


Tagina Ceramiche d’Arte werd opgericht in 
1973 en is vernoemd naar de oude naam van 
zijn Umbrische thuisstad, Gualdo Tadino.

De Tagina-porseleinen tegel is de enige die 
in elk gebouw kan worden gebruikt, omdat 
deze zich aanpast aan verschillende contexten 
en toepassingen, om aan elke behoefte te 
voldoen, dankzij de drie verschillende dikten 
voor binnen, buiten en stedelijk gebruik.

Tagina-collecties vertegenwoordigen perfect 
de nieuwe vereisten voor het creëren van 
omgevingen in continuïteit en in symbiose met 
een overgang tussen interieur en exterieur.

Tagina biedt hun klanten de meest 
geavanceerde keramische technologie die 
vandaag beschikbaar is, waardoor het gebruik 
van deze materialen wordt uitgebreid tot elke 
architecturale ruimte: een uniek, exclusief 
product met een grote visuele impact, in staat 
om elke omgeving te transformeren in een 
authentiek meesterwerk.

WAAROM TAGINA

The outdoor living space of your dreams...

Jouw droomproject mee helpen waarmaken, 
dat is ons doel. Zodat jij jarenlang zonder 
zorgen geniet van je nieuw of heraangelegd 
terras, tuinpad of oprit.

Als je kiest voor Marshalls kan je rekenen op 
twee zekerheden: kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit
Continu ontwikkelen we nieuwe en betere 
producten, met de beste grondstoffen die je 
vindt op de markt. Dat doen we al een tijdje. 
Als sinds 1890 produceren we innovatieve 
bestratingsproducten in het Verenigd 
Koninkrijk. En met succes, want vandaag zijn 
we er marktleider. Sinds 2011 zijn we ook actief 
in België, Nederland en Frankrijk met onze 
wereldwijde natuurstenen en betonproducten 
van excellente kwaliteit.

Duurzaamheid
Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Ons beleid steunt hiervoor op drie
basiswaarden. Bij elke bedrijfsbeslissing stellen 
we onszelf deze vragen:
• verbeteren we de maatschappij met 

aandacht voor de noden van iedereen?
• zijn we zinvol bezig om het milieu te 

beschermen?
• blijft onze economische groei stabiel?

We zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor 
duurzaamheid jouw droomproject ten goede 
komt.

WAAROM MARSHALLS



Het sobere en tegelijkertijd sterke karakter van de Pietra 
di Luserna (eeuwenlang de trots van de Piemontese 
architectuur, gebruikt in gebouwen die de geschiedenis 
symboliseren, van de Reggia di Venaria tot de Mole 
Antonelliana) leeft opnieuw in Pietra Regale.

Een serie die dit nobele materiaal met een eigentijdse 
smaak vertegenwoordigt en het potentieel voor 
projectplanning versterkt dankzij de unieke eigenschappen 
van porseleinen tegels ten opzichte van veelzijdigheid, 
sterkte en functionaliteit.

Vier kleuren, in drie maten en twee diktes, voor een ontwerp 
dat verschillende contexten en gebruiken combineert, met 
oog op zowel traditie als innovatie.

PIETRA REGALE

Serie PIETRA REGALE - Kleur OSTANA - Formaat 120x60x2

Chianale Murazzano

Ostana Rivoli



Serie PIETRA REGALE - Kleur CHIANALE - Formaat 60x60x3

60x60 90x90 120x60

Formaten 20 mm

60x60 90x90

Formaten 30 mm



Een geglazuurd cotto-effect porcelein met een sterk en 
scherp karakter, een interessante collectie met aandacht 
voor elk detail, het resultaat van het werk van het 
laboratorium dat al meer dan veertig jaar gespecialiseerd is 
in keramische innovatie.

Het nauwgezette onderzoek van de tinten maakt deze 
collectie geschikt voor elk gebruik van rustiek tot modern, 
de lichte schaduwvariatie is het middelpunt dat de tegel 
uniek in zijn soort maakt. Elke zijde is op maat gemaakt om 
patronen altijd anders en met een grungestijl uit te vinden.

Vier warme, gastvrije en delicate kleuren passen zich aan 
elke ruimte aan; harmonieuze of onregelmatige plaatsing 
creëert een chromatische mix van delicate contrasten en de 
nodige zachtheid.

IL COTTO TAGINA

Serie IL COTTO TAGINA - Kleur GREY - Formaat 60x60x2

Clear Grey

Deco stencil clear Deco stencil grey



60x60 90x90

Formaten 20 mm

60x60 90x90

Formaten 30 mm

60x60 90x90

Formaten Deco stencil 20 mm

Serie IL COTTO TAGINA - Kleur GREY - Formaat 60x60x2



Een uiterst actuele en eigentijdse collectie, nauw verbonden 
met de trend van de laatste jaren van restauratie en 
verandering van gebruik van gebouwen die hun originaliteit 
behouden, terwijl nieuwe archetypen en nieuwe functies 
worden verwelkomd.

Een porseleinen tegel met een concreet ruimtelijk effect, 
maar tegelijkertijd verfijnd en voelbaar, uitgedrukt in twee 
kleuren die geschikt zijn voor elke omgeving.

Een collectie verrijkt door het delicate spoor van een oude 
vloer die opnieuw uit beton voortkomt.

CONCRETA

Serie CONCRETA - Kleur GRIGIO SCURO - Aangepast formaat

Grigio Chiaro Grigio Scuro



Serie CONCRETA - Kleur GRIGIO SCURO - Formaat 60x60x3

Formaten 30 mm

Douchetegel - 120x8060x60 90x90 120x120

Formaten 20 mm

60x60 90x90



KIEZEN VOOR KERAMIEK VOOR BUITEN

Als u een nieuw buitenruimte plant of uw huidige ruimte bijwerkt, is de meest interessante oplossing 
waarschijnlijk om te kiezen voor keramische tegels. Ze combineren een verbluffende look met 
sterke technische prestaties, die een ideale combinatie bieden van visuele voldoening en praktische 
functies.

Keramiek is een compact en bestendig materiaal, dat extreem goed reageert op veranderingen in 
temperatuur en weersomstandigheden.

Ze laten geen schimmel of mos toe om te groeien en hebben geen speciale behandeling nodig met 
betrekking tot reiniging, dus ze stellen niet teleur wat betreft onderhoud, een belangrijke factor voor 
buitenruimtes.

Keramische tegels hebben een lage porositeitsfactor en het vermogen om externe agentia te 
weerstaan, wat een hoge ondoordringbaarheid voor zuren, vuil en vorst garandeert. De tegels zijn 
antislip, slijtvast, brandwerend en voldoen aan de huidige internationale normen.

Ze voldoen aan elk criterium om innovatieve architectuur te combineren met technologische 
prestaties en garanderen in de loop van de tijd een uitstekende duurzaamheid om elke omgeving op 
de perfecte manier te personaliseren.
 
Er zijn een paar tips en aanbevelingen om in gedachten te houden bij het kiezen van keramische 
oplossingen voor buitenshuis.

Kies voor een antislip oppervlak

Houd in gedachten om te kiezen voor antislip textuur tegels bij het kiezen van keramiek voor 
buitengebruik. Zoek naar afwerkingen met een minimale index van A + B + C: zelfs als deze nat zijn, 
hebben deze oppervlakken een minimaal risico op uitglijden.

Verbreed uw ruimte zowel binnen als buiten

Vergeet de ruimtes binnen niet wanneer u zich op een buitenproject concentreert. Strek de ruimte 
uit en krijg een coherent geheel door een tegel te kiezen die ook de vloeren binnenshuis aanvult. 
Hiermee kun je onze perceptie van ruimte verbreden.

Kies niet tussen aantrekkelijkheid en onderhoud

Keramische tegels bieden de ideale oplossing voor buitenprojecten die een zeer aantrekkelijk, 
betrouwbaar en onderhoudsarm bestratingsmateriaal nodig hebben. Keramiek absorbeert weinig of 
geen vocht, wat de groei van mos en algen helpt minimaliseren. Dit is ideaal voor omgevingen waar 
minimaal onderhoud een voorkeur heeft.

Wees in staat om keramische tegels te gebruiken, zelfs voor uw oprit

Keramische tegels zijn tegenwoordig verkrijgbaar in verschillende maten, maar ook in verschillende 
diktes voor buitengebruik. De keramische buitentegel van 2 cm is uitermate geschikt voor 
buitengebruik en plaatsing op tegeldragers. Terwijl de drukbestendigheid van keramische tegels van 
3 cm zo groot is dat deze bij juiste plaatsing in split of stabilisatie op opritten kan worden verwerkt.

Serie PIETRA REGALE - Kleur CHIANALE - Formaat 60x60x3



KIEZEN VOOR WEINIG ONDERHOUD MET KERAMIEK

Cementsluier verwijderen

Bij het plaatsen van keramische tegels kan er 
cementsluier op uw tegels ontstaan. Dit is een 
laag overbodige cement die na het voegen op 
de tegels is achtergebleven. Dit kan het beste 
zo snel mogelijk worden verwijderd zodra de 
voegen van uw terras zijn opgedroogd. Het 
is het beste om deze resten te verwijderen 
met een specifieke cementrestenverwijderaar. 
Doe dit zeker niet met gewone 
schoonmaakmiddelen. Deze kunnen een laag 
over de cementsluier vormen, waardoor het 
moeilijker te verwijderen is. U kunt Cement Stop 
van Marshalls een week na installatie gebruiken.

Regelmatig onderhoud

Keramische tegels vereisen een minimum aan 
onderhoud, maar moeten nog steeds worden 
schoongemaakt. Als u uw terras regelmatig wat 
onderhoud geeft, hoeft u niet intensief schoon 
te maken. Het is het beste om te beginnen 
met het vegen van uw terras. U kunt de tegels 
nadien reinigen met Dirt Clean van Marshalls. 
Dan moet u gewoon de tegels dweilen met het 
product.

Optioneel jaarlijks onderhoud

Het is altijd mogelijk dat er vlekken op uw tegels 
zijn die niet verdwijnen met een eenvoudige 
schoonmaakbeurt. Daarom kunt u uw terras 
elk jaar schoonmaken met Total Clean, een 
intensieve reiniger van Marshalls. Dit product 
verwijdert hardnekkige vlekken, maar omdat 
het een intensief product is, is het het beste om 
dit product niet te veel of te vaak te gebruiken.

U kunt uw tegels ook altijd behandelen met 
Cera Protect. Deze vuilbeschermer vormt een 
waterafstotende laag over de tegels, waardoor 
ze minder snel vlekken kunnen absorberen. 
U kunt dit doen na het verwijderen van de 
cementsluier. Laat de vloer 24 uur drogen 
voordat u Cera Protect aanbrengt.

Raadpleeg altijd onze onderhoudsfiches voor 
elk product.

Niet gebruiken

Wees voorzichtig met zogenaamde 
huishoudelijke middelen, omdat deze het 
oppervlak van uw tegel kunnen beschadigen. 
Bovendien raden we ten zeerste af om 
hogedrukreinigers te gebruiken, omdat dit 
niet alleen de voegen van uw terras kan 
beschadigen, maar er is ook de kans dat u het 
oppervlak van de tegel beschadigt, zodat in de 
toekomst vuil, mos en algen zich beter aan het 
oppervlak gaan hechten.

Keramische tegels zien er nog jarenlang nieuw uit. Onderhoud speelt hier echter een zeer belangrijke 
rol. Het onderhoud van keramische tegels is niet moeilijk, maar het is belangrijk om met een paar 
dingen rekening te houden.

Serie PIETRA REGALE - Kleur OSTANA - Formaat 90x90x2



Dankzij ultramoderne productietechnieken zijn de Deep 
Blue keramische tegels nauwelijks te onderscheiden van 
echte natuursteen.

De lichte kleurnuances tussen de tegels zorgen voor een 
natuurlijk uitzicht. Ze zijn verkrijgbaar in twee natuurlijke 
kleurtinten en drie formaten.

DEEP BLUE

Serie DEEP BLUE - Kleur ANTRACITE - Formaat 60x60x3

Antracite Grigio



Serie DEEP BLUE - Kleur GRIGIO - Formaat 120x120x2

60x60

Formaat 30 mm

90x90 120x120

Formaten 20 mm



Afmetingen
Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en
onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven
afmetingen van ons gamma zijn, behalve waar minimale
voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven
voegen. Zo kan je makkelijker een project plannen en de
juiste hoeveelheden bestellen. Meet verschillende stalen
bij een Mashalls-handelaar voor nauwkeurige afmetingen.

De juiste hoeveelheid bestellen
Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de
afwerking. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in
één keer te bestellen. Zo voorkom je dat materialen licht
van kleur verschillen.

Controleer de levering
Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen 
of kleurverschillen. Check ook afmeting en kleur die op de 
verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing zijn, 
gelieve dan zo snel mogelijk je handelaar in te lichten. 
Wij aanvaarden enkel klachten en opmerkingen vóór 
het plaatsen van de materialen. Om kleurverschillen te 
vermijden en/of een mooie nuancering te verkrijgen, 
dien je materialen uit minstens 3 verschillende palletten 
verticaal af te stapelen en onder elkaar te mengen.

Plaatsing
Er zijn een aantal regels waar je zeker rekening mee moet
houden bij het plaatsen en die je correct dient na te leven. 
Je kan de plaatsingsinstructies raadplegen en downloaden 
op onze website www.marshalls.be of www.marshalls.nl. 
Wanneer je beslist om de werken uit te besteden, kies dan 
zeker voor een gespecialiseerd vakman.

Kleuren
Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle 
Marshallsproducten. Terwijl de kleuren die je in deze 
catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, 
is het uitermate belangrijk dat je de actuele materialen 
bekijkt bij de plaatselijke Marshalls-handelaar voordat je je 
keuze maakt. Bij natuursteenproducten kunnen namelijk 
aanzienlijke variaties voorkomen. Meng producten van 
verschillende pakken door elkaar om een zo mooi mogelijk 
uitzicht te verkrijgen.

Andere verwering
Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding
geven tot kleurvariaties. Op natuursteen kunnen
schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden
wanneer de mineralen van het product oxideren. Op alle
producten kunnen algen en organische groei voorkomen
en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast
bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen
verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig 
onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Marshalls kan 
geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de hierboven 
beschreven fenomenen.

Voorwaarden
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren
van onze producten. Om die reden behouden wij ons het
recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen
zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer je niet
tevreden bent over de door ons geleverde producten
gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te
stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar
gebrek niet geplaatst mag worden zonder je 
Marshallshandelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. 
Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan 
Marshalls in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 
Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en 
correct te adviseren, kan Marshalls niet aansprakelijk 
worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding 
die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de 
producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd 
zijn als gevolg van niet-naleving van ons advies. Alle 
instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; 
algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Marshalls is een gedeponeerd handelsmerk. Er is ook een
aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten.
Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door
ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde
nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op
auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit
deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd
of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van
Marshalls. Marshalls is een handelsnaam van Marshalls
Mono Limited. In Engeland ingeschreven onder nummer
509579. Statutaire zetel: Landscape House, Premier Way,
Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT,
Verenigd Koninkrijk.
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