


Welkom in de unieke wereld 
van Mozawall®

Van afbeelding naar mozaïek

Mozawall® produceert volgens een uniek gepatenteerd  

productieproces afbeeldingen naar mozaïek panelen. 

Iedere foto- of patroon afbeelding kan worden omgezet naar een 

sfeervolle unieke mozaïek wand.



Mozawall® wordt gemaakt van kunststof panelen van  

454x454 mm. Ieder paneel bevat honderden mozaïek tegeltjes  

van 17x17 mm, waarmee een afbeelding naar keuze in mozaïek 

vorm zichtbaar wordt. 

De panelen worden op volgorde naast elkaar verlijmd op de 

wand en het mozaïek wordt gevoegd zoals normaal tegelwerk.   

Mozawall® is toepasbaar op beton, steen, gipsplaat of over   

bestaand tegelwerk. De panelen hebben een dikte van slechts  

1,5 tot 3,5 mm. 

Het eindresultaat is nauwelijks te onderscheiden van traditioneel 

Italiaans glasmozaïek. Het gepatenteerde systeem is waterdicht, 

vrijwel onbreekbaar en biedt vooral grenzeloze creatieve en sfeer-

volle mogelijkheden.



IEDERE AFBEELDING IS TOEPASBAAR
Duizenden ‘pixeltegeltjes’ als mozaïek  

tegelpatroon vormen samen uw gewenste 

afbeelding of patroon in mozaïek. 

Ook lage resolutie afbeeldingen zijn te  

verwerken tot grote oppervlakte mozaïek.

VERSCHIL MET GLASMOZAÏEK
Het productie- en plaatsingsproces van  

Mozawall® is vele malen efficiënter dan  

traditioneel Italiaans glasmozaïek. Dit met 

behoud van de luxe uitstraling en kwaliteit.

Mozawall® biedt tevens meer grafische/sfeer 

mogelijkheden doordat iedere afbeelding of 

patroon kan worden omgezet naar mozaïek.

DUURZAAM & HUFTERPROOF
Mozawall® is vrijwel onbreekbaar en boven-

dien waterdicht. Het is uiterst geschikt voor 

openbare ruimtes zoals zwembaden, stations, 

trappenhuizen, etc. 

OVER BESTAAND TEGELWERK 
Mozawall® kan in vrijwel alle  situaties over  

bestaand tegelwerk worden aangebracht. 

Door haar dikte van slechts 1,5 tot 3,5 mm 

kan zelfs de afwerking van elektrawerk een-

voudig teruggeplaatst worden.

De voordelen

MADE IN HOLLAND
De productie en het patent van  Mozawall® 

zijn van Nederlandse makelij. Met een eigen 

designstudio ontwerpt Mozawall® desgewenst 

ook de afbeelding en/of het patroon van uw 

Mozawall®. Kortom, efficiënte communicatie, 

geen lange levertijden en optimale kwaliteit 

met 5 jaar garantie op kleurbehoud en breuk.

SNELLE MONTAGE
Mozawall® panelen zijn eenvoudig op maat te 

snijden, zo ook eventuele obstakels zoals  

bijvoorbeeld elektrapunten. In tegenstelling 

tot normaal tegelwerk dus geen slijp- en  

zaagwerk wat stof met zich meebrengt. 
Mozawall® bestaat uit Pet-G kunststof  

panelen, die ieder zijn ingelegd met een  

patroon van 576 mozaïek  tegeltjes.  Meerdere 

panelen samen vormen een wand van 

 duizenden mozaïek tegeltjes die uw  gewenste 

sfeerfoto,  afbeelding of grafisch patroon 

weergeven. De creatieve mogelijkheden van 

 Mozawall® zijn hierdoor eindeloos. 



Mozawall® is eenvoudig op een geëgaliseerde of bestaande tegelwand te verlijmen, waarna de panelen direct 

kunnen worden ingevoegd. De mozaïek panelen zijn eenvoudig op maat te snijden zodat obstakels of elektra-

punten eenvoudig zijn uit te snijden. Mozawall® is waterdicht en dus ideaal voor bad kamers, spa’s,  sauna’s en 

zwembaden. 

Iedere foto- of patroon afbeelding 
kan worden omgezet naar  een 
sfeervolle unieke mozaïek wand.



Mozawall® is ideaal voor bad kamers, 
spa’s,  sauna’s en zwembaden. 



Mozawall® is hufterproof en 
perfect geschikt voor publieke 
ruimtes zoals zwembaden en 
trappenhuizen.

Hoofdentree en trappenhuis voorzien van 160m² Pixel-perfect Mozawall 
mozaïek, met een 967.375 tegeltjes tellend eindresultaat uniek in zijn soort.

Ontwerp walvissen: SILO, Den Haag.



Mozawall® biedt een luxe en exclusieve uit-

straling en is met name onbegrensd in creatieve 

mogelijkheden doordat iedere afbeelding – hoe 

laag van resolutie ook – kan worden omgezet 

naar kleine tot zeer grote mozaïek wanden met 

 duizenden  tegeltjes die uw gewenste sfeer en 

beeld  vertonen.



Van lage resolutie afbeelding
naar 42 m2 wandmozaïek.





  Ieder ontwerp mogelijk

  Duurzaam: vrijwel onbreekbaar, waterdicht  

en hufterproof

  Eenvoudige en snelle montage

  Op ieder formaat leverbaar

  5 jaar garantie op kleurbehoud en breuk

  Geschikt voor buiten

  Betaalbaar alternatief voor glasmozaïek

Mozawall® in het kort:



DIGITAL 
PRINTED 
MOSAIC 
TILES

Mozawall® is een gepatenteerd product

Technische gegevens

MOZAÏEK TEGELTJES (PIXELS)
formaat (bxh) 17x17 mm

aantal op 1 paneel 576

voeg 2 mm breed

opdruk full colour CMYK op achterzijde

WANDPANEEL
formaat 454 x 454 mm

dikte variërend van 1,5 tot 3,5 mm

NORMERING
brandklasse plaatmateriaal B-s1, d0 EN13501-1

slagvastheid scherp gekarteld, ca 7 Kj/m2 ISO 179/1eA

treksterkte >45 MPa ISO 527-2/1B/50

vocht absorptie na opslag in water op 23 C 0,6% ISO 62-1



mozawall.com

Alle informatie uit deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. 
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de algemene voorwaarden van Mozawall b.v. van toepassing. 

Uw Mozawall dealer:   MetroXL BV   +31 (0)416 335 368   metroxl.nl


