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Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.

Holland 2040®
Vesta
Villa
Casa

Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve

fabrikant van hoogwaardige keramische wand- 

en vloertegelproducten. Mosa investeert 

voort durend in zijn fabrieken in Maastricht en 

produceert volgens de modernste technologieën. 

De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit 

en kwaliteit.

Mosa is overigens de enige tegelproducent die

zijn gehele collectie duurzaam in Nederland

produceert. De tegels worden verkocht in vele

landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels

voor en in samenspraak met internationale

architecten. Zo blijft Mosa producten maken

die passen bij de hedendaagse en toekomstige

architectuur.



Duurzaamheid 

Duurzaamheid is naast design en functionaliteit 

een van de kernwaarden van Mosa. Mosa 

investeert hier voortdurend in, zowel in 

productie methoden als in producten. Mosa 

produceert met behulp van duurzame energie en 

zoekt eco-effectieve oplossingen voor water-

beheer. Doordat bovendien zowel ontwerp, 

ontwikkeling als fabricage in Maastricht 

plaatsvinden en de grondstoffen regionaal 

worden gewonnen, blijft de CO2 emissie als 

gevolg van transport en productie beperkt. 

Dit heeft een gunstige invloed op de resultaten 

van de LCA (levenscyclusanalyse) en op 

milieuprestatieberekeningen in het kader van 

het Bouwbesluit. Mosa is hierop voorbereid; 

specifieke en extern gevalideerde data van onze 

wand- en vloertegels is beschikbaar in de 

Nationale Milieudatabase. Mosa tegels 

beschikken daarnaast over milieuproduct-

verklaringen, EPD en MRPI. De producten van 

Mosa zijn dan ook zeer geschikt voor toepassing 

in duurzame gebouwen en dragen bij aan het 

verkrijgen van duurzaamheidskenmerken als 

LEED en BREEAM. 

Cradle to Cradle®

Mosa is een Cradle to Cradle charter organisatie. 

Cradle to Cradle is een bekend concept op het 

gebied van duurzaamheid. De samenstelling van 

Mosa tegels is puur en zuiver, geschikt voor 

behoud in de Cradle to Cradle kringlopen. Er 

komen dus geen schadelijke stoffen vrij tijdens 

en na de lange gebruiksduur. Mosa ontving dan 

ook voor de gehele collectie wand- en vloertegels 

als eerste tegelfabrikant ter wereld het Cradle to 

Cradle Silver certificaat. Voor meer informatie en 

documentatie zie www.mosa.nl/duurzaamheid.



Mosa Basis Pakket

De tegels uit het Basis Pakket zijn gegarandeerd 

naleverbaar tot het jaar 2040 en zijn Cradle to 

Cradle® gecertificeerd. De wandtegels zijn van 

dubbelbrandkwaliteit. De bijpassende 

ongeglazuurde vloertegels uit de serie Softgrip 

en Softline zijn van dubbelhardgebakken 

kwaliteit. De antislip vloertegels Softgrip voldoen 

samen met de bijpassende douchebak plinten 

met glooiend afschot perfect aan de strenge 

eisen van Woonkeur. Softgrip is voorzien van een 

bacterieremmende microseal i.v.m. reiniging en 

hygiëne.

De projectmatige woningbouw & Mosa

Een mooie functionele badkamer, keuken en 

fraai toilet voor uw bewoners tegen acceptabele 

kosten? Met kwaliteits- en nalevergarantie? 

Passend bij uw organisatie? Mosa kan bij uitstek, 

als enige Nederlandse tegelspecialist met 

productie in eigen land, de juiste tegelpakketten 

voor woningcorporaties en projectontwikkelaars 

leveren. Het uitgebreide tegelprogramma is 

opgesplitst in overzichtelijke pakketten die 

passen bij verschillende budgetten, soorten 

gebruikers en smaken: Basis, BasisPlus, Classic 

en Elegant. Daarnaast is er nog een collectie 

Mosa consumenten- en designseries voor de 

geheel vrije keuze. 

De Mosa pakketten bieden u altijd de juiste 

keuzemogelijkheid, zowel in prijsklasse en 

assortiment, als de mate waarin u uw huurders 

c.q. kopers keuzevrijheid wilt bieden. Uit een 

Het tegelkeuzepakket Mosa Basis is het basis 

instappakket wand- en vloertegelcollectie van 

Mosa voor de woningbouw. Prijsvriendelijke, 

neutrale, matte en glanzende, 15 x 15 cm 

wandtegels in verschillende sferen en kleuren 

voor badkamer, keuken of toilet. Te combineren 

met duurzame, moderne, ongeglazuurde 

vloertegels. Uitermate geschikt voor de 

huursector en de basiskoopsector, waar het 

budget allesbepalend is. In deze brochure staan 

op elkaar afgestemde combinaties van wand- en 

vloertegels. Hiermee maakt u snel en effectief 

een passende totaaloplossing voor tegelwerk. 

Bovendien zijn de kleuren afgestemd op de 

gangbare sanitair- en keukenkleuren in deze 

sector. 

Het pakket matte en glanzende wandtegels 

bevat uni-tegels, moderne spikkeltegels, alsmede 

marmer- en natuursteendessins. Eigentijdse 

badkamers worden gecreëerd met tegels van de 

serie Holland 2040®. De combinatie van de 

neutrale basistegels in wit, roomwit en vanillegeel 

met bijpassende decor- of strooitegel geeft 

badkamers (of toiletten) net iets extra’s. De 

spikkelwandtegels van de serie Vesta hebben ook 

een moderne uitstraling. Voor de klassieke, 

romantische smaak zijn er tegels met marmer- 

of natuursteendessin van de series Villa 

(glanzend) of Casa (mat). Wandtegels uit het 

Mosa Basis Pakket zijn standaard voorzien van 

minimaal één geglazuurde zijkant (fraaie 

afwerking van uitwendige hoeken).

totaalpakket stelt u een bij uw eigen situatie 

passend pakket samen. Mosa kan u helpen bij 

het selecteren en samenstellen van uw eigen 

pakket. Daarnaast heeft Mosa uitgebreide 

services om uw pakket te presenteren aan uw 

bewoners en hen te helpen bij hun keuze. 

Bijvoorbeeld speciale tegelkasten met uw 

tegelselectie, tegelbrochures en tegel mappen op 

maat, Mosa Maatweb: uw online projectdossier 

met gekozen tegels of met op maat gesneden 

bestekteksten. Daarnaast bent u met uw Mosa 

pakket gegarandeerd van een langdurige 

productbeschikbaarheid. Voor de meeste tegels 

uit de Mosa keuzepakketten geldt een 

nalevergarantie tot het jaar 2040. 

Koninklijke Mosa is een Nederlands bedrijf bij 

uitstek, met haar tegelfabrieken in Maastricht. 

Hier worden tientallen miljoenen euro’s 

geïnvesteerd in een duurzame en flexibele 

tegelproductie. Duurzaamheid is een van de 

kernwaarden van Mosa, waarbij door Mosa fors 

is geïnvesteerd in dito producten en productie-

proces. Mosa is de enige tegelfabrikant in de 

wereld die gekwalificeerd is als Cradle to Cradle 

Charter Organization.

Pakket Kenmerken pakket Nalevergarantie

Basis Compact, neutraal en functioneel. 2040

BasisPlus Neutraal, functioneel en met meer  2040

 keuzevrijheid. 

Classic Neutraal, functioneel, met meer  2040

 keuzevrijheid en groter formaat. 

Elegant  Modern, betaalbaar, met meer  2040

 keuzevrijheid en meer luxe. 

 Passend bij elk sanitair. 



Holland 2040®
Wandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend* / mat)

0490M*
wit 

0495M
wit 

04901*
wit decor

04951
wit decor

Softline vloertegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000V
porseleinwit

74090V
ivoorzwart

74020V  
grijs

74030V
muisgrijs

74310V
lichtblauw

74320V
blauw

Softgrip antisliptegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000LS 
porseleinwit

74090LS
ivoorzwart

74020LS  
grijs

74030LS
muisgrijs

74310LS
lichtblauw

74320LS  
blauw

Softgrip douchebakplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000VS 
porseleinwit

74090VS
ivoorzwart

74020VS  
grijs

74030VS
muisgrijs

74310VS
lichtblauw

74320VS  
blauw

Softgrip douchebakhoekplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000HS 
porseleinwit

74090HS
ivoorzwart

74020HS  
grijs

74030HS
muisgrijs

74310HS
lichtblauw

74320HS  
blauw

Global Collection accentwandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend* / mat, uni)

16850*
ivoorzwart

16880*
muisgrijs

15120 
pruisischblauw

Wandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend* / mat)

0497M*
roomwit

0498M
roomwit

0493M*
vanillegeel

04971*
roomwit decor

04981
roomwit decor

04931*
vanillegeel decor

Softline vloertegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74040V
licht warm grijs

74050V
midden  
warm grijs

74110V 
lichtbeige

74120V
bruin

74210V
lichtgeel

74220V  
geel

Softgrip antisliptegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74040LS
licht warm grijs

74050LS
midden  
warm grijs

74110LS  
lichtbeige

74120LS
bruin

74210LS
lichtgeel

74220LS  
geel

Softgrip douchebakplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74040VS 
licht warm grijs

74050VS
midden  
warm grijs

74110VS  
lichtbeige

74120VS
bruin

74210VS
lichtgeel

74220VS 
geel

Softgrip douchebakhoekplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74040HS
licht warm grijs

74050HS
midden  
warm grijs

74110HS 
lichtbeige

74120HS
bruin

74210HS
lichtgeel

74220HS 
geel

Global Collection accentwandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend uni)

16650
agaatgrijs

16640
aardebruin

16670
napelsgeel

Softgrip douchebakplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000VS
porseleinwit

74020VS
grijs

74110VS
lichtbeige

74120VS
bruin

Softgrip douchebakhoekplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000HS 

porseleinwit
74020HS
grijs

74110HS
lichtbeige

74120HS
bruin

Softgrip antisliptegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000LS
porseleinwit

74020LS
grijs

74110LS
lichtbeige

74120LS
bruin

Softline vloertegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000V
porseleinwit

74020V
grijs

74110V
lichtbeige

74120V
bruin

Vesta
Wandtegels 15 x 15 cm (glanzend)

45210
wit-grijs

45220
beige

Softgrip douchebakplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000VS
porseleinwit

74020VS
grijs

74110VS
lichtbeige

74120VS
bruin

Softgrip douchebakhoekplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000HS 

porseleinwit
74020HS
grijs

74110HS
lichtbeige

74120HS
bruin

Villa
Wandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend)

45260
wit-grijs

45270
beige

Softgrip antisliptegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000LS
porseleinwit

74020LS
grijs

74110LS
lichtbeige

74120LS
bruin

Softline vloertegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000V
porseleinwit

74020V
grijs

74110V
lichtbeige

74120V
bruin

Softgrip douchebakplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000VS
porseleinwit

74020VS
grijs

74110VS
lichtbeige

74120VS
bruin

74210VS
lichtgeel

74220VS
geel 

Softgrip douchebakhoekplinten antislip ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000HS 

porseleinwit
74020HS
grijs

74110HS
lichtbeige

74120HS
bruin

74210HS
lichtgeel

74220HS
geel 

Softgrip antisliptegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000LS
porseleinwit

74020LS
grijs

74110LS
lichtbeige

74120LS
bruin

74210LS
lichtgeel

74220LS
geel 

Softline vloertegels ongeglazuurd 15 x 15 cm (mat)

74000V
porseleinwit

74020V
grijs

74110V
lichtbeige

74120V
bruin

74210V
lichtgeel

74220V
geel 

Casa
Wandtegels geglazuurd 15 x 15 cm (mat)

45150
lichtgrijs

45160
lichtbeige

45170
lichtgeel


