Welkom bij Designtegels
Ben jij op zoek naar tegels met een mooi verhaal? Bij
Designtegels vind je tegels van over de hele wereld, handgemaakt met ambachten die eeuwen oud zijn. Tegels van
bijzondere materialen, prachtige kleuren en niks wat standaard
is. Want daar houden wij van! Wij verkopen tegels die wij mooi
vinden, producten die leven en een verhaal vertellen. Dus ben
jij op zoek naar een unieke tegel voor in jouw interieur? Dan zit
je bij ons aan het goede adres.

Marocca

Marocca Forest

De Marocca collectie bestaat uit handgemaakte Marokkaanse cementtegels in
verschillende vormen en kleuren. Het
hangemaakte karakter zie je terug in de
kleurnuance van de tegel, die te vergelijken
is met de Marokaanse Zellige. Deze tegel
kan zowel op de vloer als op de wand en zal
met de tijd nog geleefder, dieper van kleur
en unieker worden.



Geschikt voor wand en vloer
Unieke kleuren, vintage uitstraling

Marocca Sand

Bejmat Vert Foncee

Marokkaanse tegels
Zellige, Bejmat en Platta
Marokkaanse tegels zijn geheel met de hand gemaakt en dat zie je!
Met hun bijzondere kleurnuances en afwerking is iedere tegel uniek.
Deze tegels zijn verkrijgbaar voor wand en vloer, binnen en buiten. Dik
of dun, in alle kleuren en vormen. Zo zit er altijd wel wat voor je bij en
past deze tegel in elk interieur.

Zellige Ecru Hexagone

Platta Art Deco Blanc




Prachtige kleurnuances
Geschikt voor wand, vloer. Binnen en buiten.

Zellige Vert Foncee Poisson Echelles

Portugese Cementtegels
Patroontegels, een ware kunstvorm! Elke tegel
met bijzonder patroon, wordt op de traditionele
manier met de hand gekleurd en geperst. Door
dit proces kunnen de kleuren ook onderling licht
afwijken wat de tegel een extra levendig uiterlijk
geeft. De cementtegel kan overal in en
buiten huis geplaatst worden mits de tegels goed
worden behandeld tijdens en na het leggen. Onze
collectie cementtegels bestaat uit honderden
patronen, kleuren en vormen.



Negra 03 mix

100% handgemaakte perfectie
Duurzaam en ecologisch geproduceerd

Negra 03 Granito

Spaanse tegels
Azulejos, Manual en Metro tegels
Spaanse tegels, ook wel bekend als Azulejos, zijn de kleurrijkste
tegeltjes voor elke muur in huis. Met een talrijk aantal kleuren én
vormen zijn de mogelijkheden eindeloos. Of je nu van klassiek,
modern of landelijk ontwerp houdt. De Spaanse tegel past in elk
interieur.



Canto Teal

Azulejos Verde Cobre

In alle kleuren van de regenboog
Geschikt voor zowel modern als klassieke interieurs

Manual Antracita

Manual Verde Cobre

Marmer Mosaic

Mosaic gemaakt van echt marmer. Kleine stukjes op maat gezaagd en op matjes gelijmd. Onze
collectie bestaat uit meerdere (marmer)kleuren
en verschillende vormen, denk aan hexagone,
driehoek, herringbone en zelfs custom shapes is
een mogelijkheid. Marmer geeft een luxe gevoel
aan je interieur en is een duuzaam product. De
opties zijn eindeloos en passen in elk interieur.



Handgemaakt natuurproduct
Custom vormen mogelijk

Mosaic hexagone Bottocino

Mosaic Traingle Toros Black

Look a like

Onze keramische vloer collectie is uniek
op verschillende punten. Beton,
marmer, metaal, steen en hout patronen
zijn niet te onderscheiden van de echte
materialen. Geschikt voor wand én vloer
en beschikbaar in groottes tot 3.2 meter
per tegel. Geheel onderhoudsvrij met de
uitstraling van natuurlijke materialen.
Metal Brown

Stone Grey Brushed




Niet van echt te onderscheiden
Beschikbaar in grote formaten

Verkoopadressen

Beschikbaar op onze website

Spinveld 66A5
4815 HT Breda

+31 (0)85-3001111
info@designtegels.nl

Californiedreef 36
3565 BM Utrecht

+31 (0)85-3001113
info@designtegels.nl

Ontwerp je eigen vloer!

