Gekozen artikel
Serie Global Collection / Globalgrip
Kleur indischbruin grof gespikkeld
Kleurcode 75860
Uitvoering vlak (V)
Formaat 30 x 30 cm
Toepassingsgebied vloer, terras, wand
Artikelnummer 75860V 030030

Artikelgegevens
Beschikbare formaten

30 x 30 cm

Esthetische informatie
productsoort

vloertegel

kleurcode

75860

uitvoering

V

formaat

30 x 30 cm

kleur
oppervlak

indischbruin grof
gespikkeld
mat dessin

prijsgroep

CP26

geglazuurd

nee

Technische informatie
vorstbestendig

ja

loopveiligheid R*

10

loopveiligheid

A

reflectiewaarde

12%

Cradle to Cradle Certified®

Gold

best passende NCS code

S 7010-Y70R

fabricagemaat

296 x 296 mm

dikte

8 mm

Bestelinformatie
stuks/m²

11

stuks/doos

13

dozen/pallet

48

stuks/pallet

624

m²/pallet

56,7

kg/m²

18,3

kg/pallet

1063

minimale
bestelhoeveelheid

1 doos/dozen

nalevergarantie

2025

Aanvullende informatie
Loopveiligheid R-waarde

* zie technische product-,
data- en informatiebladen

Bijbehorende accessoires kunt u vinden op:
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mosa.com/nl-nl/producten/tegels/75860V_030030

Global Collection / Globalgrip
Global Collection verenigt functionaliteit,
duurzaamheid en esthetiek. De serie bestaat
uit budgetvriendelijke vloer- en wandtegels in
meer dan vijftig kleuren. Toonaangevend en op
elkaar afgestemd. De ontwerpmogelijkheden
voor kleurpatronen zijn eindeloos. Kenmerkend
voor de Global Collection is zijn compleetheid.
In aanvulling op de tegels, omvat de serie een
ruime keuze aan modulaire accessoires,
functionele extra’s, zoals trap- en
blindengeleidetegels en vloertegels met een
verhoogde antislipwaarde (Globalgrip).

Global Collection bestaat uit een palet van zo’n
veertig decente kleuren, aangevuld met
wittinten en signaalkleuren. In glanzend,
zijdemat en gespikkeld oppervlak. De kleuren
van de wand- en vloertegels zijn op elkaar
afgestemd, waardoor wanden en vloeren als
vanzelf een eenheid vormen.

Documentatie en persoonlijk advies
Van ontwerp tot realisatie: in elk stadium van
het proces kunt u bij Mosa terecht. Voor
inspiratie, productinformatie of advies. Op
onze website vindt u referenties, brochures,
technische specificaties, bestekteksten en nog
veel meer. Voor persoonlijk advies kunt terecht
bij onze Customer Service-medewerkers en
projectadviseurs.

Design Studios en distributeurs
Mosa heeft eigen Design Studios in Maastricht,
Amsterdam en Londen. Hier kunt u als
ontwerper, architect of opdrachtgever de
gehele tegelcollectie bekijken en aanraken.
Natuurlijk kunt u hiervoor tevens terecht bij
onze distributeurs. Op onze website vindt u
een distributeur bij u in de buurt.

Service
Kleurstaalservice
Het kiezen van de juiste tegel op basis van
foto’s kan lastig zijn. De kwaliteit, kleur,
textuur en het dessin beoordeelt u
gemakkelijker als u de tegel in handen heeft.
Kleurstalen en monstermappen vraagt u
daarom vrijblijvend aan via uw projectadviseur,
Customer Service, Mosa Design Studios,
partners en onze website.
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Nog vragen?

facebook.com/mosatiles

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en
ondersteuning van onze klanten. Dit betekent
dat we actief het gesprek opzoeken en
interesse tonen in wat u beweegt. Dit vormt de
basis voor een samenwerking. We denken
graag met u mee, om zoveel mogelijk te
ontzorgen. Van het begin tot het einde van het
bouwproces zijn we een partner. Onze
Customer Service-medewerkers en uw
projectadviseur staan altijd voor u klaar.

mosa.com/contact
Customer Service International
T +31 (0)43 368 92 29
Customer Service France
T +33 (0)1 86 65 08 88
Customer Service United States
T +1 212 729 6332

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.nl
www.mosa.com
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twitter.com/mosatiles
linkedin.com/company/royal-mosa
instagram.com/mosatiles
pinterest.com/mosatiles

