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MIRAFLOOR

INTRO

MIRAFLOOR

Waarde lezer,
Met deze brochure tonen wij u onze
nieuwe collectie MIRAFLOOR 2009.
In een tijdsgewricht waarin zich bin
nen interieurdesign veel boeiends
voordoet, niet alleen in Europa maar
ook daarbuiten.
Minimalisme, de kunst van het
weglaten, in combinatie met de
terugkeer van patronen. De blijvende
inspiratie van de natuur in samen
spel met natuurlijke materialen.
Vooral licht, rimte en transparantie
zijn daarbij belangrijke elementen.
Onze nieuwe collectie sluit daar
goed op aan. Het kiezen van de juiste
tegels en patronen blijkt echter niet
altijd eenvoudig. Met name door de
veelheid aan kleuren, structuren,
patronen en maten. Met deze bro
chure hopen wij u te helpen en te
inspireren.
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Tegels behoren tot de meest veelzijdige en duurzame interieur
materialen. Uw keuze is daarom
niet alleen van belang voor het
interieur-ontwerp dat u nu wilt
realiseren, maar moet ook voor
langere tijd de juiste zijn.
Dat hoeft niet te betekenen dat
u altijd uitkomt bij een tijdloze,
“veilige” en vrij onpersoonlijke tegel
voor de wand of de vloer. Er is een
groot verschil tussen een opdringerig
tegelontwerp en een persoonlijke
signatuur. Tussen ruimtebepalend en
ruimtescheppend, tussen een solitair
en een complementair ontwerp,
tussen waan van de dag en
goede smaak.
De nieuwe collectie van Miraﬂoor
geeft u de mogelijkheid met tegels
uw hoogstpersoonlijke interieur
te scheppen en toch voor langere
tijd de vrijheid te hebben uw
interieur met andere
elementen aan te passen.

3

4

MIRAFLOOR

MIRAFLOOR

PIAVI
A969

A962

P832

A967

P820

Omschrijving
Deze serie van handgemaakte,
cementgebonden vloertegels wordt
vervaardigd volgens een oorspronke
lijk en beproefd eeuwenoud procédé.
De serie bestaat uit een aantal effen
tinten, veldpatronen, randen en
hoekmotieven. De toplaag is 2mm
dik en gaat bij normaal gebruik wel
100 jaar mee. Het kleurenpalet sluit
goed aan bij natuurlijke tinten en
materialen, terwiijl er evengoed een
onderscheidend karakter gereali
seerd kan worden.

P973

P971

Toepassing
Alle ruimtes binnenshuis, zoals hal,
woonkamer, keuken, badkamer, etc.

A119

A108

De design vloertegels uit de serie
PIAVI van Miraﬂoor zijn bij uitstek
geschikt om bruggen te slaan tussen
oud en nieuw, tussen klassiek en modern, tussen landelijk en stedelijk. De
PIAVI tegels hebben door de ambachtelijke en authentieke productie een
geheel eigen karakter. Iedere tegel is
handgemaakt waardoor het eindproduct uniek is.
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C214

C956

B214

B956
P840

C980

P820
C957

B980

B957
P839

C958

P820
C205

B958

B205
P830

P800

C951

B951

A115
P832

P870

Techniek
De tegels meten 20x20x1,6cm. Ze
dienen te worden verlijmd op een
droge, uitgewerkte cementen dekvloer met een ﬂexibele, watervaste
lijm en een lijmkam van 10mm. De
ideale voegbreedte bedraagt 2mm.
Het voegen dient te geschieden met
een ﬂexibel, watervast voegmiddel,
waarbij het overtollig voegmiddel direct van de tegels moet worden verwijderd. De tegels zijn relatief poreus
waardoor het oppervlak na schone,
droge oplevering en voor ingebruikname moet worden behandeld met
vlekkenstop en beschermende was.
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P839

P834

P838

P830
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WHITES
Whites

Omschrijving
Deze serie van semi-handgemaakte
keramische wandtegels is gebaseerd
op de ambachtelijke producten die
in de 16e en 17e eeuw in Nederland
gebruikelijk waren. WHITES hebben
dezelfde dikte en vorm als oud Hol
landse tegels en onderling dezelfde
antieke en afwijkende tint. Hierdoor
ontstaat een boeiend kleurenspel
dat zo typerend is voor de prachtige
originele tegelwanden in veel oud
Hollandse panden.
Toepassing
Alle ruimtes binnenshuis, zoals hal,
woonkamer, keuken, badkamer, etc.
Techniek
WHITES kunnen worden verwerkt
en aangebracht als iedere andere
normale keramische wandtegel.

Whites zijn bijzonder geschikt voor
grotere oppervlakten die men toch
boeiend wil houden. Dankzij de
onderlinge tintverschillen blijft een
wand levendig en inspirerend. Door
het ingehouden neutrale karakter
laten WHITES zich uitermate goed
combineren met meer uitgesproken
vloertegels zoals bijvoorbeeld PIAVI.
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TWENTY
Plain

Leaf

Stripe

Omschrijving
Deze serie van gerectiﬁceerde wand
tegels bestaat uit een effen witte
tegel gecombineerd met een drietal
motieven. De motieven zijn geba
seerd op gestyleerde Art Nouveau
dessins en appeleren aan de hui
dige natuurtrend. De tegels meten
20x20cm en zijn daarmee goed te
combineren met de vloertegels uit de
serie PIAVI die dezelfde afmetingen
hebben.
Toepassing
Alle ruimtes binnenshuis, zoals hal,
woonkamer, keuken, badkamer etc.

Tree

Techniek
De tegels uit de serie TWENTY
kunnen worden verwerkt en aan
gebracht als iedere andere normale
keramische wandtegel.

Patronen uit de serie TWENTY refereren aan de natuur. Een TWENTY
tegelwand gaat dan ook goed samen
met meubels of interieurelementen die een natuurlijke uitstraling
hebben of uit natuurlijke materialen
zijn vervaardigd. Ook voorwerpen
van onbehandeld metaal zijn met
TWENTY goed te combineren.
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TECH
PIAVI
Materiaal
Afmetingen
Toepassing
Verwerking

cementgebonden plavuis
200x200x16mm
binnenshuis, vloeren
tegels mixen en uitleggen voor het aanbrengen verlijmen op volledig droge ondergrond en cementen dekvloermat. Flexibele
lijm en 10mm lijmkam. Met spatel voegen
(voegbreedte circa 2mm) en overtollig voegmiddel direct verwijderen. Geen cementsluierverwijderaar gebruiken. Tegels volledig
schoonmaken met weinig water en de vloer
volledig laten drogen. Daarna vlekstop en was
aanbrengen.
Nabehandeling vlekstop en was
Onderhoud
was en dweilwas
Bijzonderheden wees voorzichtig met zuurhoudende
producten

WHITES
Materiaal
Afmetingen
Toepassing
Verwerken

keramiek
130x130x7mm
binnenshuis, wanden
tegels mixen en uitleggen voor het aanbrengen om een zo goed mogelijke verdeling
van de verschillende tinten te krijgen.
Verlijmen en verwerken als iedere keramische
wandtegel. Voegbreedte zo klein mogelijk
houden.
Nabehandeling geen
Onderhoud
als bij normale geglazuurde wandtegels
Bijzonderheden geen

TWENTIES
Materiaal
Afmetingen
Toepassing
Verwerken

keramiek
200x200x7mm
binnenshuis, wanden
tegels mixen en uitleggen voor het aanbrengen. Verlijmen en verwerken als iedere
keramische wandtegel.
Nabehandeling geen
Onderhoud
als bij normale geglazuurde wandtegels
Bijzonderheden geen
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