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Wand- &
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Dit betreft een sfeerimpressie en 
is puur ter inspiratie bedoeld.

WandtegelsWandtegels

Basis
Tegelpakket 

Basis
Tegelpakket 

Procasa Essentials - wit 
glans 20 x 40 cm - 553966

Procasa Essentials - antraciet 
glans 20 x 40 cm - 557581

Procasa Essentials - antraciet 
mat 20 x 40 cm - 557582

Procasa Essentials - wit 
mat 20 x 40 cm - 553967

Procasa Essentials - warmgrijs  
mat 20 x 40 cm - 557578

Procasa Essentials - warmgrijs 
glans 20 x 40 cm - 557577

Procasa Essentials - grijs 
glans 20 x 40 cm - 557579

Procasa Essentials - grijs 
mat 20 x 40 cm - 557580

Procasa Essentials - sand 
glans 20 x 40 cm - 557575

Procasa Essentials - sand 
mat 20 x 40 cm - 557576

Procasa Essentials - beige 
glans 20 x 40 cm - 557573

Procasa Essentials - beige 
mat 20 x 40 cm - 557574

Procasa Essentials - crème 
glans 20 x 40 cm - 557571

Procasa Essentials - crème 
mat 20 x 40 cm - 557572

legpatroon
Kruisverband
Bij dit legpatroon worden 
de tegels recht onder elkaar 
geplaatst en kruisen de 
voegen elkaar. 

Wandtegels

Technische specificaties
20 x 40 cm

Wandtegels

Technische specificaties
20 x 40 cm20 x 40 20 x 40

Wandtegels worden getegeld in het toilet tot 1,20 m
in de badkamer tot onderzijde plafond.

Wandtegels worden getegeld in het toilet tot 1,20 m
in de badkamer tot onderzijde plafond.
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Tegen een meerprijs is het mogelijk om de 45 x 45 cm vloertegels als accenttegel tegen de wand te plaatsen.

Vloertegels

Basis
Tegelpakket 

Alva - taupe
45 x 45 cm R10 - 479894

Alva - cinza
45 x 45 cm R10 - 479893

Alva - castanho
45 x 45 cm R10 - 479892

Alva - antracite
45 x 45 cm R10 - 479890

Vloertegels

Technische specificaties
45 x 45 cm
Naturale uitvoering
Stroefheid: R10

45 x 45

Deze afbeelding is enkel bedoeld als impressie
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Alva - taupe

Alva - antracite

Alva - cinza

Voor iedere woonstijl 
een passende tegel

BMN HOME DEN BOSCH
Alleen op afspraak:
Adres: 
Graaf van Solmsweg 48v 
5222 BP Den Bosch

Afspraak maken?
E. showroom.denbosch@bmn.nl
T. 073 - 6275275

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het getoonde beeldmatertiaal in deze brochure afwijken 

van de werkelijkheid en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Be inspired.

Bij BMN weten we wat een mooie tegel kan doen met je interieur.  

Met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een grote selectie aan tegels 

hebben we voor iedere woonstijl een passende oplossing. 

We nemen graag de tijd voor je, om je optimaal van dienst te 
kunnen zijn, werken wij in onze showrooms op afspraak.

Hier verkrijgbaar


