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less house
more home.

hello inspiro.
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spice up
your walls
Voor grote muren en kleine wanden, voor een strak interieur of een stoere kamer 
en voor een hip accent of subtiele touch ... Inspiro inspireert je met elegante, 
watervaste en makkelijk te plaatsen wandtegels. Voor elke stijl.

make your 
home your 

happy place

rise  W36070965
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snel + makkelijk
Inspiro is een watervaste wandbekleding met een unieke 
installatiemethode met tand en groef. Tijdrovende afbraakwerken 
zijn overbodig, want je kan de tegels ook rechtstreeks op 
bestaande tegels lijmen, zonder droogtijd en zonder navoegen.  
En zonder geknoei met cementlijm of slijpmachines.

nieuwbouw
of rechtstreeks 
op oude tegels 

lijmen

connect

to glue

|

twilight  W36070B05
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warm gevoel
Creëer een gevoel van rust en harmonie in elke ruimte. De Inspiro-wandtegels 
geven je wand de natuurlijke uitstraling van een onvervalste tegelmuur.  
Bovendien voelen de tegels aangenaam en warmer aan dan keramische tegels. 
De subtiele tegelvoeg kan je zien en voelen, nooit meer verbrokkelde of vuile 
cementvoegen. Het comfort en gebruiksgemak ervaar je meteen.

cosy
touch

20 designs|

mist  W36070956
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this space 

is for dancing.

dusk  W36070923
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waterproof
De wandbekleding van Inspiro is vervaardigd van kunststof. De tegels zijn 
100 % waterdicht, dat maakt ze perfect voor vochtige ruimtes zoals de 
badkamer en keuken. Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk en makkelijk 
schoon te maken, een extra troef die je het een pak makkelijker maakt.

perfect
voor vochtige 

ruimtes

100%
waterdicht

blush  W36070A09



16 17

één formaat
De Inspiro tegels zijn beschikbaar in één handig formaat van 42 x 70cm. 
Je snijdt de tegels in een handomdraai op maat met een gewone zaag. 
Geen gedoe met slijpmachines. Tegelen was nog nooit zo gemakkelijk. 

70cm

42cm
one size

fits all

spring  W36070B06
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duurzaam
Onze tegels zijn vervaardigd met de revolutionaire RCB® technologie.  
Rigid Core Board is een unieke en gepatenteerde technologie die 
zorgt voor stabiliteit en waterdichtheid. Omdat ze zijn opgebouwd uit 
volledig massieve en uv-bestendige platen, geniet je van een hoge 
impactweerstand en kleurvastheid. Bovendien gaat er in het unieke 
productieproces niks verloren, de platen zijn volledig 
recycleerbaar. 

zorgeloze 
plaatsing
en nazorg

sterk, UV-bestendig

+

aura  W36070914
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life isn’t
perfect,

but your home  
can be.

obscur  W36070957
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product code
bright W36070B09
bloom W36070962
shine W36070B15
rise W36070965

spring W36070B06
dawn W36070953
glow W36070B04
noon W36070961
blush W36070A09
vague W36070B07
aura W36070914
mist W36070956
fog W36070031

twilight W36070B05
dim W36070848

obscur W36070957
shade W36070959
dusk W36070923
night W36070032
dark W36070847

collectie

bright  42 x 70 x 0,36 cm

dark   42 x 70 x 0,36 cm

dawn   42 x 70 x 0,36 cm obscur   42 x 70 x 0,36 cm

bloom   42 x 70 x 0,36 cm

noon   42 x 70 x 0,36 cm

aura   42 x 70 x 0,36 cm

twilight   42 x 70 x 0,36 cm

glow   42 x 70 x 0,36 cm

shine   42 x 70 x 0,36 cm

dim   42 x 70 x 0,36 cm

dusk   42 x 70 x 0,36 cm

fog  42 x 70 x 0,36 cmmist   42 x 70 x 0,36 cm

shade   42 x 70 x 0,36 cm

night   42 x 70 x 0,36 cm

rise   42 x 70 x 0,36 cm

blush   42 x 70 x 0,36 cm

spring   42 x 70 x 0,36 cm

vague   42 x 70 x 0,36 cm

Welk effect of welke stijl 
je wil bereiken, Inspiro 
inspireert met uiteenlopende 
mogelijkheden en kleuren.
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plaatsing en afwerking
Iedereen kan tegelen met Inspiro. Je kleeft de tegels meteen op de wand 
en je hebt geen cementlijm of slijpmachine nodig. Je doet het in een 
handomdraai, gebruik een hoogwaardige en snel uithardende lijmkit op 
basis van MS-polymeer voor extra plaatsingscomfort en werk hoeken en 
kanten makkelijk af met onze verschillende aluminium afwerkingsprofielen. 
De installatie instructies zijn te vinden op www.inspirowalls.be

perfecte 
afwerking

snelle & 
makkelijke 
installatie

vague  W36070B07

W09 aluminium afboordingsprofiel U W10 aluminium universele hoek

W04 aluminium binnenhoek W05 aluminium L-profiel buitenhoek



2726

uv-bestendig

slechts 3,6mm dik

watervast sterk

connect lijmen

snel en 
makkelijk

inspiro, natuurlijk!
Slechts 3,6 mm dik, maar opgebouwd uit zoveel technisch vernuft. Onze tegels 
bestaan uit een beschermende afwerkingslaag in PU, een meerkleurige plastic 
film met realistische afdruk, een kwaliteitsvolle intermediaire stabiliteitslaag en 
RCB® technologie. De ideale basis voor levenslang comfort.

10 jaar garantie

glow  W36070B04



inspirowalls.be


