST VZ.ST.

€ 70,94

01209

MAT TBV SCHOONLOPER, 600X400X20 MM

ALUMINIUM + TAPIJT, ANTRACIET

€ 110,47

01210

MAT TBV SCHOONLOPER, 750X500X20 MM

ALUMINIUM + TAPIJT, ANTRACIET

€ 162,38

01211

MAT TBV SCHOONLOPER, 1000X500X20 MM

ALUMINIUM + TAPIJT, ANTRACIET

€ 216,95

01212

MAT TBV SCHOONLOPER, 600X400X20 MM

ALUMINIUM + RUBBER, ZWART

€ 124,85

01213

MAT TBV SCHOONLOPER, 750X500X20 MM

ALUMINIUM + RUBBER, ZWART

€ 185,01

01214

MAT TBV SCHOONLOPER, 1000X500X20 MM

ALUMINIUM + RUBBER, ZWART

€ 243,57

01215

MAT TBV SCHOONLOPER, 600X400X20 MM

ALU + BORSTEL + TAPIJT, ANTRACIET

€ 142,42

37160

MAT TBV SCHOONLOPER, 750X500X20 MM

ALU + BORSTEL + TAPIJT, ANTRACIET

€ 212,29

37161

MAT TBV SCHOONLOPER, 1000X500X20 MM

ALU + BORSTEL + TAPIJT, ANTRACIET

€ 286,17

37162

6.

5.

3.

4.
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5.

3.

Adviesprijzen per m2 incl. BTW

Waterbeheer

MET ACO ARTIKELEN

ACO WATERBEHEER
‘RainBloxx’ is een horizontaal regenwaterbufferen infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of
border kan worden geplaatst. Het regenwater dat
op uw terras valt, wordt opgevangen in de Hexaline
roostergoot. Van hieruit zal het opgevangen water
via een drainagebuis worden verdeeld over de
ACO RainBloxx. Vanuit de RainBloxx zakt het water
weg in de doorlatende grond of kunnen planten
en heesters het water weer omhoog zuigen en
gebruiken voor groei. De dikte van ACO RainBloxx
is zo bepaald dat u hetzelfde oppervlakte nodig heeft

ACO Schoonloper
Wanneer u het terras gaat aanpakken is dat het juiste
moment om ook te kijken naar de mat bij uw voorof achterdeur. Vaak is deze kokosmat alles behalve
aantrekkelijk: nat, vuil en groen uitgeslagen. Met de
‘ACO Schoonloper’ wordt een opvangbak in het
straatwerk ingebouwd en kiest u een mat of rooster
welke past bij de uitstraling van uw woning. Vuil en
regen valt door de mat; de entree blijft duurzaam
netjes.

als de afmeting van uw terras. Doordat hij slechts
op een diepte van ca 30 cm ingebouwd wordt, is
een hoge grondwaterstand geen probleem.

Compleet overzicht: www.mbi.nl/aco

COMPLEMENTAIR
PRAKTISCH
STIJLVOL
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MBI

variatie in steen
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VAN ALLE MARKTEN THUIS

De Steenmeesters
Onze drie specialismen op een rij:

Betonnen

gevelstenen

zijn

prachtig. Zeker in de combinatie met een toplaag
van natuursteen. Beton leent zich uitstekend voor
het maken van lange slanke stenen en maakt
iedere woning of gebouw tot een architectonisch
hoogstandje. Laat u verrassen door onze uitgebreide
keuze in textuur, formaat en kleur:
www.mbi.nl/bouw

De

straat

is voor een belangrijk deel

sfeerbepalend voor uw woonomgeving. Naast
sfeer verwacht u ook dat de wegen veilig zijn. En
natuurlijk, geen overlast van geluid of water. Heeft
u er wel eens over nagedacht hoe belangrijk
betonstraatstenen eigenlijk zijn? Gelukkig hoeft
u daar niet over na te denken maar doen wij dat
voor u: www.mbi.nl/infra

Het is belangrijk dat uw

terras

mooi

is, maar dat is voor ons niet voldoende. Het moet
perfect zijn. Comfort aan uw voeten, minder snel last
van groenaanslag, eenvoudig te leggen. Wij maken
ons jaar in jaar uit hard om te blijven verrassen met
nieuwe ontwikkelingen, kleuren en formaten in ons
assortiment sierbestrating: www.mbi.nl/tuin

Bekijk aanvullende informatie over wat wij doen op: www.mbi.nl/steenmeesters
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Strak en
modern
Pietra di Ceramica
BLZ. 54
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Deze brochure is een uitgave van MBI BV en is
mede tot stand gekomen door de medewerking van:
MBI BV
Luuk Jilesen,
Minela Alić,
Mirjam Rosman,
Patrick van den Tillaart,
Stephan Beima,
Suzanne Bloksma,
Sven van den Akker.
Fotografie en fotostyling
Roel van der Aa (Fotografie)
Marian Lunsing ‘De Huyskamer’ (Styling)
Ontwerp
Silverberry design, Sint-Oedenrode
Saskia van der Kallen
Realisatie
Hazenberghoefsloot, Boxtel
Met dank aan een ieder die zijn/haar tuin ter
beschikking heeft gesteld voor fotografie.
De kleuren in deze brochure kunnen afwijken
van de werkelijkheid. Deze brochure is met zorg
samengesteld, niettemin kunnen aan de inhoud
geen rechten ontleend worden.
Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder
toestemming van MBI BV
© 2019 MBI BV
alle rechten voorbehouden
MBI BV
Haatlandhaven 11
Postbus 371, 8260 AJ Kampen
T 038 - 39 94 200
F 038 - 39 94 292
Meer informatie en dealer adressen: www.mbi.nl

DE STEENMEESTERS
Maken het verschil
Verharding rondom uw woning is veel meer dan functioneel.
Bovenal is het de drager van de sfeer en beleving die u wilt
creëren. Zoals wij zeggen, het hart van uw tuin. Daarom
presenteren wij ieder jaar een veelzijdige en complete collectie
sierbestrating. Tijdloze kleuren of juist de nieuwste trendkleuren,
wij maken het. De steenmeesters van MBI combineren ervaring
en vakmanschap met de nieuwste technieken en materialen.
Laat u verrassen door de mogelijkheden.

SINDS 1945
Onderzoek wijst uit dat familiebedrijven bovengemiddeld
met hun omgeving zijn verweven. Daarmee vervullen ze
een belangrijke economische en maatschappelijke functie
in Nederland. MBI is zo’n familiebedrijf. Op 22 februari 1945
richt de heer A.J. (Anton) van der Meijden MBI Beton op. De
steenmeesters van MBI zetten zich in voor een mooiere
leefomgeving; in kwaliteit, duurzaamheid, kleur en vorm.
En daar zijn we trots op.

MBI B.V.
Haatlandhaven 11, 8263 AS Kampen
Postbus 371, 8260 AJ Kampen
Tel. +31 383 994 200 Fax +31 383 994 292
e-Mail infotuin@mbi.nl WWW.MBI.NL

Een mooiere
leefomgeving
in kwaliteit,
duurzaamheid,
kleur en vorm

