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Innovatieve stenen voor de tuin
vormmal gemaakt en daarna op speciale wijze behandeld in een
nieuwe machine.
Deze machine, de eerste in Nederland, is zo gemaakt dat de Anticaen Geoantica-stenen er ook zijn in een grootformaat en zelfs Gigaformaat van wel 120x120 cm (de grootste siertegel van Europa!).
Is de wens van de consument een strakkere, meer trendy look, dan
is het ook mogelijk om de producten te verkrijgen in een onbehandelde variant met de benaming Plano of Geoplano. Zowel de Antica
(Plano) als Geoantica (Geoplano) zijn maatvast, kleurvast, easy 2
clean en slijtvast.

Footcomfort
Ook geheel nieuw is het innovatieve, door MBI ontwikkelde footcomfort. Omdat de tuin definitief het verlengstuk van de woning is

MBI vernieuwt en verbetert voortdurend haar aanbod.
Het assortiment kwalitatief hoogwaardige stenen wordt
continu doorontwikkeld en aangepast aan de nieuwst
beschikbare technologieën. Hierdoor zijn stenen van MBI
maatvast, kleurvast en slijtvast, en vaak ook nog easy 2
clean en voorzien van footcomfort. MBI is dan ook met
recht ‘De Steenmeester’.

geworden, heeft MBI een nieuwe techniek ontwikkeld, waarbij de
tegels zacht aanvoelen, dus echt aaibaar zijn. Dat is bijzonder
prettig en comfortabel op plaatsen waar men regelmatig met blote
voeten loopt, zoals op het terras achter de openslaande tuindeuren
of bij het zwembad. Vandaar de pakkende naam footcomfort. Er
zijn al producten met footcomfort vanaf € 29,95 per m2.
Kortom, met de nieuwe generatie sierbestratingproducten van MBI

MBI staat al ruim zestig jaar aan de top met de productie van

kan men zich echt Thuis in de tuin voelen! Voor meer informatie:

stenen en tegels voor de tuin. Ongeveer 25 jaar geleden was MBI

www.mbi.nl of www.gigategels.nl

de uitvinder van de kleurechte betonstraatsteen. Geocolor heten die
stenen, die sindsdien een rotsvast begrip zijn in de bestratingsector. De nieuwe producten Geoantica en Geoplano zijn hierop
doorontwikkeld en de absolute top als tuinvloer. Deze producten
zijn 100% kleurecht, doordat MBI de kleurstelling met natuursteentjes opbouwt, die nooit verkleuren.

Nieuw
De nieuwe productlijnen Antica en Geoantica zijn een perfect voorbeeld van de innovatiedrang van MBI. De Antica- en Geoanticastenen zijn schitterend van kleur, vormrijk, mooi genuanceerd,
modern maar met tegelijkertijd een vleugje nostalgie. Deze nostalgische uitstraling danken de producten aan het bijzondere, nieuwe
productieproces. Door MBI worden de producten vlak, plat in een
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