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Designtegels
Alles
wat je wilt weten over
voor vloeren
vloertegels.
en badkamers

De mooiste designtegels voor
e-book
vloer en wand die passen bij jouw
interieurstijl. Laat je inspireren
door de ontwerpers van Mosa.
www.mottobymosa.com

Form

Een goede vloer is de basis
voor je interieur.

→

Grain
→

Je overweegt een nieuwe vloer. Wat een leuk project!
Maar ook een project met impact. Want een vloer vormt de
basis voor je interieur, en is bepalend voor de sfeer. Hij moet
passen bij je meubels en woonstijl, en uiteraard de praktische
eigenschappen hebben die jij belangrijk vindt. Met het grote
aanbod aan vloerbekleding dat er tegenwoordig is kan de
keuzestress al snel toeslaan. Om je keuze wat makkelijker
te maken vertellen we je in dit e-book over alle ins en outs
van een tegelvloer van Motto by Mosa. Van de voordelen en
de designfilosofie tot alle praktische zaken.
Veel plezier met lezen én het uitzoeken van je nieuwe vloer!

Leaf
→

Een vloertegel is een vloertegel. Toch?
Als je voor een tegelvloer wil gaan heb je de keuze uit drie
verschillende soorten tegels. En dan hebben we het niet
over kleuren of formaten, maar over het materiaal. Er zijn
keramische tegels, natuurstenen tegels en cementtegels.
De tegels van Motto by Mosa zijn keramische tegels.

Hieronder vind je in het kort de overeenkomsten en verschillen tussen de drie.
Uiteraard is elk type tegel er in diverse
prijs- en kwaliteitsklassen, maar we kijken
voor het gemak even naar het grote plaatje.

Keramische tegels

Natuursteen tegels

Cementtegels

Natuurlijke grondstoffen zoals klei en zand
vormen de basis van keramische tegels.
Hun stevigheid krijgen ze doordat ze
gebakken worden op hoge temperaturen.
Door het bakken sluiten de poriën zich. Dit
zorgt ervoor dat de tegels waterbestendig
zijn en er geen vuil in kan trekken. Je hoeft
de tegels na het plaatsen dus niet meer
speciaal te behandelen of te impregneren.
Daarnaast maakt de toplaag keramische
tegels krasvast en stootbestendig, en
daarmee zeer gebruiksvriendelijk.
Keramische tegels zijn verkrijgbaar in vele
kleuren en afwerkingen.

Voorbeelden van natuursteen zijn graniet,
leisteen, hardsteen en marmer. Deze luxe
tegels komen (bijna) rechtstreeks uit de
natuur. Die natuurlijke uitstraling is ook
meteen de kracht van dit product. Tegels van
natuursteen worden gedolven in groeves en
op maat gesneden. Daardoor is elke tegel
écht uniek, maar hangt er een hoger prijskaartje aan dan bij een keramische tegel. Die
hogere kosten gelden zowel voor de tegel
zelf als de arbeidskosten voor het leggen
van de vloer. Daarnaast is natuursteen
minder bestand tegen krassen en stoten.

Misschien zegt het woord cementtegel je
niet zo veel, maar je kent ze vast wel. Het
zijn onder andere de gekleurde Portugese
tegeltjes en Marokkaanse zelliges die
hieronder vallen. Zoals de naam al doet
vermoeden worden ze gemaakt van
cement, aangevuld met een toplaag van
kleurpigmenten en marmerpoeder. Waar
keramische tegels hun stevigheid danken
aan het bakproces, zorgt hier het cement
voor de uitharding.

Mosa maakt al meer dan 130 jaar keramische
tegels in haar fabrieken in Maastricht. Dit
met de zuiverste grondstoffen en de magie
van innovatief Nederlands design. Je zou
dus wel kunnen zeggen dat Mosa een passie
heeft voor keramiek. Motto by Mosa komt
voort uit deze liefde voor het product en kan
bouwen op de jarenlange ervaring met
keramische tegels.

Als je natuursteen niet behandelt of impregneert zijn de poriën van de tegels open. Dit
geeft vuil, stof en water de kans om erin
trekken. Zo kunnen vlekken ontstaan of lijkt
je vloer al snel doorleefd. Impregneren is
dus vaak noodzakelijk, zeker als je de tegels
wil toepassen in vochtige ruimtes. Bij het
schoonmaken moet je er rekening mee
houden dat het natuurproduct gevoelig is
voor chemische middelen.

Doordat cementtegels met de hand worden
gemaakt met behulp van mallen hebben ze
die authentieke uitstraling. De afwijkingen in
kleur en maat kun je zowel als een voordeel
als een nadeel zien. Het geeft de tegel
karakter, maar maakt het lastiger om ze
mooi te zetten. De toplaag van marmer
poeder is gevoelig voor krassen, vlekken en
chemische middelen. Voor een optimale
bescherming zijn dan ook meerdere
impregneerlagen nodig.

Keramische
tegels: sterk
en duurzaam

Leaf

De vloer die in elke ruimte goed staat
Hal

Woonkamer

De hal wordt vaak afgedaan als een overgangsruimte. Toch is het eigenlijk het
visitekaartje van je huis. Het is de eerste
ruimte die je bezoek ziet, en zet de toon voor
de sfeer. Om de vloer in een hal mooi te
houden moet hij wel ergens tegenkunnen.
Want hier passeren modderige schoenen,
lekkende paraplu’s en nog veel meer. Het
fijne aan tegels in de hal is dat je je geen
zorgen hoeft te maken over vlekken, en alles
binnen een mum van tijd weer schoon is.

Omdat de woonkamer vaak de grootste
ruimte in huis is, is de vloer hier misschien
wel het meest bepalend voor de sfeer. Het is
dé manier om jouw woonstijl goed neer te
zetten. Onze vloertegels – die geïnspireerd
zijn op beton, zand en hout – geven karakter
aan deze ruimte waar je veel tijd doorbrengt.
Door met grote tegels te werken creëer je
een ruimtelijk effect. Naast een sfeermaker is
een tegel onderhoudsvriendelijk, hygiënisch
en duurzaam. Wat wil je nog meer!

Toilet

Speelkamer

Vloertegels zijn een voor de hand liggende
keuze voor het toilet. In combinatie met onze
wandtegels zet je de gewenste sfeer neer in
het kleinste kamertje van het huis. Of je nou
voor opvallend, trendy of naturel gaat.

Dankzij de kras- en slijtvaste eigenschappen
is een tegelvloer een goede match voor een
plek waar urenlang gespeeld wordt. Op de
grond kletterende Lego-bouwsels of een
omgestoten glas sap: je zou niet kunnen
raden dat er ooit iets gebeurd is. Uiteraard
is een iets donkerdere tegel wel meer aan te
raden dan een lichte kleur. Dan ben je
tenminste niet constant aan het dweilen!

Keuken
De keuken is bij uitstek geschikt voor een
vloer van tegels. Hier wordt tenslotte
geleefd, gekruimeld én geknoeid. Dan wil je
niet bij iedere gebeurtenis hoeven piekeren
of je de vloer nog wel schoon krijgt.
Bezig met een nieuwe keuken? Bekijk dan
eens onze wandtegels in diverse kleuren en
formaten. Die zijn perfect voor de achterwand, of voor achter de kookplaat. Onze
ontwerpers zorgden ervoor dat deze
wandtegels mooi combineren met de
vloertegels, dus je zit altijd goed.

Slaapkamer
Bij een slaapkamer denk je niet meteen aan
tegels. Misschien wat kil horen we je
denken. Toch kunnen tegels verrassend
chique staan in een slaapkamer. Het geeft
een beetje dat loftgevoel. Warmte kun je
letterlijk toevoegen in de vorm van vloerverwarming, maar ook het kiezen van een
warme tint of een tegel die geïnspireerd is

Keramische tegels zijn niet alleen geschikt voor je badkamer of
toilet, maar voor bijna elke ruimte in huis. Ook in je hal, keuken en
woonkamer profiteer je namelijk van de voordelen van vloertegels.
Daarnaast is het gewoon heel erg mooi om de verschillende
ruimtes in je huis visueel op elkaar te laten aansluiten. Denk
bijvoorbeeld aan het doorleggen van één type vloer op de gehele
benedenverdieping.

op hout draagt bij. Daarnaast is een tegelvloer in de slaapkamer een uitkomst als je
last hebt van (huisstofmijt)allergie.

Badkamer
Dat tegels een ideale vloer vormen voor een
badkamer wist je zelf natuurlijk al. Toch
zetten we hem er nog even bij. Want naast
vloertegels biedt Motto by Mosa een
totaalconcept voor de badkamer. Hierbij kun
je kiezen uit zes verschillende sferen, elk
met een eigen tegelmix.

Dankzij onze
tijdloze designs
raak je niet snel
uitgekeken op je
vloer.

Grain

→

Breng je vloer tot leven
135 jaar vakmanschap en eigentijds Dutch Design komen samen
in onze vloertegels. Het resultaat? Tijdloze tegels die een leven
lang meegaan. De ontwerpers van Mosa ontwikkelden drie typen
vloertegels in verschillende kleuren. Ze lieten zich daarbij
inspireren door de structuur en uitstraling van beton, zand en
hout. De tegels zitten boordevol karakter en sfeer, wat jouw vloer
tot leven brengt. Zo raak je er nooit op uitgekeken!

Het gewolkte effect van beton
Je hoeft maar een woonmagazine open te
slaan en je ziet wel een gietvloer of betonvloer voorbijkomen. Met name de minimalistische en industriële look maakt deze
vloeren populair. Toch zijn er eigenschappen
die je kunnen afschrikken. Zoals de kans op
scheuren en de gevoeligheid voor krassen
en vlekken. En al is een naadloze vloer
prachtig om te zien, doordat de vloer vlak is
zie je stof wel veel sneller liggen. Dit zijn
allemaal nadelen die je bij een tegelvloer
niet hebt. Daarom combineerden onze
designers het beste van beiden. Form heeft
het gewolkte effect van beton, maar dan met
de praktische voordelen van tegels. Een
vloer met een stoere uitstraling die kras- en
slijtvast is. Want waarom kiezen, als je het
allebei kunt hebben?

→

De subtiele spikkels van zand

De natuurlijke warmte van hout

Kom jij ook zo tot rust in de natuur of op het
strand? Haal dat gevoel dan gewoon in huis
met Grain. Op het eerste oog lijkt dit een
neutrale en egale tegel. Maar als je deze
matte vloertegel van dichtbij bekijkt zie je
de verfijnde details. Grain is namelijk
voorzien van subtiele spikkels, die heel
natuurlijk over het oppervlak verstrooid
zijn. Ze geven de tegelvloer een rustige
uitstraling. De spikkels zijn echter niet
alleen mooi, ze hebben ook een functie.
Ze verhullen stof en vuil, waardoor je vloer
er altijd goed uitziet. Niet erg dus al je een
keer geen tijd meer hebt om te stofzuigen
als er bezoek komt!

Hout heeft een prachtige uitstraling. Toch
zitten er flink wat praktische nadelen aan
een houten vloer. Zo is hout veel gevoeliger
voor vlekken en niet bestendig tegen vocht.
En zeg nou zelf: we knoeien allemaal wel
eens. Daarnaast neemt een houten vloer
meer onderhoud met zich mee. Want bij
intensief gebruikt moet je toch al snel 1 à 2
keer per jaar met was of olie in de weer.
Hou je van de uitstraling van hout maar ben
je verder lekker praktisch ingesteld? Dan
word je vast heel blij Leaf. Onze ontwerpers
wisten in deze tegel het natuurlijke karakter
van hout te vatten. De tekening doet denken
aan houtnerven. Die knipoog wordt nog
eens extra versterkt doordat Leaf de vorm
heeft van een plank!

→

Je ideale tegelvloer binnen 4 stappen
Als je het proces van het kiezen van een vloer ontleedt wordt
het opeens een stuk overzichtelijker. Eigenlijk zijn er maar vier
belangrijke keuzes die je hoeft te maken.

1. Patroon en kleur kiezen
Dit is overwegend een kwestie van smaak.
Je voelt je vast meteen aangetrokken tot
een specifieke tegel of kleurgroep. Vertrouw op je eigen gevoel, en de sfeer die je
aan de ruimte wil geven. Kijk ook naar de
meubels die in de ruimte betreffende
ruimte staan en of ze goed combineren met
de tegel.

TIP Ruimtelijk effect
Heeft de ruimte weinig daglicht of
bijvoorbeeld een laag plafond? Kies
dan voor een lichte vloer om de kamer
lichter en ruimtelijker te maken.

Form

Grain

Leaf

Met het gewolkte effect van beton is tegel
Form een laagdrempelige manier om een
industrieel tintje te geven aan je woning.
Form is verkrijgbaar in vijf kleuren.

Een rustig en natuurlijk effect bereik je met
Grain. Subtiel maar toch bijzonder. Grain is
er in vier kleuren.

Leaf heeft een warme uitstraling met
zijn kleurbanen en strepen. De tegel is
verkrijgbaar in twee kleuren.

Light grey

Grey

Light grey

Beige

Beige

Brown grey

Brown grey

Dark grey

Dark grey

Light grey

Beige

2. Formaat en legrichting
kiezen
Vierkante tegels

Planken

Form en Grain zijn er in het grote formaat
van 80 x 80 centimeter, en een kleinere
variant van 60 x 60 centimeter. Welk
formaat het meest geschikt is hangt af van
de ruimte waar je de tegel wil toepassen.
Tegels in een groot formaat zijn populair,
omdat ze een ruimtelijke uitstraling en een
gevoel van luxe aan de kamer geven. Maar
voor kleinere of juist smalle ruimtes is een
kleiner formaat een betere keuze. Daarnaast
kan budget meewegen.

Omdat Leaf een knipoog is naar hout is deze
tegel verkrijgbaar in stroken van 20 x 180
centimeter. Zo krijg je toch dat gevoel van
planken. Ben je fan van de klassieke en
chique visgraatvloer? Ook die kun je
creëren met Leaf. Er is namelijk ook een
klein formaat van 10 x 80 centimeter
verkrijgbaar.

Iets om vooraf te bespreken met de tegelzetter is waar de eerste hele tegel moet
liggen. Die vraag krijg je anders namelijk als
hij aan de slag gaat, en het is zonde om dat
snel snel à la minute te beslissen. Want
daar krijg je achteraf misschien spijt van.
Heb je bijvoorbeeld een schuifpui die een
echte blikvanger is en in het zicht ligt? Dan
is dat bijvoorbeeld een goede plek om te
beginnen.

Bij deze rechthoekige tegels moet je wel
even stilstaan bij de legrichting. Door ze
bijvoorbeeld in de lengte te leggen lijkt de
kamer dieper. Maar ook de positionering
van de belangrijkste natuurlijke lichtbron en
de deur kunnen een rol spelen bij de keuze
van je legrichting.

60 x 60 cm / 80 x 80 cm

80 x 10 cm

TIP Legrichting kiezen
Leg de tegels eens op verschillende
manieren in de ruimte om het effect
te zien.

180 x 20 cm

3. Voegbreedte kiezen

4. Voegkleur kiezen

Tegels moeten altijd gevoegd worden om
de vloer waterdicht te maken. Door de
spleetjes tussen de tegels te vullen kan er
daarnaast geen vuil in gaan zitten. Omdat
de vloertegels van Motto by Mosa zo
maatvast zijn is een minimale voegbreedte
van 2 mm voldoende.

Naast de kleur van de tegels is het ook
belangrijk om na te denken over de kleur
van de voegen. Je kunt kiezen uit verschillende tinten grijs, bruin en beige. Jij bepaalt
wat jij mooi vindt. Het is maar net welk
effect je wil bereiken. Als je graag een egale
vloer ziet, kies dan voor een kleur die zo
dicht mogelijk bij de kleur van de tegel ligt.
Maar als je het lijnenspel van de tegels juist
wil benadrukken kun je beter kiezen voor
een contrasterende voeg. In de showroom
vind je voorbeelden van gevoegde oppervlaktes, waardoor je al een indruk krijgt van
het eindresultaat. De medewerkers kunnen
je ook goed adviseren over de juiste
voegkleur.

TIP Laat een voegproef maken
Kun je echt niet kiezen? Vraag je
tegelzetter dan of hij wat voegproefjes kan maken. Zo krijg je een beter
beeld van de verschillende effecten.

Leaf

De ideale partner voor vloerverwarming
Niet elk type vloer
is geschikt voor
vloerverwarming.
Tegels zijn dat wél.

Waarom vloerverwarming?
Is je nieuwe huis in aanbouw? Of denk je
erover om een nieuwe vloer aan te
schaffen? Dan is het de moeite waard om
vloerverwarming te overwegen. Het is een
energiezuinige en kostenbesparende manier
om je huis te verwarmen. En tegelijkertijd
heel comfortabel. Maar let op: niet elk type
vloer is geschikt voor vloerverwarming.
Tegels zijn dat wél.

Geen isolatie maar geleiding
Als je vloerbekleding als laminaat, hout,
tapijt en vinyl combineert met vloer
verwarming vormen ze een soort isolatie
laag. De vloer houdt de warmte dan tegen,
waardoor het eigenlijk een barrière wordt.
Keramische vloertegels – zoals die van
Motto by Mosa – geleiden juist warmte. Ze
zijn in staat om warmte gedurende lange
tijd vast te houden, en gelijkmatig te
verspreiden. Nooit meer koude voeten dus!

Onze vloertegels zijn niet alleen een slimme keuze vanwege hun
lange levensduur. Ze dragen bij aan een betere regulering van
je binnenklimaat. Koel in de zomer en behaaglijk in de winter.
Tegels zijn namelijk perfect voor vloerverwarming. Ze zijn in
staat om warmte lang vast te houden en gelijkmatig te
verspreiden. Zo verbruik je minder energie en bespaar je kosten.
Wat kun je nog meer wensen?

Is vloerverwarming mogelijk
bij mij thuis?
Vloerverwarming kan tegenwoordig in
bijna elke woning worden aangelegd. Bij
nieuwbouwhuizen is het bijna de standaard.
Uiteraard is het ook een optie om gedeeltelijk over te gaan vloerverwarming. Bijvoorbeeld in ruimtes waar je extra comfort wil,
zoals je woonkamer of badkamer.

Alle argumenten op een rij
Bestand tegen krassen, stoten
en slijtage
Je mag erop rekenen dat onze tegels tegen
een stootje kunnen. Ze zijn kras- en slijtvast.
Eetkamerstoelen aanschuiven of racen met
de loopfiets of speelgoedautootjes: het is
allemaal geen probleem. Je hoeft je dus
geen zorgen te maken om beschadigingen,
en kunt jarenlang genieten van je vloer.
Kortom, met tegels creëer je een zorgenvrije vloer.

Vlekbestendig
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je
knoeit tijdens het koken op de keukenvloer.
Je hond of kat stoot zijn drinkbakje om. Je
kinderen rennen met vieze schoenen van
buiten naar binnen. Met tegels hoef je niet
bang te zijn voor vlekken, ook niet als er
vocht bij komt kijken.

Makkelijk schoon te maken
Heb je jonge kinderen of huisdieren waardoor een snel te reinigen vloer geen
overbodige luxe is? Of is schoonmaken
gewoon niet je favoriete bezigheid? Dan zijn
tegels een goede match. Ze zijn makkelijk
schoon te maken en je hebt er geen speciale
apparatuur of schoonmaakmiddelen voor
nodig.

Weinig onderhoud
Impregneren, oliën of in de was zetten. Het
is allemaal niet nodig bij een tegelvloer. Wel
kun je naast het reguliere schoonmaakwerk
elk kwartaal een grote poetsbeurt doen om
eventuele resten van kalk en schoonmaakmiddelen te verwijderen en de voegen weer
eens goed schoon te maken.

Geschikt voor vloerverwarming
Een veel gehoord vooroordeel is dat een
tegelvloer koud aanvoelt. Keramische
vloertegels zijn echter uitstekende warmtegeleiders. Waar vinyl, tapijt, laminaat of
hout als een isolatielaag werken, houden
tegels de warmte van de vloerverwarming
juist lang vast om deze vervolgens gelijkmatig te verspreiden. Daardoor verwarm je
de ruimte sneller en efficiënter dan met
reguliere verwarming of een ander type
vloer.

Duurzaam
Als duurzaamheid voor jou een belangrijk
onderwerp is, is een tegelvloer een goede
keuze. En dat niet alleen omdat onze tegels
een leven lang meegaan. Ze worden
namelijk grotendeels gemaakt van zand en
klei, oftewel grondstoffen die geen schaarste kennen. En als je keramische tegels
combineert met vloerverwarming verbruik
je minder energie. Een win-win-winsituatie
dus!

Twijfel je nog of het een tegelvloer wordt of toch iets anders?
Hieronder vind je nog een keer alle voordelen van tegels op een
rijtje. Pak de punten die jij belangrijk vindt eruit en zet de
eigenschappen van tegels eens af tegen de eigenschappen van
hout, laminaat, linoleum, tapijt of andere vloerbekleding. Dan
zie je heel snel wat de ideale vloer is voor jou…

Diervriendelijk

Dutch Design

Onze tegels zijn bestand tegen scherpe
nagels, geknoei bij de voerbak en andere
ongelukjes. Maar naast voordelen voor het
baasje is er zeker ook een voordeel voor
jouw huisdier: dankzij de antislip eigenschappen glijdt je viervoeter minder snel
uit! Glijpartijen zijn dus verleden tijd.

Met Motto by Mosa haal je zomaar een echt
stukje Dutch Design in huis. De tegels zijn
namelijk ontworpen in Maastricht, door de
ontwerpers van Mosa. Hun designs vind je
over de hele wereld, en zijn geliefd bij
gerenommeerde (interieur)architecten. Je
bent dus in goed gezelschap!

Allergie-proof

Veelzijdig

Voor mensen die overgevoelig zijn voor
huisstofmijt en pollen zijn harde en afwasbare vloeren – zoals een tegelvloer – een
uitkomst. Stof en pollen kunnen zich niet
makkelijk hechten op het keramische
oppervlak. En doordat tegels zo makkelijk
schoon te maken zijn verwijder je de bron
van de allergie snel.

Tegels zijn dankzij alle eerdergenoemde
eigenschappen geschikt voor nagenoeg alle
ruimtes in huis. Daardoor kun je je vloer
mooi laten doorlopen in verschillende
ruimtes, wat een rustig beeld en eenheid
oplevert voor je interieur.

Form

Motto by Mosa online tools
Vind je het moeilijk om je voor te stellen
welke impact de vorm van een vloertegel
heeft op de ruimte? Zoals bijvoorbeeld de
stroken van Leaf. Of twijfel je nog tussen
verschillende kleuren of patronen? Maak
dan gebruik van onze vloerenconfigurator.
Deze online design tool helpt je om het
eindresultaat te visualiseren, zodat je een
weloverwogen keuze kunt maken. Er is
overigens ook een designtool voor de
badkamer.
Je vindt de design tools op
www.mottobymosa.com en in
de showroom.

Showrooms
Wil je de vloertegels 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 is onze collectie in diverse showrooms te
vinden. Ga naar www.mottobymosa.com voor het
meest actuele overzicht of om een afspraak
te maken.

Coenen Tegels en Natuursteen

Lingen Keramiek

Rongen

Van Wanrooij Warenhuys

Parijsboulevard 275

Flevoweg 43

Keizersveld 22

Regterweistraat 5

Is er nog geen showroom bij jou in de buurt?

6135 LJ SITTARD

2318 BX LEIDEN

5803 AN VENRAY

4181 CE WAARDENBURG

Niet getreurd, de komende maanden komen er

+31 (0)46 485 67 48

+31 (0)71 579 43 55

+31(0)47 855 04 10

+31 (0)41 855 66 66

nog meer locaties bij.

www.coenentegels.nl

www.lingenkeramiek.nl

www.rongenvof.nl

www.vanwanrooij-warenhuys.

Dannenberg Tegelwerken

Lutterman Tegels

Smit Tegels

Kryptonstraat 36

Industrieweg 12

Jeverweg 2-1

Wout

7463 PA RIJSSEN

1785 AG DEN HELDER

9723 JE GRONINGEN

Transformatorweg 35

+31 (0)54 851 85 03

+31 (0)22 363 63 00

+31 (0)50 549 07 37

1014 AJ AMSTERDAM

www.dannenbergtegelwerken.nl

www.lutterman.nl

www.smittegels.nl

+31 (0)20 684 11 55

nl

www.wout.info
Interkeramiek Bunnik

Raab Karcher Middelburg

TegelExpert

Rumpsterweg 8b

Waldammeweg 2

Vlieter 9

Zwarthoed

3981 AK BUNNIK

4338 PJ MIDDELBURG

8321 WJ URK

Oosthuizerweg 13

+31 (0)30 656 21 48

+31 (0)118 62 50 55

+31 (0)52 779 80 80

1135 GH EDAM

www.interkeramiek.nl

www.raabkarcher.nl

www.badkamer.studio

+31 (0)29 945 16 00
www.kirry.nl

Jan Groen Tegels

Raab Karcher Waddinxveen

Tegels.com

Hoefweg 95

Staringlaan 8

Nijverheidsweg 17

2665 CC BLEISWIJK

2741 GC WADDINXVEEN

5061 KK OISTERWIJK

+31 (0)10 521 50 55

+31 (0)182 62 12 22

+31 (0)13 522 00 14

www.jangroentegels.nl

www.raabkarcher.nl

www.tegels.com

