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Sevilla



Sevilla
De Sevilla kitkat-mozaïek dankt zijn bijnaam aan zijn vorm, die veel weg-
heeft van het welbekende chocolaatje. Een soort vingers, beschikbaar in 
twee formaten en gemaakt van geglazuurd porselein. De Sevilla-mozaïek is 
bijzonder veelzijdig en kan zowel horizontaal als verticaal verwerkt worden. 
Bovendien is deze mozaïek, wanneer de tegels verticaal gelegd worden, 
erg geschikt voor het betegelen van ronde oppervlaktes, zoals een bar of 
keukenblok. De Sevilla-collectie kenmerkt zich door opvallende kleuren en 
de aanwezigheid van spikkels, die een prachtig gemêleerd effect geven.
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De standaard of grote kitkat-mozaïek is beschikbaar in tien prachtige kleu-
ren. Deze mozaïek heeft een holle afwerking, met een afmeting van 20x145x8 
millimeter. Sommige tegels, zoals de witte en gele variant, hebben een 
spikkel aan de binnenkant, wat een bijzonder effect geeft na verwerking.

SEF20010
Terra Rood

Kit Kat

SEF20030
Geel

SEF20100
Wit

SEF20125
Turquoise

SEF20300
Licht Grijs

SEF20360
Grijs

SEF20400
Blauw-Grijs

SEF20500
Oceaan Groen

SEF20550
Groen

SEF20600
Jeans Blauw



Kit Kat Mini
De kitkat mini lijkt op zijn grote broer, maar is wat kleiner en heeft 
een bolle afwerking, waardoor het gemêleerde effect van de spik-
kels nog sterker naar voren komt. De kitkat mini heeft een afme-
ting van 12x92x8 millimeter en is beschikbaar in zeven fraaie kleuren.

SEF12100
Wit Glanzend

SEF12140
Wit Mat

SEF12325
Grijs-Blauw

SEF12525
Licht Groen

SEF12625
Azuur Blauw

SEF12915
Zwart Glanzend

SEF12925
Zwart Mat



Factsheet

Type
Afmeting 

(mm)
Voeg 
(mm) Vel (mm)

M2 in ver-
pakking

Vellen in ver-
pakking

Gewicht per ver-
pakking (kg)

Kitkat 20x145x8 3,5 296x299 0,87 10 14,2

Kitkat 
mini 12x92x8 2,5 282X308 0,89 10 13

Opmerkingen: 
Gemaakt van geglazuurd porselein, bestand tegen vorst en chemicaliën. De glanzende variant is al-
leen geschikt als wandtegel, de matte variant kan ook op de vloer van licht-betreedbare ruimtes.
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