
Onze Kerala tegels zijn buitengewoon elegant 
en door hun authentieke uitzicht kiest u voor een 
kwalitatieve stijl die ook na jaren nog blijft boeien.

Dat is toch wat u wilt voor uw tuin, uw balkon, uw 
oprit? Kerala buitentegels zijn ook geschikt voor 
grotere projecten zoals opritten en parkings die u 
met onze tegels perfect kunt laten aansluiten bij 
de rest van het huis. Ze ogen ook voortreffelijk in 
stijlvolle openbare ruimten zoals restaurants en 
wellness-centers.

De tegels hebben een perfecte rechte vorm 
en zijn origineel van design. Altijd esthetisch 
verantwoord, waar u de tegels ook plaatst. 
Dankzij de verschillende plaatsingsmogelijkheden 
vormen deze tegels de ideale oplossing voor alle 
buitenprojecten. De minimale voegen zorgen voor 
een strakke en zuivere afwerking.

De Kerala tegels zijn uiterst betrouwbaar en 
hebben onberispelijke technische kwaliteiten. 
Ze zijn volledig doorbakken en absorberen geen 
water waardoor ze dus ook bestendig zijn tegen 
vrieskou.

Ze zijn beschikbaar in 3 mooie grote formaten 
en in maar liefst 16 kleurnuances en structuren. 
U kiest voor hout-, beton-, natuursteen-imitatie? 
Het kan allemaal. Door de nieuwste ultramoderne 
productietechnieken zorgt Marshalls ervoor dat 
deze tegels nagenoeg niet te onderscheiden 
zijn van echte natuursteen of hout. En de lichte 
verschillen tussen de tegels zorgen voor een 
natuurlijk uitzicht.

Het formaat 60 x 60 is beschikbaar in alle 
kleuren. De grotere formaten van 75 x 75 en 
120 x 60 zijn er in 4 verschillende kleurnuances. 
Wilt u combineren? Dat kan. Het mixen van 
harmoniërende kleuren zal u een origineel 
ontwerp opleveren. Verschillende afmetingen 
zorgen voor de nodige afwisseling.
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Rione grey

Arino natural

Branca
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Napo white



Aragu Arino natural

Arino beige

Arino brown

Pires

Iriri Rione grey

Branca

Napo white

Napo gold

Napo silver Tambo

kerala

Greige

Tocan white

Tocan grey

Tocan black

Tocan beige

kleuren
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Tambo



kerala

afmetingen ISO 10545-2 Conform

wateropname ISO 10545-3 0,05 %

buigbestendigheid ISO 10545-4 > 10 000 N

slijtvastheid ISO 10545-6 ≤ 145 mm³

lineaire thermische 
uitzettingscoëfficiënt

ISO 10545-8
 6,5 

(10-6 °C-1)

vorstbestendig ISO 10545-12 Resistent

antislipoppervlak DIN 51130-51097
R11 
A + B + C

bestendigheid tegen 
thermische schokken

ISO 10545-9 Resistent

uitzetting bij 
vochtigheid

ISO 10545-10 ≤ 0,1 mm/m

bestendig tegen 
chemische schokken 

ISO 10545-13 Resistent

vlekbestendig ISO 10545-14
Eenvoudig te 
reinigen

statische belasting EN 12825
Midden: KN > 8,0
Midden zijkant: KN > 5,5
Diagonaal: KN > 8,0

breukbelasting 
formaat 60x60 cm

EN-1339 U 11 / T 11

nominale dikte: 20 mm

bestand tegen zouten

vuurvast

bestand tegen zware belasting

bestand tegen schimmel en mos

eco-vriendelijke productie

volkeramisch

oppervlakte-afwerking blijft onveranderd in de tijd

specificaties
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Napo silver



Door het aanvullende gamma van bijbehorende elementen van zwembadboorden, goten en muurkappen zal uw 
droomproject naadloos aansluiten bij de rest van uw woning of tuin.
Onze keramische tegels maken uw leefwereld veel mooier. Dat is wat u verdient.

(1) verkrijgbaar op bestelling, leveringstermijn: 2 weken - beschikbaar in alle kleuren
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tegel

formaten (cm) 60 x 60 x 2 75 x 75 x 2 80 x 80 x 2 90 x 45 x 2 120 x 30 x 2 120 x 60 x 2

kg / stuk 16,5 25 30,7 20 18,7 35

stuks / m² 2,78 1,78 1,56 2,50 2,78 1,39

kg / m² 45,5 44,5 47,9 50,00 51,9 49

tegel met deksel voor klokput - ø 20 cm(1)

formaten (cm) 60 x 60 x 2

kg / stuk 17,5

stuks / m² 2,78

kg / m² 48,61

muurkap met 2 druipgroeven(1)

formaten (cm) 60 x 30 x 2 60 x 40 x 2

kg / stuk 8,5 11,81

stuks / m² 1,67 1,67

kg / m² 14,2 19,72

zwembadboord(1)

formaten (cm) recht
60 x 30 x 2

hoek
60 x 60 x 2

kg / stuk 8,52 13,75

stuks / m² 1,67 -

kg / m² 14,23 -

goot(1)

formaten (cm) rooster u-goot
60 x 10 x 2

u-goot (grijs)
60 x 10 x 9

u-goot 
eindstuk (grijs
60 x 10 x 9)

kg / stuk 2,7 7,08 7,6

stuks / m² 1,67 1,67 1,67

kg / m² 4,51 11,82 12,69

regelbare tegeldrager 

formaten (cm)

ø 18,4 cm - Hoogte: 3,5 - 5 cm

kleuren en formaten                      
kerala

60x60 75x75 120x60

aragu 

arino beige 

arino brown 

arino natural 

branca 

iriri 

napo gold   

napo silver   

napo white 

pires 

rione grey 

tambo 

tocan beige 

tocan black   

tocan grey   

tocan white 

ceranita
60x60 80x80 90x45 120x30 120x60

acona beige 

acona silver 

ardena black 

ardena blue     

ardena grove  

azura 

bazalto   

cimenti black 

cimenti grey 

graphite 

greige 

grifia black 

grifia grey 

grifi a maroon 

grifia sand 

lavo black 

lavo grey 

maran 

nubo 

olive grey 

pyramid 

slate black 

verdeyena
Rectangle




