
MAROKKAANSE PLATTA
SPECIFICATIES
Plattas, een tegelsoort uit de Mediteranée die nog op authentieke wijze wordt geproduceerd.
Uit klei worden tabletten gemaakt in verschillende vormen. Meestal vierkant en rechthoekig. Deze 
laat men drogen in de zon totdat ze hard zijn. Door dit droogproces vervormt de tegel lichtjes en 
krijgt hij zijn onmiskenbare vorm. Na het drogen worden de tegels voorzien van een gekleurde 
glazuurlaag en worden ze gebakken in hout en/of olijfpit ovens. De onregelmatige randjes, de  
handvorm, de lichte verschillen in diktes en kleur, geven deze tegels hun eigen karakter. Ze zijn te 
gebruiken voor zowel wanden en vloeren, liefst met een minimale voeg en bij uitstek geschikt voor 
keukens en badkamers. De naam Plattas is afkomstig van de productiemethode. Grote ‘platen’ van 
plat gewalste klei liggen aan de basis van deze tegels. Men zegt dat de Zweden die eeuwen terug 
handel dreven met de Portugezen en Arabieren de tegels deze naam gaven. Wij verkopen Plattas 
uit eigen productie die volgens oud recept in de Mediterrane landen worden gemaakt.

• Zongedroogde kleitabletten voorzien met een organisch pigment (emaille). Afgebakken in een 
olijfpit gestookte oven. Een traditioneel Marokkaans fabricage proces, dat geheel artisanaal en 
handmatig plaatsvindt.

• Plattas hebben levendige kleurnuances en kunnen pigmentverschil bevatten per doos. Voor het 
aanbrengen raden wij aan om altijd de dozen te mixen voor een gelijkmatige kleurverdeling.

• Plattas in de showroom of op de website kunnen altijd licht van kleur variëren t.o.v. nieuwe licht-
ingen en/of bestellingen.

• Bij Plattas zijn kleine schilfers of vervormingen mogelijk. Hanteer 5% snijverlies.
• Plattas hebben een GS-1 antislip certificering.
• Plattas kunnen met of zonder voeg worden geplaatst. Indien met voeg: max 2 mm voeg aan-

houden.
• Indien zonder voeg (koud plaatsen): altijd de open kiertjes voegen zodat vocht of vloeistoffen niet 

tussen de tegels kan komen.

PLATTAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Decoratie op wand en vloer, hitte bestendig (fornuis/ gaskachel, schouwwand), goed bestand tegen 
vocht (badkamer/ douche/ keuken). Niet geschikt tegen vorst! Het emaille kan schilferen en slijten 
op zwaar belaste vloerdelen.

De Platta is handgemaakt. Daarom kan de tegel onregelmatigheden bevatten, dit is inherent aan de 
productiemethode. De hoogte en lengte kunnen ook iets afwijken per batch. Omdat dit een hand 
gemaakt product is kunnen afwijkingen tot 1 cm als normaal beschouwd worden. Dit geeft dan ook 
het levendige uiterlijk aan een wand of vloer die met Plattas bekleed is.

De Platta is beschikbaar in dezelfde kleuren als de Zellige en Bejmat. De meest verkochte kleuren 
hebben wij standaard in ons assortiment. Zoek je een specifieke kleur dan kunnen wij deze 
altijd produceren in onze fabriek in Marokko. Vraag naar de mogelijkheiden en levertijd bij onze 
klantenservice.

Op dit moment is de Platta in 5 verschillende fromaten te verkrijgen. 
Formaten nu beschikbaar:
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