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Ontdek dit vernieuwend Vlaams tuinconcept, gedragen door Europese handelsmerken, 
bezoek snel onze website www.miraga.be

Contacteer ons voor meer info!
PS. Ben je een professioneel tuinaannemer? We zijn steevast geïnteresseerd in goede aannemers die onze producten 

met een zekere fierheid in de Vlaamse tuin plaatsen. Spreek er ook over met jouw vertrouwde handelaar. 

MiBaveno | De nieuwe maatstaf in tuinschermen 
De MiBaveno wand integreert zich ongezien modieus in de buitenomgeving. Het is een “discrete 
eyecatcher” dankzij de harmonie met de woning en (onze) andere tuinelementen. Voorkom eentonigheid 
door er wandelementen in te voorzien met een ander kleuraccent en/of design.

Zoek je een tuinwand voor meer privacy op je terras? Wil je de carport mooi 
omsluiten? Of wil je de open ruimte tussen woning en perceelgrens afsluiten voor 
een veilig gevoel of om te voorkomen dat de kinderen de straat oplopen?

MiBaveno L | Grote spanwijdte symboliseert stijl en klasse
Over stijl en klasse gesproken … De horizontale wandelementen van de MiBaveno L hebben van paal 
tot paal een spanwijdte van maar liefst 365 cm. Deze grote uitvoering komt hoofdzakelijk in de grotere 
individuele villabouw en de collectieve projectbouw tot zijn recht.

Tuin-  & Privacywanden | 
Minder inkijk met een hoge standaard Rondom het zwembad | Ontspannen in stijl

Kwaliteitsvolle designproducten in de tuin? Al dan niet met verlichting? Dan is de 
stap snel gezet … Rond het zwembad creëren onze producten een fantastische sfeer. 
Zeker ook als ze samen geïnstalleerd of opgesteld staan. Dat is nu éénmaal de kracht 
van ons concept: “Harmonie brengen”.

Stempel handelaar / aannemer:
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MiRaga by RAVO brengt stijlvolle elementen in de tuin. Naar kleur afgestemd op 
elkaar, het raamwerk, de metalen tuinpoort en de gevelafwerking. Naar vormgeving 
strak rechtlijnig. Het concept past perfect bij de kubusfilosofie en de tinten die 
de moderne woningbouw kenmerken en speelt in op maatschappelijke evoluties 
en individuele wensen inzake luxe, esthetiek, praktisch gebruik en functionaliteit. 
De producten zijn geconcipieerd door Europese ondernemingen die exact dezelfde 
taal spreken op het vlak van dynamiek, kwaliteit, innovatie, klantgerichtheid, denken 
en doen in de tuin …

MiStorus | Organische lijnen 
geïnspireerd op rivierkeien

Als trendy aankleding 
van het dakterras

Als designobject in de 
moderne voortuin

Veelzijdig toepasbaar in de tuin

Vanuit esthetisch en functioneel oogpunt spelen bloembakken een belangrijke rol 
in de hedendaagse woonprojecten. Ze creëren een cozy setting, een zekere privacy, 
een trendy format, … Qua design speelt ons duurzaam UV- en vorstbestendig aanbod 
ongelofelijk sterk in op de architectuur van de moderne woning en op onze manier 
van leven.

Dankzij zijn originele designtaal onderscheidt 
MiStorus zich van de gangbare ronde en recht-
hoekige bloempotten en plantenbakken. Zijn 
organische lijnen herinneren aan rivierkeien en 
integreren zich feilloos in de omgeving en onze 
minimalistische filosofie.

De MiStorus bloembak in betonstructuur staat 
perfect op dit moderne dakterras met beton  - 
tegels. Hoeft het gezegd dat ook de kleuren 
antraciet, graniet licht en graniet donker enorm 
mooi ogen op het heden daagse tegel aanbod. 
Bewonder tevens onze transparant witte uitvoering 
met LED-verlichting!

De overheid vraagt waterdoorlatende verhardingen. 
Grind en megategels kleuren de voortuin in. Door-
breek de eentonigheid en plaats één of meerdere 
MiStorus keien. Klasse! Ze kunnen overigens vastgezet 
worden om diefstal te voorkomen.

Liefst 7 afmetingen spelen met een aparte, 
uitgekiende vormgeving in op jouw ontwerp - 
vereisten. 4 modellen brengen we specifiek in ons 
tuinconcept. Onder de merk naam Degardo, tevens 
de Duitse producent, tonen we het hele gamma 
en brengen we zelfs een toegevoegde waarde in 
het interieur.

Bloembakken | 
Stilaan onmisbaar in elke tuin

MiDomino Absolute | 
Past perfect in de buitenomgeving van de moderne kubuswoningen
Regelmatig krijgen we de vraag naar een setting van bloembakken op maat. Een concrete inbouwsituatie 
in de tuin vooraan of achteraan vraagt immers een specifieke lengte, breedte en hoogte. Natuurlijk kan 
dit tailor made uitgewerkt worden, maar 100% maatwerk heeft een zeer hoog prijskaartje. MiDomino 
Absolute brengt de verfijnde oplossing.

MiLunocs | Lichtkolom laat ons 
dag en nacht genieten

MiStorus LED | Elegantie 
zit hem in de details

De MiLunocs verlichting draagt de strakke uitlijning 
van ons tuinconcept in zich, zelfs overdag straalt 
het lichtelement klasse uit. Alles met gevaar voor 
jouw nachtrust, je zal nooit vroeg gaan slapen.
Kies uit 3 designs: Cube, Round en Flame. Je kan 
kiezen voor een verplaatsbare sokkel of de licht-
kolom inbouwen op een vaste sokkel. 

In de rubriek "bloembakken" kon je de elegantie 
van onze MiStorus keien al bewonderen. Toch willen 
we hun functie als lichtelement even extra in de 
spotlights zetten. 
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Modulaire bloembakken

In een tuinconcept mag verlichting niet ontbreken. Deze duurzame lichtelementen 
zenden een fantastisch mooi diffuus licht uit. Jij kiest de intensiteit en de kleur in functie 
van jouw smaak en gemoed. Laat je betoveren door onze producten in jouw tuin.

Lichtelementen | Genieten tot laat in de avond

Italy
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