






Onderhoudsgemak is genieten

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

Een balletje trappen, lekker barbecueën met familie of 

genieten van een heerlijk glaasje onder de overkapping. 

Eindeloos schrobben, boenen en schoonmaken van 

het terras passen logischerwijs helemaal niet binnen 

die waardevolle tijd waarin u wilt genieten. Kies voor 

keramische terrastegels, bespaar daarmee op de factor

onderhoud en zorg dat u zoveel mogelijk vrije tijd in 

genieten kunt steken.

Buiten genieten

Er is niets zo vervelend als een grote schoonmaakklus 

voordat u met een goed gevoel naar buiten kunt. U wilt 

lekker genieten wanneer de gelegenheid zich voordoet 

en de zon zich laat zien. Helaas heeft Nederland een 

gunstig klimaat voor allerlei hardnekkige aanslag. Dit 

weet zich eenvoudig te nestelen dankzij de vochtige 

omstandigheden. Zulke aanslag is de meeste mensen 

een doorn in het oog. Misschien weerhoudt dit u er 

zelfs wel van om lekker buiten te gaan zitten. Dergelijke 

aanslag en ander vuil weet zich dikwijls te hechten aan 

een tegeloppervlak omdat dit een grove toplaag heeft. 

En in het ergste geval heeft u bestrating met een open 

structuur waar het vuil zelfs voor een groot deel intrekt.

U kunt veel van deze problemen voorkomen met de keuze

voor keramische tegels. Deze tegels zijn door en door 

zo verdicht dat dit de aanhechting van vuil en aanslag 

bemoeilijkt. Er is geen open of poreuze basis waaraan 

deze aanslag zich kan hechten. Hierdoor laat een 

eventuele ophoping van aanslag zich heel eenvoudig 

wegpoetsen. Ook met een hogedrukreiniger, wat op veel 

andere tegels juist af te raden is.

Voordelen keramiek

Keramische tegels zijn dus heel praktisch qua onderhoud. 

Dankzij de hard gebakken toplaag zal vuil zich niet of 

nauwelijks kunnen settelen. Dat maakt het ook veiliger uit 

praktisch oogpunt. Ook in de winter biedt de keramische 

range voordelen. Ze zijn namelijk bestand tegen 

strooizout. Zo geniet u ook hartje winter van een veilig en 

toegankelijk terras. Daarnaast zijn ze 100 % kleurecht, 

slijtvast, krasvast en zuur- en chloorbestendig. Ze gaan 

een leven lang mee. Dat zijn niet de enige goede redenen 

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

zal springen is de esthetiek van keramiek. Zoals u snel 

zult zien, vindt u alle mogelijke natuurlijke steenachtige 

verschijningen binnen de keramische range die we u 

willen presenteren. Het mooie is dat ook minder geschikte 

materialen opeens wel overweldigende kwalitatieve 

kenmerken kunnen bezitten. Wat te denken van een 

prachtige houtvloer in strokenverband in uw tuin? Binnen

de verschillende collecties van MBI vindt u precies 

dit uiterlijk maar dan met uitmuntende keramische 

eigenschappen! Esthetiek en kwaliteit gaan hand in hand!

Verwerking keramische tegels

Keramische buitentegels zijn in allerlei varianten 

verkrijgbaar. Sommigen zijn heel eenvoudig te verwerken 

en andere types een heel stuk lastiger. De goedkoopste 

worden in een drainage- mortel verlegd met een speciale 

aanhechting. Keramische tegels van 3 cm dik zijn alweer 

een stuk zwaarder en liggen normaal gesproken wat 

vaster. Maar ook hiervoor adviseren wij om ze in een, 

daar speciaal voor samengesteld, mortelbed of op een 

stabilisatie laag aan te brengen. Zowel de 2 als de 3 cm 

keramische tegels hebben geen afstandhouders maar 

dienen ‘op voeg gelegd’ te worden. Voor de eenvoudigste 

verwerking kunt u naar het hoofdstuk GeoCeramica®

kijken. Deze productrange biedt de voordelen van de 

keramische topplaat en het verwerkingsgemak van een 

betontegel. Bij een voldoende draagkrachtige ondergrond 

kunt u GeoCeramica® gewoon in een verdicht zandbed 

verleggen. De geïntegreerde afstandhouders zorgen 

ervoor dat de tegels enerzijds minder snel beschadigen

en anderzijds bij het leggen meteen op de juiste 

voegafstand liggen (wel corrigeren op de keramiek). Het 

is niet voor niets dat de MBI GeoCeramica® al enkele 

jaren de standaard voert qua keramische buitentegels. 

Het combineert namelijk alle positieve eigenschappen 

van de verschillende types tegels.
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Keramiek als duurzaam alternatief voor natuursteen
Natuursteen is prachtig maar kent ook een aantal nadelen. Een perfect alternatief hiervoor is keramiek, 

waarbij de looks van natuursteen zijn geëvenaard maar extra functionaliteiten toegevoegd. Zowel in 

de tuin als in de openbare ruimte zien we dat er steeds vaker voor keramiek wordt gekozen. Of wat te 

denken van een terrastafel met een onderhoudsvrij tafelblad! Daar heeft u nooit meer omkijken naar en 

is blijvend mooi. Zie bijvoorbeeld het formaat 240 x 120 van de serie Name of Jewels.

www.mbi.nl/mirage

Het Mirage assortiment
MBI heeft al jarenlang een nauwe samenwerking met Mirage, een hoogwaardige keramiek fabrikant uit 

Italië. Mirage biedt één van de mooiste collecties ter wereld aan, waarbij veel series zijn geïnspireerd 

op natuursteen. Naast de hoogwaardige kwaliteit is een ander sterk punt dat er binnen één serie veel 



verschillende patronen worden toegepast. Daardoor wordt het terras levendig en afwisselend. 

Het aanbod van Mirage is veelomvattend. U treft in deze brochure maar liefst 20 verschillende 

series aan. Een gedeelte hiervan is uit voorraad leverbaar. Voor producten die op aanvraag 

leverbaar zijn geldt dat wij deze snel bij u thuis kunnen hebben. Deze zijn vrijwel altijd in Italië 

op voorraad. Laat u hier in uw keuze zeker niet door belemmeren!

Mirage biedt de meest hoogwaardige keramiek van de wereld. Niet alleen het Italiaanse design 

vangt de aandacht, ook de kwalitatieve eigenschappen zijn onderscheidend binnen het aanbod 

van keramische tegels. 
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