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Speel met legpatronen.
Welk patroon past bij jou?

Tips & tricks

Kruisverband

RECHTHOEKIGE TEGELS
Bij dit legpatroon worden
de tegels recht onder elkaar
geplaatst en kruisen de
voegen elkaar.

Meer doen met tegels

Naast de kleur, vorm en grootte van de tegels
bepaalt ook het legpatroon het karakter van je
badkamer en toilet.
Wil je net even wat anders? Kies dan voor een
interessant legpatroon zoals het wild- of het
banenverband. Of trek de vloertegel door op de
wand: zo creëer je een accentwand. Bij het kiezen
van de tegel en het legpatroon is de vuistregel dat
je van onder naar boven werkt. Daarnaast houd je
het licht en ruimtelijk door een donkere vloertegel
te combineren met een lichte(re) wandtegel.
Uitgezonderde tegels
De volgende tegels plaatsen we niet:
• W
 and- en vloertegels voor ruimtes
buiten de badkamer en het toilet
• Wandtegels groter dan 30 x 60 cm
• Vloertegels groter dan 60 x 60 cm
• Vloertegels groter dan 20 x 20 cm in de
douchehoek in combinatie met een doucheput;
met een douchedrain in combinatie met
afschotprofiel of dorpel is dit wel mogelijk.
Tegelvoegen en -profielen
De voegkleur voor je wand of vloer heeft invloed
op de uitstraling van de tegel en het tegelwerk.
Zo zorgt een voeg in dezelfde kleur voor een
rustig en egaal eindresultaat. Een spannend
lijnenspel creëer je door te kiezen voor een
contracterende voegkleur. Goed om te weten:

Ook belangrijk
De indelingsmogelijkheden van de badkamer
en toilet hangen heel erg af van de situatie in de
woning. Houd rekening met de volgende zaken
bij het samenstellen van je badkamer en toilet:
• W
 e betegelen de wand van de wandcloset
standaard altijd tot circa 140-150 cm vanaf de
grond, niet tot de bovenzijde van het wandcloset
• Kitwerk wordt aangepast op de kleur voeg, hier
is geen keuze in.
• Als je een ligbad hebt, dan is een uitsparing aan
de onderzijde van de badombouw bij ons niet
mogelijk
• Een nis maken in een houten koof met
leidingwerk is niet mogelijk
• Wij verwerken geen Looox-inbouwtoiletrol
houders
• Gestukadoorde wanden zijn alleen mogelijk
bij een casco-oplevering
• Een douchescherm plaatsen wij alleen in
combinatie met een hardstenen douchedorpel
of rvs afschotprofiel
• De maximale lengte van de hardstenen
douchedorpels uit één stuk is 120 cm
• De maximale lengte van de rvs afschotprofielen
is 150 cm

Staand tbv wandtegels:
passen we alleen maar
toe op de wand.

Liggend tbv wandtegels:
passen we alleen maar toe
op de wand.

Wildverband

RECHTHOEKIGE TEGELS
Bij wildverband kan er
strijklicht of oneffenheden in
de vlakte van het tegelwerk
ontstaan waarop we geen
garanties geven

Staand tbv vloertegels:
kan worden toegepast op
de wand en op de vloer.

Liggend tbv vloertegels:
kan worden toegepast op de
wand en op de vloer.

met het
legpatroon
bepaal je het
karakter van
je badkamer

Banenverband

RECHTHOEKIGE TEGELS
Hierbij lopen de rechthoekige
tegels in verschillende lengtes en
breedtes evenwijdig aan elkaar.

tbv strokentegels:
passen we alleen maar toe
op de wand.

Geef een ruimte meer karakter
met een speels tegelpatroon

• D
 e minimale voegbreedte voor
wandtegels is circa 3 mm
• De minimale voegbreedte voor
de vloertegels is circa 3-4 mm
• Voor de uitwendige hoeken gebruiken we
indien nodig profielen; we zagen geen tegels
in verstek (andere hoeken dan recht). Profielen
zijn bijpassend aan tegelkeuze.
Bij accentwanden passen we RVS profielen toe.
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De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Be inspired.
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Paneel 1

Paneel 2

Essentials

Sole

Essentials

Sole

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak
zorgt voor een frisse uitstraling. Staand (voor
hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte)
toepassen.

Neutrale basistegel die uitnodigt tot eindeloze
combinaties. Deze is daarom bij uitstek geschikt
voor zowel klassieke als moderne woonstijlen.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme
sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid. Staand
(voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte)
toepassen.

Neutrale basistegel die uitnodigt tot eindeloze
combinaties. Deze is daarom bij uitstek geschikt
voor zowel klassieke als moderne woonstijlen.

Wit glans
20 x 25 cm - 553964
Voegkleur: wit

Sole - grey
20 x 20 cm - 525217
Voegkleur: grijs

Wit mat
20 x 25 cm - 553965
Voegkleur: wit

Sole - grey
20 x 20 cm - 525217
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
20 x 25 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
20 x 25 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Wandtegel

Vloertegel

Wandtegel

20 x 20
20 x 25
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Vloertegel

20 x 20
20 x 25

Be inspired.
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Paneel 3

Essentials

Sole

Essentials

Sole

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak
zorgt voor een frisse uitstraling. De vierkante
afmeting zorgt voor een mooi rustige
symmetrische wand.

Levendig patroon dat elke dag opnieuw verrast.
Tegelijk is dit de keuze voor een tijdloze kleur
waarbij veel stijlen sanitair en accessoires passen.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme
sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
De vierkante afmeting zorgt voor een mooi
rustige symmetrische wand.

Levendig patroon dat elke dag opnieuw verrast.
Tegelijk is dit de keuze voor een tijdloze kleur
waarbij veel stijlen sanitair en accessoires passen.

Wit glans
20 x 20 cm - 553962
Voegkleur: wit

Sole - basalt
20 x 20 cm - 525220
Voegkleur: grijs

Wit mat
20 x 20 cm - 553963
Voegkleur: wit

Sole - basalt
20 x 20 cm - 525220
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Wandtegel

20 x 20
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Paneel 4

Vloertegel

20 x 20

Wandtegel

20 x 20

Vloertegel

20 x 20

Be inspired.
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Paneel 5

Essentials
Wandtegel

Paneel 6

Sole
Vloertegel

Sole

Wandtegel

Vloertegel

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak
zorgt voor een frisse uitstraling. De bijzondere
lengte en breedte garandeert een fraai lijnenspel.

Veelzijdige vloertegel die zowel met glanzend als
mat combineert. Dankzij de kleur minder gevoelig
voor zichtbare vervuiling. Kan doorgelegd worden in
doucheruimte.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme
sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid. De
bijzondere lengte- en breedtemaat garandeert
een fraai lijnenspel.

Een warme kleur dat elke dag opnieuw verrast
waarbij in veel stijlen sanitair en accessoires
passen.

Wit glans
15 x 30 cm - 557101
Voegkleur: wit

Sole - antracite
20 x 20 cm - 525219
Voegkleur: grijs

Wit mat
15 x 30 cm - 557102
Voegkleur: wit

Sole - clay
20 x 20 cm - 486955
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
15 x 30 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
15 x 30 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

15 x 30

15 x 30
20 x 20
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Essentials

20 x 20

Be inspired.
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Paneel 7

Essentials

Paneel 8

Sole

Essentials

Sole

Het glanzende oppervlak van deze warme
kleur zorgt voor een frisse uitstraling.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend
(voor meer diepte) toepassen.

Een warme kleur dat elke dag opnieuw verrast
waarbij in veel stijlen sanitair en accessoires
passen.

Ga voor één kleur of durf misschien wel te combineren. Het wordt altijd een succes. De bijzondere
lengte- en breedtemaat garandeert een fraai
lijnenspel.

Veelzijdige vloertegel die zowel met glanzend als
mat combineert. Dankzij de kleur minder gevoelig
voor zichtbare vervuiling. Kan doorgelegd worden in
doucheruimte.

Beige glans
15 x 30 cm - 557104
Voegkleur: jasmijn

Sole - clay
20 x 20 cm - 486955
Voegkleur: grijs

Grijs glans
15 x 30 cm - 557105
Voegkleur: zilvergrijs

Sole - antracite
20 x 20 cm - 525219
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
15 x 30 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm

Technische specificaties
15 x 30 cm

Wandtegel

Vloertegel

15 x 30

Donkergrijs glans
15 x 30 cm - 557106
Voegkleur: grijs

Vloertegel

Technische specificaties
20 x 20 cm

15 x 30
20 x 20
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Wandtegel

20 x 20

Be inspired.
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Paneel 9

Paneel 10

Essentials

Essentials

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Wit glans
25 x 33 cm - 553968
Voegkleur: wit

Wit mat
25 x 33 cm - 553969
Voegkleur: wit

Technische specificaties
25 x 33 cm

Technische specificaties
25 x 33 cm

Wandtegel

25 x 33
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Wandtegel

25 x 33

Be inspired.
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Paneel 11

Paneel 12

Essentials

Essentials

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Wit glans
25 x 45 cm - 553991
Voegkleur: wit

Wit mat
25 x 45 cm - 553992
Voegkleur: wit

Technische specificaties
25 x 45 cm

Technische specificaties
25 x 45 cm

Wandtegel

25 x 45
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Wandtegel

25 x 45

Be inspired.
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Paneel 13

Paneel 14

Essentials

Essentials

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Wit glans
30 x 45 cm - 557107
Voegkleur: wit

Wit mat
30 x 45 cm - 557108
Voegkleur: wit

Technische specificaties
30 x 45 cm

Technische specificaties
30 x 45 cm

Wandtegel

30 x 45
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Wandtegel

30 x 45

Be inspired.
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Paneel 15

Paneel 16

Essentials

Essentials

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Bijzondere dieptewerking dankzij opvallende lengtemaat.

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
Bijzondere dieptewerking dankzij opvallende lengtemaat.

Wit glans
20 x 60 cm - 553993
Voegkleur: wit

Wit mat
20 x 60 cm - 553994
Voegkleur: wit

Technische specificaties
20 x 60 cm

Technische specificaties
20 x 60 cm

Wandtegel

20 x 60
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Wandtegel

20 x 60

Be inspired.
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Paneel 17

Paneel 18

Essentials

Essentials

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Robuust karakter dankzij de stoere verhouding tussen lange en korte zijde.

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak zorgt voor een frisse uitstraling.
Robuust karakter dankzij de stoere verhouding tussen lange en korte zijde.

Wit glans
30 x 60 cm - 553995
Voegkleur: wit

Wit mat
30 x 60 cm - 553996
Voegkleur: wit

Technische specificaties
30 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 60 cm

Wandtegel

30 x 60

20

Wandtegel

30 x 60

Be inspired.
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Paneel 19

Paneel 20

Essentials

Essentials

Een van de mooiste antraciettinten. Voor wie gewoon strak nog niet strak genoeg is.
Keuze uit diverse grotere en kleinere maten.

Een van de mooiste antraciettinten. Voor wie gewoon strak nog niet strak genoeg is.
Keuze uit diverse grotere en kleinere maten.

Essentials - antracite
30 x 30 cm - 554034
30 x 60 cm - 554045
60 x 60 cm - 554041
Voegkleur: grijs

Essentials - antracite
20 x 20 cm - 554096
45 x 45 cm - 554037
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm
45 x 45 cm

Vloertegel

Vloertegel

20 x 20
30 x 30

30 x 60

45 x 45

60 x 60
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Be inspired.
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Paneel 21

Paneel 22

Essentials

Essentials

Deze stroken worden vaak toegepast op de wand van de doucheruimte
of op de wand van het inbouwtoilet. Zo creëer je een accentwand.

Mooie neutrale tegel met verstilde kleur. Combineert makkelijk.
Verschillende hedendaagse maten voor elke interieursmaak.

Essentials - antracite
Stroken - 554062
Voegkleur: grijs

Essentials - basalt
30 x 30 cm - 554035
30 x 60 cm - 554046
60 x 60 cm - 554040
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
Stroken
5 x 60 cm
10 x 60 cm
15 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm

Vloertegel

stroken 5;10;15 x 60 cm

Vloertegel

30 x 30

30 x 60

60 x 60
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Be inspired.
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Paneel 23

Paneel 24

Essentials

Essentials

Mooie neutrale tegel met verstilde kleur.
Combineert makkelijk. Verschillende hedendaagse maten voor elke interieursmaak.

Deze stroken worden vaak toegepast op de wand van de doucheruimte
of op de wand van het inbouwtoilet. Zo creëer je een accentwand.

Essentials - basalt
20 x 20 cm - 554098
45 x 45 cm - 554038
Voegkleur: grijs

Essentials - basalt
Stroken - 554065
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
20 x 20 cm
45 x 45 cm

Technische specificaties
Stroken
5 x 60 cm
10 x 60 cm
15 x 60 cm

Vloertegel

Vloertegel

20 x 20
stroken 5;10;15 x 60 cm
45 x 45
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Be inspired.
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Paneel 25

Paneel 26

Essentials

Essentials

Deze rustige tegel is vergrijsd tot een warme natuurtint.
De egale kleur geeft een extra ruimtelijk effect. Diverse maten.

Deze rustige tegel is vergrijsd tot een warme natuurtint.
De egale kleur geeft een extra ruimtelijk effect. Diverse maten.

Essentials - grey
30 x 30 cm - 553999
30 x 60 cm - 554042
60 x 60 cm - 554039
Voegkleur: grijs

Essentials - grey
20 x 20 cm - 554095
45 x 45 cm - 554036
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm

Technische specificaties
20 x 20 cm
45 x 45 cm

Vloertegel

Vloertegel

20 x 20

30 x 30

30 x 60
45 x 45

60 x 60
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Be inspired.
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Paneel 27

Paneel 28

Essentials

Essentials
Wandtegel

Vloertegel

Deze stroken worden vaak toegepast op de wand van de doucheruimte of op de wand van het inbouwtoilet.
Zo creëer je een accentwand.

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak
zorgt voor een frisse uitstraling. Staand (voor
hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte)
toepassen.

Betonlook is helemaal anno nu. Een beetje
industrieel, maar toch de solide kwaliteit van
een echte keramische tegel. In diverse maten.

Vloertegel

Alva
Alva - antracite
45 x 45 cm - 479890
ook leverbaar in:
15 x 15 cm* - 479877
30 x 30 cm - 479882
33 x 60 cm - 479886
60 x 60 cm - 479896
Voegkleur: grijs
*niet in combinatie met 33 x 60 cm

Essentials - grey
Stroken - 554051
Voegkleur: grijs

Wit glans
25 x 45 cm - 553991
Voegkleur: wit

Technische specificaties
Stroken
5 x 60 cm
10 x 60 cm
15 x 60 cm

Technische specificaties
25 x 45 cm

Technische specificaties
15 x 15 cm30 x 30 cm, 45 x 45 cm,
33 x 60 cm, 60 x 60 cm

25 x 45

stroken 5;10;15 x 60 cm

45 x 45

60 x 60

30 x 30

30

33 x 60

15 x 15

Be inspired.
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Paneel 29

Paneel 30

Alva

Essentials
Wandtegel

Vloertegel

Deze stroken worden vaak toegepast op de wand van de doucheruimte of op de wand van het inbouwtoilet.
Zo creëer je een accentwand.

Matte uitvoering voor zachtere, meer
intieme sfeer. Creëert een natuurlijke
puurheid. Staand (voor hoogtegevoel)
of liggend (voor meer diepte) toepassen.

Bijna pastelachtig is deze betonlook aardetint.
Laat dankzij zijn zachte karakter lichte kleuren op
een elegante manier tot hun recht komen.
In diverse maten.

Vloertegel

Alva

Leverbaar in de kleuren

Antracite
Voegkleur:
grijs

Cinza
Voegkleur:
grijs

Castanho
Voegkleur:
grijs

Alva - cinza
45 x 45 cm - 479893
Ook leverbaar in:
15 x 15 cm* - 479880
30 x 30 cm - 479884
33 x 60 cm - 479888
60 x 60 cm - 479898
Voegkleur: grijs
*niet in combinatie met 33 x 60 cm

Taupe
Voegkleur:
grijs

Alva - antracite
Stroken - 479912
Voegkleur: grijs

Wit mat
25 x 45 cm - 553992
Voegkleur: wit

Technische specificaties
Stroken
5 x 59 cm
10 x 59 cm
15 x 59 cm

Technische specificaties
25 x 45 cm

Technische specificaties
15 x 15 cm, 30 x 30 cm, 45 x 45 cm,
33 x 60 cm, 60 x 60 cm

25 x 45

stroken 5;10;15 x 59 cm

45 x 45

60 x 60

30 x 30
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33 x 60

15 x 15

Be inspired.
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Paneel 31

Paneel 32

Alva

Essential

Alva

De bijna pastelachtige aardetint is er ook in betonlook tegelstroken.
Voor een sprekende wand, of als vloertegel, bijvoorbeeld in de doucheruimte.

Mooie strakke tegel. Het glanzende oppervlak
zorgt voor een frisse uitstraling. Staand (voor
hoogtegevoel) of liggend (voor meer diepte)
toepassen.

Het lijkt op beton, maar heeft door de warme
kleur ook iets weg van natuurlijk leem. Dat zegt al
genoeg over hoe bijzonder deze tegel is.
In diverse maten.

Vloertegel

Wandtegel

Vloertegel

Leverbaar in de kleuren

Antracite
Voegkleur:
grijs

Cinza
Voegkleur:
grijs

Castanho
Voegkleur:
grijs

Alva - castanho
33 x 60 cm - 479887
Ook leverbaar in:
15 x 15 cm* - 479879
30 x 30 cm - 479883
45 x 45 cm - 479892
60 x 60 cm - 479897
Voegkleur: grijs
*niet in combinatie met 33 x 60 cm

Taupe
Voegkleur:
grijs

Alva - cinza
Stroken - 479914
Voegkleur: grijs

Wit glans
30 x 45 cm - 557107
Voegkleur: wit

Technische specificaties
Stroken
5 x 59 cm
10 x 59 cm
15 x 59 cm

Technische specificaties
30 x 45 cm

Technische specificaties
15 x 15 cm, 30 x 30 cm, 45 x 45 cm,
33 x 60 cm, 60 x 60 cm

30 x 45

stroken 5;10;15 x 59 cm

45 x 45

60 x 60

30 x 30
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33 x 60

15 x 15

Be inspired.
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Paneel 33

Essentials

Paneel 34

Wandtegel

Alva

Vloertegel

La Casa

Matte uitvoering voor zachtere, meer intieme
sfeer. Creëert een natuurlijke puurheid.
Staand (voor hoogtegevoel) of liggend
(voor meer diepte) toepassen.

Weer zo’n mooie betonlook, maar ook deze
keer een echt keramische tegel. De vele kleurschakeringen zorgen dat de vloer altijd zijn
spannende uitstraling houdt.

Een tegel om meteen verliefd op te worden. Een beetje mysterieuze grijsmatte kleur met een bijna
achteloze vleug. De ruime maat geeft elke muur meer lengte.

Wandtegel

Alva - taupe
33 x 60 cm - 479889
Ook leverbaar in:
15 x 15 cm* - 479881
30 x 30 cm - 479885
45 x 45 cm - 479894
60 x 60 cm - 479899
Voegkleur: grijs
*niet in combinatie met 33 x 60 cm
La Casa - hellgrau
30 x 60 cm - 60000319935
Voegkleur: zilvergrijs

Wit mat
30 x 45 cm - 557108
Voegkleur: wit

Technische specificaties
30 x 45 cm

Technische specificaties
15 x 15 cm, 30 x 30 cm, 45 x 45 cm,
33 x 60 cm, 60 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 60 cm

30 x 45

30 x 60

45 x 45

60 x 60

30 x 30
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33 x 60

15 x 15

Be inspired.
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Paneel 35

Paneel 36

La Casa

La Casa

De subtiele warme zandkleur (desert sand) van La Casa geeft je badkamer een warme geborgen uitstraling.

De koele tinten van deze tegel zorgen voor een verfrissend gevoel.
Zo start je je dag vol energie!

La Casa - desert sand
30 x 60 cm - 347344
Voegkleur: jasmijn

La Casa - grau
30 x 60 cm - 60000319934
Voegkleur: zilvergrijs

Technische specificaties
30 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 60 cm

Wandtegel

30 x 60
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Wandtegel

30 x 60

Be inspired.
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Paneel 37

Paneel 38

Jura

Jura

De schakeringen die je op een schelpen zandstrand tegenkomt vind je terug in deze tegel.
Het geeft een rustige, warm en natuurlijke uitstraling aan je badkamer.

Met deze tegel bereik je het serene gevoel van een verlaten kiezelstrand.
Kom helemaal tot rust na een lange dag.

Jura - sand
30 x 60 cm - 515766
Voegkleur: zivergrijs

Jura - grey
30 x 60 cm - 515764
Voegkleur: manhattan

Technische specificaties
30 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 60 cm

Wandtegel

30 x 60
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Wandtegel

30 x 60

Be inspired.
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Paneel 39

Paneel 40

Jura

Jura

Een bijzonder tegel met veel grijs schakeringen waarmee je veel combinaties kunt maken in de accesoires.

Zwart is het nieuwe wit! Een donkere badkamer is gewaagd en stoer.
De coal zorgt voor deze stoere Urban sfeer. Combineer eens met frisse accessoires voor een luxe gevoel.

Jura - basalt
30 x 60 cm - 515765
Voegkleur: grijs

Jura - coal
30 x 60 cm - 515763
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
30 x 60 cm

Technische specificaties
30 x 60 cm

Wandtegel

30 x 60
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Wandtegel

30 x 60

Be inspired.
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Lade 1

Lade 2

Prostone

Prostone

De Amsterdam is de tegel voor een stoere stadse uitstraling.
Combineer de tegel met mat zwart kraanwerk voor een Urban look.

Deze zachte, natuurlijke tint maakt de Copenhagen onze persoonlijke favoriet voor de stijl nordic.

Prostone - amterdam
60 x 60 cm - 302542
Voegkleur: grijs

Prostone - copenhagen
60 x 60 cm - 302538
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Lade 3

Lade 4

Prostone

Prostone

Voor een industrieel karakter is de London met zijn warme rokerige kleur een absolute aanrader.

De New York is met zijn grijsschakeringen een prachtige betonlook tegel uit de Prostone serie.
De New York past zowel in een moderne badkamer als een stoere urban badkamer.

Prostone - london
60 x 60 cm - 302540
Voegkleur: grijs

Prostone - new york
60 x 60 cm - 302544
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Lade 5

Lade 6

Prostone

Essentials

Deze warm grijze tint werkt goed op zowel de wand als op de vloer.

Een van de mooiste antraciettinten. Voor wie gewoon strak nog niet strak genoeg is.
Keuze uit diverse grotere en kleinere maten.

Prostone - stockholm
60 x 60 cm - 302539
Voegkleur: grijs

Essentials - antracite
60 x 60 cm - 554041
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Lade 7

Lade 8

Essentials

Essentials

Mooie neutrale tegel met verstilde kleur. Combineert makkelijk.
Verschillende hedendaagse maten voor elke interieursmaak.

Deze rustige tegel is vergrijsd tot een warme natuurtint.
De egale kleur geeft een extra ruimtelijk effect. Diverse maten.

Essentials - basalt
60 x 60 cm - 554040
Voegkleur: grijs

Essentials - grey
60 x 60 cm - 554039
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Lade 9

Lade 10

Proslate

Proslate

De Proslate serie is een van onze beste immitaties leisteen. Zowel de kleurschakeringen als de structuur
past helemaal in een landelijke stijl. De tegel Coal is de beste antraciet kleur in deze serie.

De Proslate serie is een van onze beste immitaties leisteen. Zowel de kleurschakeringen als de
structuur past helemaal in een landelijke stijl. De tegel Mineral is de een mooie en zachte grijstint.

Proslate - coal
60 x 60 cm - 302551
Voegkleur: grijs

Proslate - mineral
60 x 60 cm - 302550
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Lade 11

Lade 12

Coast

Coast

Aan de levendige tekening laat deze serie zich makkelijk herkennen en combineren.
De grote, vierkante tegel geeft een rijkelijk gevoel van rust en ruimte.

Aan de levendige tekening laat deze serie zich
makkelijk herkennen. De grote, vierkante tegel geeft een rijkelijk gevoel van rust en ruimte. Durf te doen!

Coast - earth
60 x 60 cm - 482941
Voegkleur: grijs

Coast - antracite
60 x 60 cm - 482945
Voegkleur: grijs

Technische specificaties
60 x 60 cm

Technische specificaties
60 x 60 cm

Vloertegel

60 x 60
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Vloertegel

60 x 60

Be inspired.
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Voor iedere woonstijl
een passende tegel
Jura - sand
30 x 60 cm

Coast - antracite
60 x 60 cm

Speel met tegels van formaat
voor een groots effect
Essential - grey
60 x 60 cm

Be inspired.
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