
Tuin, terras en dakterras modern inrichten

Made inGermany

MiBaveno | Tuinwanden 

met een meerwaarde

Zoek je een moderne tuinwand voor meer privacy op je terras? Wil je 
de jacuzzi of carport mooi omsluiten? De open ruimte tussen woning 
en perceelgrens afsluiten voor een veilig gevoel? MiBaveno is de nieuwe 
maatstaf in tuinschermen, een meerwaarde voor tuin en woning!

www.miraga.be

Premium kwaliteit
Aluminium en HPL als basismaterialen. 

Slag- en breukvast. 

UV-stabiel en weerbestendig. 

Totaaloplossing
Deuren en poorten in dezelfde stijl.

Unieke groenwanden integreerbaar in wand.

Wereldprimeur 
Uitvoering met keramische wandpanelen.
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MiDomino Absolute | Plantenbakken configureren op maat van jouw project

MiLunocs | 

Lichtkolom laat 

ons dag en nacht 

genieten
Verlichting zorgt voor een veiligheidsgevoel en zet 

bij zonsondergang onze mooie woning en tuin in 

de spotlights. Het maakt dat we na een stevige 

werkdag lang kunnen blijven genieten van onze 

thuishaven. De MiLunocs verlichting draagt 

de strakke uitlijning van ons tuinconcept in 

zich, zelfs overdag straalt het lichtelement 

klasse uit. Beschikbaar in vorm Cube, Round 

en Flame!

MiRaga by RAVO | 

Ons tuinconcept 

beleven?
Ben je trendsettend? Graag nodigen 

we jou uit om de unieke producten te 

ontdekken te Asse. Hierbij anticiperend 

op de moderne archi tectuur, al bieden 

ze ook voor de meer traditionele 

bouw  stijlen een meerwaarde. Kom de 

“multi-materiaal” topkwaliteit voelen en 

beleven in een binnen- en buitensetting. 

Vrijblijvend, liefst op afspraak. Totaal-

inrichting? We werken met gerepu teerde 

(tuin)archi tecten en (tuin)aannemers 

die van jouw tuin een pareltje maken. 

Op vraag presenteren we zelfs unieke 

tafels, parasols, lounge-zetels op maat 

van jouw project en wensen. 

Tuin, terras en dakterras modern inrichten

Ontdek onze producten, 
service en meerwaarde op  

www.miraga.be 

Een voorsmaakje in beeld …

MiDomino Absolute brengt kwalitatieve bloembakken die in lijn, T of L op te bouwen zijn. 

Er is een aanbod in keramische steen en in kunststof. Met Metallo kies je dan weer voor 

gegalvaniseerd staal, hoogwaardig gepoederlakt in de kleur van jouw schrijnwerk en/of keuze. 

Creëer je eigen Skyline! Dankzij de sublieme Skyline-uitvoering kan je in 1 setting 3 hoogten 

uittekenen. MiDomino Absolute (Skyline) bloembakken worden modulair opgebouwd, binnenin 

zijn ze zonder tussenvakken doorlopend open ter bevordering van de plantengroei.

MiTerrace | Genieten van terras en dakterras dankzij de juiste vloeropbouw
Een nieuw terras of dakterras aanleggen? MiTerrace levert de juiste en kwalitatieve opbouw 

aan. Tegeldragers of terrasdragers met een aluminium of houten structuuropbouw in een 

eindafwerking met volle WPC of thermowood planken … Of tegels natuurlijk … Dankzij ons 

krijg je, in renovatie en nieuwbouw, een fantastisch modern terrasoppervlak en dit zowel op 

het gelijkvloers als op het verdiep. Laat jouw interieur drempelloos overlopen in de buiten! 

Doe inspiratie op om het (dak)terras duurzaam, gezellig en onderhoudsvriendelijk in te richten.
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