
KVL Dorp fase 2 te Oisterwijk
30 november 2018





Residential

Voor kopers van nieuwbouwwoningen is de 
afwerking van de woning belangrijk. Kopers 
kiezen steeds vaker voor bekende A-merken bij 
keukens, badkamers en vloeren. Het succes van 
uw nieuwbouwproject hangt mede hiervan af. 
Speciaal voor de professionele bouwpartijen 
heeft Mosa pakketten samen-gesteld die goed 
bij deze tijd passen.

De pakketten zijn speciaal ontwikkeld om de 
verkoopbaarheid van de woning te bevorderen 
en het keuzetraject zo efficiënt mogelijk te 
maken. Meerwerk is mogelijk, maar niet meer 
nodig. De compacte en overzichtelijke collectie 
wand- en vloertegels is speciaal afgestemd op 
de hedendaagse smaak in badkamerinrichting 
en projectmatige woningbouw. Kwalitatief 
hoogwaardig, modern en aantrekkelijk. 
Bovendien tijdloos en duurzaam.

Wand: 27010 / 1101V
Vloer: 1101V

Cover
Wand: 27010 / 27020
Vloer: 1103V



Pakket niveau 3
30 × 60 cm

1103V



Wand: 27010 / 27020
Vloer: 1103V



27510..030060

wit

27540..030060

grijs

27010..030060

27040..030060

Wandtegels 30 × 60 cm

Vloertegels 60 × 60 cm

1104.V.060060 1105.V.060060

koel grijs donkergrijs



27510..030060

wit

27520..030060

beige

27010..030060

27020..030060

Vloertegels 60 × 60 cm

Wandtegels 30 × 60 cm

1101.V.060060 1103.V.060060

crème warm grijs



 1105V



Pakket niveau 4
10 × 60 cm / 15 × 60 cm / 
30 × 60 cm

 1105V



27510..030060

wit

27010..030060

Vloertegels 60 × 60 cm

1104.V.060060 1105.V.060060

koel grijs donkergrijs

1104.V.015060

1104.V.010060

koel grijs

1105.V.015060

1105.V.010060

donkergrijs

Stroken 10 × 60 cm en 15 × 60 cm

Wandtegels 30 × 60 cm

27540..030060

grijs

27040..030060



Stroken 10 × 60 cm en 15 × 60 cm

27510..030060

wit

27010..030060

Vloertegels 60 × 60 cm

1101.V.060060 1103.V.060060

crème warm grijs

1101.V.015060

1101.V.010060

crème

1103.V.015060

1103.V.010060

warm grijs

Wandtegels 30 × 60 cm

27520..030060

beige

27020..030060



www.van-santvoort.com

Koninklijke Mosa bv
Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Voor onderhoudsadviezen en actuele leveringsvoorwaarden 
kunt u de website www.mosa.com bezoeken. Ze
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