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Je overweegt een nieuwe badkamer. Een heel leuk project!
Want je kunt alles helemaal zo inrichten zoals jij dat wil.
Maar tegelijkertijd is het ook een grote klus, waarbij je veel
keuzes moet maken. Dat kan wel eens overweldigend zijn.
Neem de tijd om je te oriënteren, zodat je weloverwogen keuzes
kunt maken. Bijvoorbeeld over de indeling, de materiaalkeuze
en het kleurenpalet. Want ook al breng je er misschien geen
uren door, het is wel de ruimte waar je de dag begint én afsluit.
Veel plezier met de voorbereidingen!

Kleurideeën voor je badkamer
Door kleur slim toe te passen in je badkamer zorg je voor balans
en wordt de ruimte één geheel. Of je nou speelt met contrasten of
juist kiest voor een kleurenpalet in verschillende tinten van dezelfde
kleur. We zetten de belangrijkste kleurbeslissingen op een rijtje.

Vloer en wanden
De keuzes die je maakt in wand- en vloerbekleding hebben veel impact op de sfeer van
de ruimte. Kleur speelt daarbij een belangrijke rol Het heeft effect op hoe je de ruimte
ervaart, en legt de basis voor je woonstijl.

Wit

Kleur

Grijs en antraciet

Natuurlijke tinten

Wit is tijdloos en licht. Het brengt rust en
ruimte in je badkamer. Een praktische en
neutrale basis voor je badkamer, die je
makkelijk integreert in elke woonstijl.
Of je nou gaat voor modern of klassiek.

Kleur zorgt voor vrolijkheid en geeft je
badkamer karakter. Een gewaagde keuze
die zich zeker terugbetaalt in uniekheid.
Wil je kleur maar ook een frisse en lichte
uitstraling? Hou het dan bij pasteltinten.

In een badkamer die gekenmerkt wordt door
harmonie en warmte kom je echt tot rust.
Je bereikt dit effect met natuurlijke tinten.
Kies voor verfijnd en rustiek met lichte
zandkleuren. Of ga voor robuust met aardse
kleuren zoals die van klei en baksteen.

Glanzende witte tegels ademen luxe, terwijl
een matte finish heel puur oogt. Door witte
wandtegels te combineren met een donkere
vloer lijkt de ruimte breder. Maar je kunt ook
op andere manieren contrast aanbrengen.
Want waar lichte voegen zorgen voor een
zachte en minimalistische uitstraling hebben
contrasterende donkere voegen een grafisch
effect.

De ontwerpers van Mosa volgen de kleurtrends op de voet en vertalen ze naar
eigentijdse tegels voor je badkamer.
Ze lieten zich inspireren door de kleuren
van water, huid en cosmetica. Dat leidde tot
wandtegels in lichtblauw, -roze en -groen.
Voor de echte kleurliefhebbers zijn er
bijpassende vloertegels die net wat harder
zijn van kleur, waardoor je een ton sur ton
effect krijgt.

Naast wit is grijs een hele populaire kleur
voor de badkamer. Met al zijn tinten en
texturen is grijs verre van saai. De gouden
combinatie van stoere materialen en
grijstinten geeft je badkamer een industriële
uitstraling. De koele tegelkleuren lenen zich
perfect voor een strak lijnenspel. En hoe
verder je naar donkere tinten gaat zoals
antraciet, hoe intiemer en chiquer de sfeer.

Bijpassende sfeer: Serene
Bijpassende sfeer: Expressive

Verrassingseffect
Heb je ook al eens gedacht aan een
gekleurde vloer in combinatie met
witte tegels? Heel verrassend en net
wat minder aanwezig dan een
gekleurde muur.

Onze ontwerpers kozen antracietkleurige
tegels die een beetje naar blauw neigen om
die specifieke sfeer nog eens extra te
versterken. Door deze donkere tegels te
combineren met wit behoud je toch een
gevoel van ruimte in je badkamer. Voor de
industriële look heeft Motto by Mosa mat
grijze tegels geïnspireerd op zand en beton
in diverse formaten.
Bijpassende sferen: Noble en Royal

De natuur vormt een grote inspiratiebron
voor onze ontwerpers. Zo vertaalden ze
bijvoorbeeld de eigenschappen van zand in
een tegel met subtiele spikkels. Door
zandkleuren en aardetinten te combineren
met witte tegels ontstaat een mooie balans
tussen warm en koel.
Bijpassende sferen: Natural en Cosy

#1 Serene

Badkamermeubels en sanitair
Kranen
Kranen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden als kleuraccent in de
badkamer. Vroeger had je zo’n beetje de
keuze tussen glimmend chroom en RVS.
Tegenwoordig zijn er zoveel finishes
verkrijgbaar dat je er spontaan keuzestress
van zou krijgen. Kies vooral wat je mooi
vindt, en laat je niet te veel leiden door
trends. Want wat op dit moment heel hip is,
is over twee jaar misschien alweer ‘not done’.

Zilver
Met zilverkleurige kranen, zoals van chroom
en RVS, zit je eigenlijk altijd goed. Ze vormen
een koel accent in de ruimte. De keuze voor
glimmend of mat is echt een kwestie van
smaak. Glimmend heeft een wat meer chique
look, terwijl mat een stoer tintje geeft aan je
badkamer.

Goud, rosé en brons
Als je voor een luxe uitstraling gaat zit je
goed met goud, rosé en brons. Je kunt deze
warme finishes inzetten om tegels of
meubels in natuurlijke kleuren te versterken.
Maar ze zijn ook te gebruiken als contrasterend element. Zoals in een volledig witte
badkamer of juist een badkamer in donkere
kleurtonen.

TIP Zorg voor eenheid
Voor een goed uitgeruste badkamer
heb je doorgaans verschillende
kranen nodig. Voor de wastafel en de
douche, en misschien zelfs voor een
bad. Kijk goed of de finish van jouw
keuze voor al deze typen kranen
beschikbaar is. Eenheid is namelijk
het mooist, dan krijg je een kloppend
geheel. En dat geldt niet alleen voor
kranen. Als dat mogelijk is kun je die
lijn bijvoorbeeld ook doortrekken
naar het bedieningspaneel van het
toilet en de toiletaccessoires.

Zwart en wit
Oké, oké, zwart en wit zijn officieel natuurlijk
geen kleuren. Toch is het effect van een
kraan in mat zwart of wit groot. Hij heeft
een moderne uitstraling en complimenteert
bijna elke stijl. Van een minimalistisch witte
ruimte tot een badkamer met industriële of
warme materialen. Ga voor ton sur ton of
zoek juist het contrast op met tegels,
sanitair of badkamermeubels.

Natuurlijk zijn tegels niet de enige sfeermakers voor de badkamer.
De keuze voor badkamermeubels en sanitair is bepalend voor het
karakter van de ruimte. Van luxe wit marmer en strak hoogglans
tot warm hout en industrieel zwart staal. Laat je inspireren door
onze sfeerbeelden en kies de stijl die bij jou past.

Accessoires
Wil je wel kleur in je badkamer maar twijfel
je nog over de hoeveelheid of de juiste tint?
Breng dan kleuraccenten aan met behulp
van accessoires. Denk aan badmatten, handdoeken, zeeppompjes of een krukje. Die kun
je makkelijk vervangen of verwijderen als je
erop uitgekeken bent of nieuwe inzichten
krijgt.

TIP Denk ook eens aan planten
Als booming trend zijn groene blikvangers onmisbaar voor je interieur.
Oók in je badkamer. De natuurlijke
sfeer en de frisse uitstraling van een
plant past perfect bij rust en ontspanning. Daarnaast zuivert hij ook nog
de vochtige lucht. Kies wel een plant
die houdt van een hoge luchtvochtigheid. Is er weinig daglicht? Zorg er
dan voor dat je planten uitzoekt die
weinig licht nodig hebben.

#2 Expressive

Een accentmuur uitkiezen in 3 stappen
1. Kies een wand

Ruimtelijk effect

Het begint allemaal met het uitkiezen van
een wand. Of misschien zelfs twee. Deze
eerste stap is vooral bepalend voor de
manier waarop je de ruimte beleeft.

Als je graag lichte en donkere tegels wilt
combineren is het belangrijk om je bewust
te zijn van het effect dat de keuze van de
accentwand heeft op de ruimte. Het contrast
beïnvloedt namelijk de manier waarop je
een ruimte beleeft. Eén zijwand met donkere
tegels laat de ruimte bijvoorbeeld groter
lijken. Terwijl twee donkere zijwanden
tegenover elkaar de ruimte juist smaller en
intiemer maken. En een donkere achterwand
laat de ruimte minder diep lijken. Door slim
te kiezen kun je dus de vorm van de ruimte
benadrukken, of juist anders laten lijken dan
hij is.

Wat wil je accentueren?
De naam zegt het natuurlijk al: met een
accentwand leg je bepaalde accenten in de
ruimte. Je leidt de aandacht naar één punt.
De vraag is dan wat je wilt uitlichten. Welke
element vind je echt het allermooist? Stel je
hebt een opvallende waskom uitgekozen.
Door op de wand achter de wastafel tegels
in een andere kleur aan te brengen steekt
de vorm nog meer af. Maar je hoeft niet
altijd met contrast te werken om ergens
aandacht op te vestigen. Als jouw eyecatcher
bijvoorbeeld een houten badkamermeubel
is, helpt een tegelwand in aardetinten om
dat warme karakter kracht bij te zetten.

Je badkamer verdelen in zones
Je kunt een accentwand ook gebruiken
om zones te creëren in je badkamer.
Bijvoorbeeld door de tegels in de
douche extra te laten opvallen.
→

Subtiel of juist een echte wow-factor: met een accentmuur voeg je
extra karakter toe aan je badkamer. Afhankelijk van het effect dat
je wilt bereiken kun je spelen met materialen, kleur, formaat,
finish en patroon. Vind je al die keuzes een beetje overweldigend?
No worries! Hieronder vind je stap voor stap alles wat je moet
weten om jouw ideale accentwand samen te stellen.

Eigenzinnig: kies voor
lambrisering
Lambrisering is weer helemaal terug
van weggeweest. Ook met tegels kun
je zo’n effect bereiken. Betegel de
onderste helft van de muur met de
gekleurde tegels van onze Expressivesfeer. Als je een hoogte van 1,2 meter
hebt bereikt stap je over op diezelfde
tegels in het wit. De ruimte lijkt zo
hoger. En door met zachte pasteltinten
te werken en de voegen door te laten
lopen is het effect zacht maar strak.
↓

Daglicht
Ben jij zo’n geluksvogel die daglicht heeft op
de badkamer? Dan is de wand met de
meeste lichtinval misschien wel de ideale
accentmuur. De bijzondere eigenschappen
en de finish van je accenttegels worden dan
namelijk nog eens extra uitgelicht.

TIP Laat

2. Kies een tegel
Bij deze stap draait alles om het bepalen
van de impact. Een accentmuur creëer je op
basis van contrasten. Tussen licht en
donker, warm en koel, mat en glans. Hou je
van subtiel? Zorg dan dat je accenttegel
maar op één van onderstaande punten
verschilt van je basistegel. Bijvoorbeeld
dezelfde kleur en finish, maar een ander
formaat. Wil je juist uitpakken? Kies dan een
accenttegel die op meerdere of alle fronten
afwijkt van je basistegel.

Kleur
Kleur is een bekende manier om een wand
extra te benadrukken. Dat heb je vast al
eens gedaan door middel van verf of behang.
Het effect is afhankelijk van het contrast
tussen de kleuren. Voor een dramatisch
effect combineer je een witte basistegel met
een donkergekleurde accenttegel. Hou je het
liever iets rustiger? Ga dan voor ton sur ton!
Door te werken met verschillende tinten
binnen één kleur krijg je een harmonieus
geheel.

je vloertegels doorlopen op de wand
Vind je drie verschillende tegels in je
badkamer net iets te veel? Laat dan
je vloertegels doorlopen op een of
meerdere wanden. Zo creëer je een
eindresultaat dat rustig oogt, maar
maak je wel een statement.
→

Formaat en vorm
Naast vierkante en rechthoekige tegels
biedt Mosa by Motto speciaal voor accentmuren ook driehoekige mozaïektegels.
Afhankelijk van het formaat en de vorm van
de tegel kun je kiezen uit verschillende
patronen (zie volgende stap). In het geval
van een accentmuur is een kleine tegel
veelzijdiger dan een grote. En een rechthoekige veelzijdiger dan een vierkante.
Je kunt er namelijk meer verschillende
patronen mee maken.

Opvallend anders: mozaïek
De mozaïektegels van Motto by Mosa
zijn strak en modern. De unieke
driehoekige vorm zorgt voor een
grafisch en levendig patroon op de
muur. Zeker met een contrasterende
voeg zijn de geometrische lijnen
echte blikvangers. De tegels zijn
verkrijgbaar in dezelfde kleur als de
vloertegels, waardoor het niet te
druk wordt.

Finish
In de Motto by Mosa collectie vind je zowel
tegels met een matte als een glanzende
finish. Door mat en glans te combineren in
één ruimte creëer je diepte. Een prachtig
subtiel accent, dat je bijvoorbeeld kunt
inzetten als je alleen witte wandtegels wilt
gebruiken. Maar je hoeft dit contrast niet
alleen binnen de tegels te zoeken. Zo heeft
sanitair vaak een glanzende uitstraling.
Door een wand waartegen glanzend sanitair
komt van matte tegels te voorzien, geef je
weer op een geheel andere manier invulling
aan de contrasterende werking van een
accentmuur.

Gegarandeerd perfecte
tegelcombinaties
Twijfel je nog of de tegels die je hebt
gekozen wel echt bij elkaar passen?
Daar hebben we iets op gevonden!
Onze ontwerpers stelden verschillende
sferen voor badkamers samen.
Binnen zo’n sfeer kun je kiezen uit
verschillende tegels, die samen
perfecte combinaties vormen. Zo kun
je nooit een verkeerde keuze maken.
Fijn hé!

3. Kies een patroon
Bij deze stap draait alles om het bepalen.
De laatste stap is het kiezen van een tegelpatroon. Uit welke patronen je kunt kiezen
is sterk afhankelijk van het type tegel. Door
een afwijkend patroon te kiezen voor je
accentmuur voeg je net dat beetje extra
karakter toe aan je badkamer. Strak of
speels. Eenvoudig of opvallend. Het is de
finishing touch.

Patronen voor vierkante wandtegels
Gestapeld
Zoals de naam al doet vermoeden worden
de tegels in keurige rijen gestapeld. Dus
recht naast elkaar, zowel van boven naar
beneden als van links naar rechts. Daardoor
vormen de voegen rechte lijnen die elkaar
kruisen. Een strak raster, dat rustig oogt.
Het wordt ook wel volsteensverband
genoemd.
Halfsteens
Bij een halfsteensverband verspringen de
tegels telkens een halve tegel ten opzichte
van de voorgaande rij. Een échte klassieker,
en wat levendiger dan een gestapeld
patroon.

TIP Hou rekening met je budget
Hou bij het kiezen van een patroon in
gedachten dat dit ook gevolgen heeft
voor je budget. In onze online
designtool vind je per sfeer verschillende prijsklassen. Per prijsklasse
heb je de keuze uit andere patronen
en accenttegels. Daarnaast moet je
rekening houden met de kosten voor
de tegelzetter. Hoe ingewikkelder het
patroon, hoe hoger de totaalprijs.

Zetpatronen rechthoekige wandtegels
Liggend of staand gestapeld
Net zoals bij de vierkante tegels worden de
tegels loodrecht in rijen geplaatst. Bij
liggend gestapeld benadruk je de lengte van
de accentmuur, terwijl je bij staand meer
het gevoel van hoogte accentueert.

TIP Twee formaten, één patroon
Ook als je voor één patroon kiest kun
je contrast creëren. Dit door het
patroon op een andere schaal toe te
passen. Kies bijvoorbeeld een
basistegel van 30 x 60 cm en een
accenttegel van 10 x 20 cm. Vervolgens lijn je de voegen van de kleine
tegels uit met die van de grote. Zo
ontstaat een speelse variatie maar
met een rustig eindresultaat.

Liggend of staand halfsteens
Bij een halfsteens verband verspringt elke
rij tegels een halve lengte ten opzichte van
de voorgaande rij. Liggend halfsteens wordt
vaak gebruikt voor basiswanden, terwijl
staand halfsteens vooral geschikt is voor
accentwanden.
Wildverband
Een wildverband is een variant op liggend
halfsteens. De tegels verspringen geen
halve tegel ten opzichte van de regel
erboven of eronder, maar een derde. Ideaal
als je een speelse accentwand wilt creëren.
Dit patroon komt alleen tot zijn recht bij een
lange smalle tegel. Zoals de glanzende
Motto by Mosa accenttegel van 15 x 45 cm.
Deze vind je bij de sferen Noble, Natural,
Cosy en Royal.
Visgraat
Bij een visgraatverband staan de voegen
haaks op elkaar, waardoor er een zigzag
patroon ontstaat. Een visgraatmotief is zeer
geschikt als blikvanger voor een accentmuur. Het geeft de ruimte een chique
uitstraling. Voor dit patroon gebruik je een
accenttegel van 10 x 20 cm of stroken van
10 x 45 cm.

Mozaïek
Als je het hebt over bijzondere patronen dan
mag onze geometrische mozaïektegel niet
ontbreken. Elke tegel bestaat uit 24 kleine
driehoeken. Van een afstand bekeken

vormen deze driehoeken samen ruitvormen.
Afhankelijk van de plaatsing van de tegel
kun je kiezen uit een staand of een liggend
ruitpatroon.

Lijnenspel
Hou bij het kiezen van een patroon
rekening met het effect dat de voegen
zullen hebben. Als je gaat voor een
tegelformaat of patroon waarbij de
voegen van de vloer of de naastgelegen wand mooi doorlopen ontstaat
een strak lijnenspel. Maar je kunt er
ook bewust voor kiezen om de
voegen te laten verspringen. Zoals bij
een visgraatpatroon of een halfsteensverband. Zo ontstaat een ander
ritme, wat meer in het oog springt.

Zelf aan de slag?
Wil je op basis van deze handvatten aan de
slag met het creëren van jouw accentwand?
Probeer dan eens onze
badkamer configurator. Je krijgt een goed
overzicht van de mogelijkheden per sfeer en
prijsklasse. En doordat deze online designtool jouw keuzes meteen visualiseert zie je
heel snel welke tegels en patronen je wel
aanspreken of juist niet. Veel plezier met
experimenteren!

#3 Noble

Checklist nieuwe badkamer

Zo weet je zeker dat je niets vergeet!

Doe inspiratie op
Een nieuwe badkamer inrichten doe je niet
elke dag. Daarom is het goed om eerst een
idee te krijgen van de mogelijkheden en van
de stijlen die je wel en niet mooi vindt. Laat
je inspireren door woonmagazines of maak
een Pinterestbord aan met foto’s van
badkamers die je aanspreken.
Heeft iemand in je omgeving onlangs zijn
badkamer vernieuwd? Vraag dan zeker naar
de ervaringen. Zowel van de successen als
de eventuele tegenvallers kun je iets leren
waarmee jij je voordeel kunt doen.

Bij het realiseren van een nieuwe badkamer komt een heleboel
kijken. Met deze handige checklist krijg je grip op je project en
ben je goed voorbereid.

Leg je wensen vast
Door randvoorwaarden te bepalen kun je
later al je keuzes hieraan toetsen.
• Bepaal het budget
Bepaal hoeveel je maximaal wilt uitgeven
aan dit project.
• Bepaal de taakverdeling
Bedenk of er werkzaamheden zijn die je zelf
wilt of kunt doen.
• Is er een deadline?
Moet de badkamer voor een bepaalde
datum af zijn, of maakt de planning niet
zoveel uit?
• Meten is weten
Verzamel alvast de afmetingen van de
ruimte zodat je ze bij de hand hebt.

• Bepaal wat je nodig hebt
Als je kijkt naar de belangrijkste elementen,
wat mag er dan écht niet ontbreken in jouw
droombadkamer?
Elementen
Wastafel
0 Wastafel enkel
0 Wastafel dubbel
Douche
0 Douchecabine
0 Inloopdouche
0 Douche-bad combinatie
Bad
0 Vrijstaand bad
0 Halfvrijstaand bad
0 Inbouwbad
Bijzonderheden
0 Douche-bad combinatie
0 Bubbelbad
0 Duobad

Toilet
0 Staand toilet
0 Hangend toilet
Verwarming
0 Vloerverwarming
0 Designradiator
0 Radiator

0
0
0
0
0
0
0
0

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Maak een indeling

Werk de plannen verder uit

Realisatie

Doe een laatste check

Nu je in kaart hebt gebracht welke elementen in je badkamer moeten komen is het tijd
om een indeling te maken. Zo kun je meteen
zien of al je wensen ook echt mogelijk zijn.
Vind je het fijn om er zelf mee aan de slag te
gaan? Maak dan een kopie van de bouwtekening of teken een plattegrond. Teken
vervolgens het sanitair en de meubels in
dezelfde schaal als de plattegrond en knip
ze uit. Maak verschillende opstellingen en
schuif net zo lang tot je de ideale opstelling
hebt gevonden.

Vanuit de indeling en je moodboard kun je je
verder gaan oriënteren op sanitair, kranen,
badkamermeubels en tegels. Vervolg je
zoektocht online en/of bezoek een of
meerdere showrooms. Vraag offertes aan
zodat je weet of alles binnen budget is, of
dat je op zoek moet naar een voordeliger
alternatief. Doorloop het geheel aan keuzes
nog eens goed om zeker te weten dat alles
wat je hebt uitgekozen goed bij elkaar past.
Plaats vervolgens je bestelling(en) en maak
heldere afspraken met de vakmensen.

Een badkamerverbouwing bestaat doorgaans uit de volgende stappen:
• Het begint met het voorbereiden van de
ruimte. Denk aan het slopen van de 		
badkamer en het aanleggen of -passen 		
van de leidingen, afvoeren etc.
• Eventuele extra wanden worden
geplaatst.
• De muren en vloer worden betegeld en 		
het bad, de douche en de douchewand 		
worden geplaatst.
• De badkamermeubels, het overige 		
sanitair en de kranen worden gemon-		
teerd en waar nodig gekit.

Bekijk en controleer het eindresultaat
zorgvuldig. Is alles opgeleverd zoals
afgesproken? Is de afwerking netjes en zijn
er geen scheurtjes, beschadigingen of
lekkages?

Impact op werkzaamheden

Planning

Is de indeling van de badkamer
anders dan die van de huidige? Of
verplaats je je badkamer naar een
andere ruimte? Hou er dan rekening
mee dat de verbouwing meer impact
heeft, ook op je budget. Bijvoorbeeld
vanwege het aan- of verleggen van
leidingen, het plaatsen van wanden
of het aanpassen van elektriciteit.

Zorg dat er duidelijkheid is over de
duur van de verbouwing, en de
periode waarin je geen gebruik kunt
maken van je badkamer. Zo heb je de
kans om een alternatief te zoeken.

TIP Hou tijdens het proces een vinger
aan de pols. Kijk of de indeling klopt,
en of het inderdaad de producten zijn
die je had uitgezocht, etc.

De finishing touch
Nu alles bijna af is, is het tijd voor jouw
styling. Maak de ruimte na de eerste grote
schoonmaak af met accessoires. Denk aan
zeeppompjes, badmatten, handdoeken,
planten, etc.

Geniet!
Je nieuwe badkamer is klaar. Dat moet
gevierd worden! Geniet van een ontspannen
bad of een lekkere warme douche.

#4 Natural

Motto by Mosa online tools
Vind je het moeilijk om je voor te stellen
welke impact een tegel heeft op de ruimte?
Of twijfel je nog tussen verschillende tegels
of patronen? Maak dan gebruik van onze
configurator. Deze online design tool helpt je
om het eindresultaat te visualiseren, zodat
je een weloverwogen keuze kunt maken.
Voor de vloer
De stroken van Leaf hebben een ander effect
dan de vierkante vloertegels van Form en
Grain. En een lichte tegel geeft je woonkamer
een totaal andere uitstraling dan een
donkere. Met de vloertegel configurator zie
je in één oogopslag hoe kleur en formaat de
ruimte beïnvloeden.
Voor de badkamer
Grote tegels of juist kleine? Mat of glanzend?
Wel of geen accentwand? Ontdek alle
mogelijkheden met onze badkamer configurator. Als je tevreden bent over de badkamer
kun je jouw ontwerp bewaren. Dat is
bijvoorbeeld handig bij een showroombezoek. De adviseur kan dan meteen zien
welke tegels je hebt gekozen.
Je vindt de design tools op
www.mottobymosa.com en in
de showroom.

#5 Cosy

Showrooms
Wil je de tegels van Motto by Mosa in het echt
bekijken? Of vind je het fijn om je tegelkeuze
samen met een expert te maken? Dat kan! Dankzij
onze samenwerking met Douglas & Jones zijn de
tegels in diverse showrooms te vinden.
Is er nog geen showroom bij jou in de buurt?

Dannenberg Tegelwerken

Lutterman Tegels

Tegels.com

De komende maanden komen er nog meer

Kryptonstraat 36

Industrieweg 12

Nijverheidsweg 17

locaties bij. Ga naar www.mottobymosa.com voor

7463 PA RIJSSEN

1785 AG DEN HELDER

5061 KK OISTERWIJK

het meest actuele overzicht of om een afspraak

+31 (0)54 851 85 03

+31 (0)22 363 63 00

+31 (0)13 522 00 14

te maken.

www.dannenbergtegelwerken.nl

www.lutterman.nl

www.tegels.com

Interkeramiek Bunnik

Rongen

Van Wanrooij Warenhuys

Rumpsterweg 8b

Keizersveld 22

Regterweistraat 5

3981 AK BUNNIK

5803 AN VENRAY

4181 CE WAARDENBURG

+31 (0)30 656 21 48

+31(0)47 855 04 10

+31 (0)41 855 66 66

www.interkeramiek.nl

www.rongenvof.nl

www.vanwanrooij-warenhuys.nl

Jan Groen Tegels

Smit Tegels

Wout

Hoefweg 95

Jeverweg 2-1

Transformatorweg 35

2665 CC BLEISWIJK

9723 JE GRONINGEN

1014 AJ AMSTERDAM

+31 (0)10 521 50 55

+31 (0)50 549 07 37

+31 (0)20 684 11 55

www.jangroentegels.nl

www.smittegels.nl

www.wout.info

Lingen Keramiek

TegelExpert

Zwarthoed

Flevoweg 43

Vlieter 9

Oosthuizerweg 13

2318 BX LEIDEN

8321 WJ URK

1135 GH EDAM

+31 (0)71 579 43 55

+31 (0)52 779 80 80

+31 (0)29 945 16 00

www.lingenkeramiek.nl

www.badkamer.studio

www.kirry.nl

