




De serie Starter is de meest voordelige wijze 

om al van GeoCeramica  en Italiaans design te 

kunnen genieten. Dan is het een relatief kleine 

stap naar de serie Entree. Dit label biedt meer 

keuze in formaten dan starter en nog altijd voor 

een toegankelijke prijs. Pure biedt het brede en 

veelzijdige basisassortiment van GeoCeramica

met de meeste kleuren, formaten en designs. 

De absolute top in esthetische vormgeving 

draagt het label Premium. Deze designs zijn 

gemaakt met de allerbeste en nieuwste digitale 

designtechnieken en beschikken daardoor over 

ieder budget een mogelijkheid om het bewezen 

beste product voor buiten te kunnen kiezen.



Onlosmakelijk verbonden
Het keramiek is onlosmakelijk verbonden met de 

waterdoorvoerende Stabikorn®-laag met geïntegreerde 

afstandshouders. Hierdoor is plaatsing van deze 

sierbestrating makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten 

in vergelijking tot normale keramische tegels. Bovendien 

is het product geschikt voor elk type ondergrond.

GeoCeramica® heeft zich inmiddels bewezen. Sinds 2015 

verkrijgbaar en één van de meest verkochte tegels van 

dit moment. 

Weinig onderhoud
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 onder? Dan 

is het prettig te weten dat u nu een keuze kunt maken 

waarvan u zeker geen spijt zult krijgen. Met een terras van 

GeoCeramica® kiest u voor maximaal gebruiksgemak.

AquaFerm® en Stabikorn®

Het combineren van twee verschillende materialen 

betekent een technische uitdaging, zeker voor 

sierbestrating. Ten eerste om de materialen duurzaam 

te verbinden en ten tweede om deze verbinding in stand 

te houden onder alle omstandigheden als vocht, vorst en 

hitte. Eerder leek een dergelijke constructie onmogelijk, 

gezien de afwijkende fysische eigenschappen van beide 

materialen. Zo leken de krimp- en uitzetverschillen 

onoverkomelijk. Dankzij het unieke verbindingscomponent 

Aquaferm® en de drainerende Stabikorn® laag is dit 

bewezen onlosmakelijk verbonden. 

Duurzaam en blijvend mooi
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.

Besparing op aanlegkosten
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! U kunt GeoCeramica® dus net 

zo eenvoudig verwerken als elke andere beton tuintegel.

Heavy Duty
De buiten-leefomgeving binnen de sectoren wonen, 

werken, winkelen en welzijn wordt telkens omgevormd. 

Voor een aangename buiten-leefomgeving moeten 

we steeds op zoek naar de balans tussen esthetiek en 

functionaliteit. Met onze GeoCeramica® collectie hebben 

we reeds een revolutionaire oplossing geïntroduceerd 

voor de privé sector. We zijn nog een stap verder gegaan 

en bieden nu ook de revolutionaire oplossing aan voor 

in de openbare ruimte: GeoCeramica® Heavy Duty. Meer 

informatie: www.mbi.nl/geoceramica-heavy-duty.
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De mogelijkheden voor GeoCeramica® zijn heel divers. Dankzij de 4, 6 en 8 cm dikke varianten zijn alle 

mogelijke toepassingen voor buiten geschikt. Het is zelf zo dat onze GeoCeramica® designs zich ook 

prima lenen voor binnen. Voor dit doeleinde is het mogelijk om de keramische tegels zonder onderlaag 

te verkrijgen. Zo bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld de woonkamer naar de tuin te verlengen. 

Een prachtige esthetische oplossing! Dan is het wel van belang om de verschillen van binnen- en 

buitentegels te kennen.

Keramische buitentegels zijn dikker Omdat een tegel buiten meer te verduren 

heeft en zwaarder belast wordt zijn deze tegels dikker. In huis worden keramische tegels op een 

betonvloer gelegd. De tegel zelf hoeft hierdoor weinig op te vangen. Buiten heb je te maken met een 

zwakkere onderbouw. Hierom moet de tegel meer kunnen opvangen. De minimale dikte voor buiten 

is 2 cm. Als u wilt weten wat het aanleggen van een keramische buitenvloer inhoudt, bekijk dan onze 

verwerkingsinstructies.

®



Verschil in hardheid en stroefheid Per kwaliteit en leverancier is er altijd verschil in 

hardheid. Tegels voor buitengebruik zijn meestal dubbelhard gebakken. Hierdoor zijn de tegels harder 

maar ook dichter van structuur en dus minder doordringbaar voor vocht. En hierdoor zijn deze tegels 

ook zeker altijd duurder dan voor binnengebruik. Extra hardheid kan ook worden gerealiseerd door de 

porseleinaarde voor het bakken onder extreem hoge druk te persen. Hier zit dan ook precies het verschil 

in kwaliteit van de verschillende merken. Met het blote oog kunt u dat echter niet waarnemen.Voor 

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

Maar deze tegels glimmen en zijn glad als er vocht op ligt. Dus nooit geschikt voor een buitenvloer! 

De samenstelling van de grondstof kan in dit geval van minder goede kwaliteit zijn. De glazuurlaag 

beschermt de tegel. Keramische tegels voor buiten zijn daarom ook meestal ‘gress porcellanato’. Dit 

is 100% porseleinaarde dat onder hoge druk en hoge temperatuur wordt gebakken.Onze keramische 

tuintegels hebben een zeer goede stroefheid zodat ze geschikt zijn voor buitengebruik. Kunt u deze 

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

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