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Een tegel die de tijd trotseert. Dat is Terra Maestricht, een topserie uit het 
assortiment van Mosa. Door een speciaal ontwikkelde techniek wordt bereikt dat 
het uiterlijk van iedere tegel verschillend is, zodat een natuurlijk effect gecreëerd 
wordt. Deze ongeglazuurde vloertegel is ongekend maatvast, elke tegel is 
gerectificeerd (gecontroleerd en rechtgezet). De Terra Maestricht is mooi vlak, 
keihard en absoluut slijtvast. Terra Maestricht is verkrijgbaar in veel verschillende 
afmetingen, de toplaag is leverbaar in een vlakke uitvoering en in een reliëf- uitvoering. 
Licht in vloeren en wanden is mogelijk met tegels uit de Terra Maestricht collectie. 
LED-verlichting is aangebracht in twee formaten en vier kleuren van deze tegels. 
LED-tegels, waarmee verrassende markeringen in betegelde vlakken opvallend en 
vernieuwend aangebracht kunnen worden. Het zijn dezelfde tegels in dezelfde 
afmeting, dezelfde dikte, dezelfde kwaliteit. Geschikt voor vloeren en wanden.
http://www.lot1038.com/index.php?tab=collection&maincat=1&cat=6&subcat=0&prodcat=6&product=178 

TERRA MAESTRICHT

Verner Panton wordt gezien als een van meest 
invloedrijke 20e-eeuw meubel- en interieurvorm-
gevers uit Denemarken. 5 september 1998 over-
leed hij op 72 jarige leeftijd. Tijdens zijn carrière 
ontwierp hij innovatieve en futuristische meubelen 
in een uitgebreid gamma van materialen, voor-
namelijk kunststoffen en voornamelijk in felle 
kleuren. Zijn stijl weerspiegelt de geest van de 
jaren 60, maar werd op het einde van de twintigste 
eeuw opnieuw populair. Zijn bekendste ontwerpen 
zijn nog steeds in productie, onder meer bij Vitra. 
Panton genoot een opleiding bij een andere zeer 
bekende Deense meubelontwerper en architect, 
Arne Jacobsen. In 1960 ontwierp Panton de eerste 
stoel die bestond uit een vloeiend stuk kunststof. De 
Panton Chair zou zijn bekendste ontwerp worden. 
http://www.lot1038.com/index.php?tab=collection&maincat=1&cat=3&subcat=14&prodcat=14&product=12 

VERNER PANTON

Een terras in het Caribisch gebied is niets zonder 
een plekje in de schaduw, daarom is het vanzelf-
sprekend dat we bij LOT1038 een keuze bieden 
voor een parasol met hoogwaardige kwaliteit 
die precies aansluit op uw wensen. Dougan 
Clarke, oprichter en eigenaar van Tuuci, laat zich 
dagelijks inspireren door de parelwitte stranden, 
de watersport en de wateren van Miami. Met 
zijn ervaringen als zeiler werd de eerste parasol 
gemaakt op een botenwerf met alle materialen 
gebaseerd op een zeil. Door de invloeden van 
regen, wind, felle zon en het zoute water in de 
Caribbean zijn de materialen getest op deze om-
standigheden en hierdoor van extra hoge kwaliteit. 
http://www.lot1038.com/index.php?tab=brands&brand=55
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Zaterdag 12 Maart heeft Mambo Beach samen met 
LOT1038 een fundraising- diner georganiseerd. Top-
kok Paul van de Bunt, eigenaar van het 2 sterren 
Restaurant de Leuf uit Zuid-Limburg bereidde af-
gelopen zaterdag een 4 gangen menu, dat voor-
namelijk uit vis en  zeeschatten bestond. In korte tijd 
was het topevenement uitverkocht. Stichting Hamiëd, 
een verzorg en verpleeghuis, kreeg van Henny v/d Hek 
van Mambo een Cheque van 5.000,- Nafl uitgereikt. 

Onze site gaan we stap voor stap verbeteren. 
Nieuwe foto’s, extra projecten. We gaan jullie daar-
van de komende weken en maanden op de hoogte 
houden, natuurlijk ook middels de nieuwsbrief. Ook 
is het 1e filmpje op de site geplaatst. En let op er gaan 
er meer volgen! Dit 1e korte filmpje is met en over Eric 
Kuster. Eric heeft op Curaçao bij LOT1038 zijn shop 
in een shop voor het Caribisch gebied geopend. Smul 
mee..... http://www.lot1038.com/index.php?tab=lot1038&pid=125


