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KERAMIEK
De belangrijkste eigenschappen 

van keramiek.

HOOGWAARDIGE KWALITEIT
Keramiek wordt vervaardigd uit 
zuivere natuurlijke materialen 
zoals klei en kwarts. Het wordt 
gevormd en op hoge temperaturen 
gebakken, waardoor een door-
en-door gekleurd, constant en 
kwalitatief hoogwaardig product 
ontstaat. De keramische tegels van 
Stone base voldoen aan strenge 
normen en toleranties, zijn sterk en 
vorstbestendig.

STIJLVOL AFGEWERKT
Keramiek is kleurvast en voegt stijl 
en elegantie toe aan ieder ontwerp. 
Geïnspireerd door natuursteen en 
zijn natuurlijke elementen worden 
structuur- en kleurschakeringen door 
middel van verschillende patronen 
perfect nagebootst. Uiteraard zonder 
onregelmatigheden zoals die bij 
natuurlijke materialen wel kunnen 
voorkomen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Keramiek heeft een zeer lage 
porositeit (minder dan 0,05%). 
Hierdoor maken vuil en vlekken 
weinig kans om in te trekken en is 
keramiek makkelijk te reinigen. Ook 
algen, mossen en schimmels krijgen 
moeilijk de kans om te hechten. 
Combineer dit met een voegmortel 
en u hoeft (bijna) niet meer om te 
kijken naar uw terras.

KRAS- EN SLIJTBESTENDIG
Keramiek is een zeer hard product 
en daardoor kras- en slijtbestendig. 
Het belopen van  keramische tegels, 
of bijvoorbeeld het schuiven van 
meubilair en stoelen, heeft geen 
nadelige invloed op het uiterlijk van 
keramiek.

MAKKELIJK TE VERWERKEN
Keramiek is zeer maatvast. 
Het productieproces en de 
kwaliteitscontroles leveren een 
gekalibreerd product op, zodat de 
tegels eenvoudig te verwerken zijn.   

BINNEN & BUITEN
Keramiek wordt traditioneel 
uitgevoerd in een dikte van 9 tot 12 
mm. In dit magazine zijn de series 
die leverbaar zijn in 10 mm dikte 
speciaal vermeld*. Door nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
worden veel tegels nu ook in 20 
en 30 mm dikte geproduceerd. 
Toepassing van keramische tegels 
in buitenruimtes is sinds enkele 
jaren een sterk groeiende trend. 
Niet verwonderlijk gezien de vele 
voordelen die het biedt ten opzichte 
van bijvoorbeeld natuursteen of 
betonproducten.
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Tegel 90x90 Disegno Ombra / Split  Baltic Grey 8-16 mm
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SOLIDO CERAMICA
De ‘SOLIDO CERAMICA’ serie, een prachtige ‘solide’ serie keramische terrastegels van 3 
centimeter massieve, hoogwaardige kwaliteit, gecombineerd met subliem Italiaans design.

Optimaal verwerkingsgemak voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Geschikt voor 
een normaal zandbed met degelijke ondergrond. Cement-stabilisatie is niet noodzakelijk, 
echter adviseren wij dit wel.

Te verwerken met minimaal 3-5 mm voeg. Soort voegmateriaal is vrij te bepalen door de 
erkende vakman en afhankelijk van de ondergrond. Doorgaans hebben wij uitstekende 

Zeer hoge drukbestendigheid waardoor de tegels geschikt zijn voor extreme belasting, 
bijvoorbeeld opritten (stabiele ondergrond vereist).

Slijtvastheid/stroefheid conform R11.

De massieve 1-component constructie sluit eventuele risico’s van lijmverbindingen volledig 
uit. Daarnaast biedt de ‘SOLIDO CERAMICA’ tegel extra voordelen: lichter in gewicht conform 
Arbo norm, afgewerkte zijkanten en nog hogere drukbestendigheid. Het alsmaar stijgende 

doen besluiten haar “SOLIDO CERAMICA’ gamma uit te breiden met nieuwe full body en 
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SOLIDO CERAMICA BLUESTONE

DARK

Bluestone is  afgeleid van een bekende gri js/blauwe Belgische 
hardsteensoort.  Kenmerkend zijn de tal loze fossiele “spots” 

(natuurl i jk gevormde vlekjes die inherent zi jn aan het gesteente).

BLACK GREY DARK

90 X 90 X 3 R 90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
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CEMENTO KERAMIEK

De uitstral ing van een 
betontegel  maar met de 
kwal iteit  en voordelen van 3 
cm keramiek.  Om deze redenen 
wordt deze ser ie ook wel beton 
3.0 genoemd.

BLACK SMOKE TAUPE

SMOKE

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

TAUPE
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CITTADELLASOLIDO CERAMICA

De Cittadel la ser ie is geïnspireerd op een betontegel  gecombineerd 
met vlekkenpatronen die in verloop van t i jd gevormd zi jn .  Ideaal toe 

te passen bij  strakke tuinen in een trendy sfeer.

NERO TAUPE GRIGIO

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

GRIGIO
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DISEGNO KERAMIEK

Een prachtige  mix van t inten die 
in staat  zi jn om uw leefruimte te 

transformeren tot een authentiek 
meesterwerk.  De kleurenmix die 

zowel  koude als warme k leuren 
combineert  tot  een gebalanceerde 

nuance.

ANTRACITE

MOCA

LATTEO

OMBRA ANTRACITE DECO

ANTRACITE

90 X 90 X 3 R

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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SOLIDO CERAMICA FORESTA

11

De Sol ido Ceramica tegel met 
de klassieke houtbewerking. 
Ideaal  voor buiten door het 

karakter ist ieke ontwerp.

CHIARO

CHIARO

40,7 X 80,8 X 3

GRIGIO
Gereproduceerd om de unieke uitstral ing van het kwarts iet te 

combineren met de voordelen van keramiek.  In detai l  net zo mooi als 
in zi jn geheel.

GRIGIO

GRIGIO

60 X 60 X 3 R
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KERAMIEK

METAL

OXIDE

60 X 60 X 3 R

Geïnspireerd op een natuursteen met een hoog 
i jzergehalte waardoor de steen roestig  oogt. 

MINIERA
De fossielr i jke donkerblauwe Aziat ische hardsteensoort  kent 

een unieke tint en structuur.  Witte vlekken en aders verraden de 
aanwezigheid van kalkri jk sediment. 60 X 60 X 3 R

BLACK BLACK

MARRONE

Marrone is geïnspireerd op de roodachtige zandsteen.

60 X 60 X 3 R

MARRONE

MARRONE
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PIETRA

CARBONA BASALTO

60,7 X 60,7 X 3
40,7 X 80,8 X 3

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

GREY MOKA

Een virtuele reis  door 
de wereld van de meest 
gezochte steensoorten, 

creëert een selectie 
unieke en herkenbare 

natuurli jke materialen. 
Een col lect ie die qua 

herkomst,  eigenschappen 
en schakeringen verschil t, 

maar een elegant appeal en 
zeer  graf ische texturen met 

elkaar gemeen heeft en 
perfect past b i j  een grote 
diversiteit  aan projecten.

40 X 80 X 3 R 40,7 X 80,8 X 3

BASALTO

SOLIDO CERAMICA
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SLATE

De reproductie van leisteen 
vertaald naar keramiek ,  één van de 
beste  combinaties ooit .  Leisteen 
is van or igine zeer gevoel ig voor 
krassen,  keramiek daarentegen 
niet .  Combineer de schitterende 
nuances van leisteen met de 
eigenschappen van keramiek voor 
een gegarandeerd succes.

BLACK GREY

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

GREY
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TRAVEL
Deze tegels hebben de structuur 
van een moderne gietvloer met 
de kwal iteit van keramiek.

ANTRACITE GRAFITE

60 X 60 X 3 R60 X 60 X 3 R

KERAMIEK
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SOLIDO CERAMICA UNIC

CARBON SMOKE SAND

De UNIC ser ie met dr ie prachtige tinten,  geïnspireerd op trendy 
betonlook g ietvloeren.

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

SAND

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R
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PIETRA DI VALS

COLLABASSA

GREIGE

Geïnspireerd door zeldzaam kwarts iet.  Gereproduceerd om de unieke 
uitstral ing van het kwarts iet  te combineren met de voordelen van 
keramiek.  In detail  net  zo mooi als in zi jn geheel,  door de prachtige aders 
en kleurnuances.

120 X 40 X 3 R

40 X 80 X 3 R

COLLABASSA

COLLABASSA

KERAMIEK

MATTERHORN
Naast de Foresta is de Matterhorn de nieuwe 3 cm keramische tegel 
met een houtstructuur met een white wash look.

GREY

120 X 40 X 3 R
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SOLIDO CERAMICA

17

PIETRA CERVINO

DARKDARK

40 X 80 X 3 R

INDUSTRIAL

STEEL

GRAPHITE

Een reproductie  van stoere industriële gri jst inten.    

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

GRAPHITE
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KERAMIEKISOLA

BEIGE GRIGIO ANTRACIET

60 X 60 X 3 60 X 60 X 3 60 X 60 X 3

MARMO VULCANO

60 X 60 X 3

GRIS

90 X 90 X 3

VERDE

Nieuw in het assort iment:  Isola combineert de voordelen van keramiek 
met de prachtige,  unieke tekeningen van natuursteen.  Verkri jgbaar  in 3 
subtiele kleurste ll ingen.

Nieuw in het assort iment:  Marmo is  geïnspireerd 
door  de populaire  marmerlook.  In detai l  net  zo 
mooi als in zi jn geheel,  door de prachtige aders en 
kleurnuances.

Nieuw in het assort iment:  Vulcano 
combineert  de gelaagdheid,  nuances 

en kleuren van kwarts iet  met de 
voordelen van keramiek.
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SOLIDO CERAMICA PRO55 CM DIK

COLLABASSA LAVA BLACK

GIALLO GENUA PIETRA BASALTO

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

Nieuw in het assort iment:  De PRO5 is  een 5 cm dikke,  massieve keramische 
tegel,  b i j  u itstek geschikt  voor zware belasting voor bijv.  opritten en openbare 

ruimten.  Verkri jgbaar in 4  uiteenlopende kleurschakeringen.
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KERAMIEKRANDTEGELS

MAATWERK RANDTEGELS VAN ALTO BOLZANO 120 X 40 X 2, GECOMBINEERD MET CHINEES HARDSTEEN GEVLAMD
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RANDTEGELS

Van onze meest verkochte keramische tegels  hebben we standaard zwembadranden in ons 
assortiment opgenomen in de volgende maten: 60 X 60 X 3 en 60 X 60 X 3 R met een rechte 

neus van 7 cm. 

We kunnen in onze eigen werkplaats van iedere keramische tegel  in 2 en 3 cm een 
zwembadrand maken,  geheel  naar wens op maat gemaakt . 

BLUESTONE GREY SLATE BLACK

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

CEMENTO BLACK CEMENTO SMOKE

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

60 X 60,X 3
60 X 60 X 3 R



22

KERAMIEKWOOD 2 CM DIK

ALTO BOLZANO Het produceren van verfi jnde keramiek in combinatie met 
tradit ionele houtbewerkingsfabrieken in de regio Bolzano 

waren de inspirat ie voor  deze serie .  De combinatie van beide 
is duidel i jk  terug te zien in de uiter l i jke kenmerken van de 

tegel,  een tegel  d ie refereert aan het verleden van deze 
prachtige Ital iaanse regio.

BOLZANOBOLZANO

120 X 40 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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WOOD LARIX

De warme aanblik van hout gecombineerd met de praktische voordelen en bestendigheid van keramiek. 
De Larix collectie,  geïnspireerd op de Lariks houtessentie,  brengt de traditionele Alpensti j l  naar uw 
woning.  Larix is het resultaat  van een nauwgezette zoektocht naar de kenmerkende eigenschappen 

van natuurli jke materialen.  Zowel op grafisch als structureel vlak worden chromatische details en 
oorspronkel i jke oppervlaktestructuren vertaald naar keramische producten.  Hierbi j  wordt ook de 

verouder ing door t i jd en blootstell ing aan weer en wind gereproduceerd.

SUN

NATURAL SHADE SUN

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEKLIFE
Een mix van het natuurli jke houteffect  en keramische tegels  creëert 
een gevoel van warmte in uw woonkamer.  Een combinatie van design 
en esthetische harmonie. 

OAK

NOCE

OAK

24

TOSCANA

Geïnspireerd door verschi l lende soorten hout.  Een hoge mate 
van schaduwvariat ie  zorgt voor  interessante nerfpatronen. 

Een uitstekende reproductie van de mix tussen verschi l lende 
houtsoorten zorgt voor een natuurli jke schoonheid en hedendaagse 

persoonl i jkheid .

60 X 60 X 2
120 X 30 X 2

CORTONA

CORTONA

FLORENCE
120 X 40 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm dikte.

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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WOOD VENETO
Een mix van natuurli jke houteffecten en keramische tegels creëert 

een gevoel van warmte in uw woonkamer.  Een combinatie van design 
en esthetische harmonie.  Verkri jgbaar in 2 tinten,  gekenmerkt door 
een duidel i jke  toon-op-toon verscheidenheid dat de karakteristieke 

nuances en nerven van natuurli jk hout reproduceert.

VERONA

VICENZA VERONA

60 X 60 X 2 
120 X 30 X 2 * Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

WABI

FUMÉ

BLOND

Op een eigenti jdse manier worden de eikenhouten effecten 
gereproduceerd in deze keramische tegels .  Een houtoppervlak 

gekenmerkt door minimale en strakke l i jnen met een elegante touch.

60 X 60 X 2

FUMÉ
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KERAMIEKWOODY
Een authentieke keramische serie leverbaar in 3 natuurli jke kleuren. 
Door een brede nuance per kleur heeft deze tegel  een levensechte 
houtlook uitstral ing.  De voordelen van keramiek en de warmte van 
hout zi jn hier optimaal gecombineerd.

BEIGE BROWN NATURAL

120 X 40 X 2 * Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

BEIGE
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WOOD
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KERAMIEKCONCRETE 2 CM DIK

BRICKLANE Bricklane,  een bekende straat in East  London, groeide de laatste 
jaren uit tot  één van de meest dynamische en creatieve stadsdelen. 
Deze industriële archeologische locat ies zi jn verantwoordeli jk voor 

het tot  stand komen van innovatieve oppervlakken,  die gedragen 
door  de t i jd  een vintage karakter verkr i jgen.

GREY

UMBER

60 X 60 X 1,8 * Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

GREY
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CONCRETE NOVARA

CONCRETO

CONCRETO

Novara is geïnspireerd 
op beton in de vorm die 

esthetisch het meeste l i jkt 
op de natuurl i jke elementen 

waaruit het is opgebouwd: 
steen,  klei  en kalk .

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel,  1  cm dikte .

90 X 90 X 2

CALABRIA
De col lect ie Calabr ia is geïnspireerd door de strakke uitstral ing 

van betontegels gecombineerd met vlekkenpatronen die in ver loop 
van ti jd  gevormd z ijn .  Dit zorgt ervoor  dat de tegels een zeer 

gevarieerde uitstral ing hebben met een rust ige ondertoon.  Ideaal  voor 
toepassingen in moderne,  strakke tuinen in trendy lounge sfeer.

GREY STILO WHITE

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2
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KERAMIEKVERANO
Een geheel  nieuwe combinatie van natuursteenmaterialen, 
afkomstig uit diverse gebieden in Noord-Europa,  speciaal gekozen en 
samengevoegd tot originele patronen en nuances.

GREY

GREY BLACK

60 X 60 X 2
60 X 90 X 2
90 X 90 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

LUCCA
Lucca is het resultaat  van research naar beton 
in zi jn allernieuwste functie .

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel ,  1  cm dikte .

CEMENTO

CEMENTO
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CONCRETE ONE
De ONE, de terracotta-cement porseleinen tegelcollectie combineert 

de delicate en omhullende tinten van de aarde met de original iteit 
en modernitei t  van cement.

ROPE CEMENT GROUND

GROUND

60 X 60 X 2 60 X 60 X 2
120 X 40 X 2
90 X 90 X 2

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

CEMENT

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm dikte.
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BUILT KERAMIEK

Beton heeft  het karakter van de moderne t i jd  gecreëerd.  Met de 
nieuwe Built  ser ie ben je zelfs  voor het komende decennium klaar.

SIDEWALK

YARD

60 X 60 X 2
90 X 90 X 2
120 X 120 X 2

YARD

SIDEWALK
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CONCRETE
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STONE 2 CM DIK KERAMIEK

Bluewater  is  een keramisch alternatief  voor het 
beroemde Belgische blauwe hardsteen.  Een tegel 
met een zeer karaktervolle en doorleefde uitstral ing, 
ideaal  voor  vloer- en wandoppervlakten in binnen- 
en buitenruimtes.  Dit  geeft  de mogel i jkheid om 
ononderbroken visuele continuïteit  tussen binnen en 
buiten te creëren.

BLUEWATER

ANTRA

ANTRA

100 X 50 X 2
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STONE BLUETECH
De prest ige en e legantie van het Belg ische blauwe hardsteen komen terug tot leven in 
deze innovatieve tegelcollect ie .  De combinatie van het zeer gewilde uiterl i jk van deze 

authentieke hardsteen in combinatie met de kenmerken van keramiek zorgen voor een 
prachttegel . 

DESIGN VINTAGE PLAIN VINTAGE CHARBON

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

60 X 60 X 1,8
60 X 90 X 2
90 X 45 X 2
120 X 40 X 2
90 X 90 X 2

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

DESIGN

VINTAGE CHARBON
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CONCEPTION KERAMIEK

Segni bootst  het g ladde oppervlak na dat door  het zagen van de steen 
ontstaat,  met zaagsporen in verschi l lende nuances.  Ruvido toont de 
bi jzondere gevlamde afwerking met schaker ingen van donkergrijs  tot 
antraciet ,  gevormd door hittebronnen.  De oppervlaktebewerking geeft 
op majestueuze wijze de fossiel en verfi jnde adervorming weer,  welke 
zo typerend is  voor dit  Belgische gesteente.  Exclusief  verkri jgbaar bi j 
Stone base.

SEGNI GRIGIO

SEGNI GRIGIO

RUVIDO GRIGIO RUVIDO LUCE

60 X 60 X 2 60 X 60 X 2 60 X 60 X 2
60 X 90 X 2
90 X 90 X 2
120 X 40 X 3* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm dikte.
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STONE DISEGNO
Een prachtige  mix van t inten die 

in staat  is om uw leefruimte te 
transformeren tot een authentiek 

meesterwerk.  De kleurenmix die 
zowel  koude als warme k leuren 

combineert  tot  een gebalanceerde 
nuance,  welke door het grote 

formaat nog beter  tot z i jn 
recht komt.  De Disegno serie 

is toepasbaar bi j  verschi l lende 
projecten zoals  een boerenhoeve, 

trendy plek in de stad of  bi j  u in de 
tuin.  Deze vloer levert  een bijdrage 
aan het esthetische beeld van deze 

locat ies.

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel ,  1  cm dikte .

ANTRACITE LATTEO

MOCA OMBRA

ANTRACITE



3838

KERAMIEKFOREST
Geïnspireerd door kalksteen heeft de Forest 
serie  een unieke uitstra l ing.  Een gestraalde 
genuanceerde tegel met  geraffineerd 
horizontaal  en vert icaal  zaagl i jnenpatroon. 
Exclusief verkri jgbaar bij  Stone base.

DARK

75 X 75 X 2

GRANITI

NERO AFRICANERO AFRICA

Deze tegelserie  heeft de look 
en feel van graniet.  De tegels 
voldoen aan de hoogste 
kwal iteitsnorm.

60 X 60 X 2
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STONE IMAGES
Een eerbetoon aan de ti jd loze schoonheid van natuursteen verri jkt  met 

de technische en esthetische functies van keramiek.  Met elegantie en 
sti j l  kleedt deze tegel  zowel  commercië le als residentiële ruimtes aan.

ARTIC

ICY GREY DUSK ARTIC

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.

ICY GREY

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2
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KERAMIEKORIËNT KERAMIC
Geïnspireerd op de bestaande Or iënt Black en Dark tegels  binnen onze 
natuursteen col lectie .  Perfect gereproduceerd en bi jna  niet  van echt te 
onderscheiden,  maar met de voordelen van keramiek.

BLACK

DARK

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel ,  1  cm dikte .

DARK

DARK
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STONE LOMBARDIA
De Lombardia serie  is  st i j lvol en 

herkenbaar door zi jn strakke eenvoud 
in menig trendy interieur.  Een 

herinterpretat ie van het uiterl i jk van 
graniet op een genuanceerde wi jze 

met diverse kleurt inten is in één z in 
de karakteristieke eigenschap van 

deze serie.  Alleen verkri jgbaar  in 
lengteformaten wat een unieke sfeer 

creëert waarbi j  de voegen en tegels 
samen zorgen voor  een prachtig 

l i jnenspel.

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar 
a ls  b innentegel ,  1  cm dikte.

BLACK

COMO

GREY

BLACK

LECCO
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KERAMIEKSICILIA
Een eerbetoon aan de ti jd loze schoonheid van natuursteen verri jkt  met 

de technische en esthetische functies van keramiek.  Met elegantie en 
sti j l  kleedt deze tegel  zowel commerciële als residentiële ontwerpen 

aan.

NOTO

ETNA

60 X 60 X 2
60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 2
120 X 40 X 2

ETNA

SILVERSTONE
Silverstone is  de reproductie van de “Pietra Serana” zandsteen uit 
Ital ië.  Verkri jgbaar  in diverse maten.  De oppervlakte,  natuurli jk 
en luxe,  is ideaal voor minimalist ische vloeren met een extreem 
natuurli jke textuur.

NERONERO

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2
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STONE STONE

LIGHT GREY

Een virtuele reis  door de wereld van de meest gezochte steensoorten creëert  een select ie unieke en 
herkenbare natuurl i jke mater ialen.  Een col lect ie  die qua herkomst,  eigenschappen en schakeringen 
verschi lt ,  maar een elegant appeal  en zeer grafische texturen met elkaar  gemeen heeft en perfect  past bi j 

een grote diversi teit  aan projecten.

LIGHT GREY DARK GREY GREIGE

80 X 80 X 280 X 80 X 2 80 X 80 X 2
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KERAMIEKSLAB
De reproductie van leisteen vertaald naar keramiek,  één van de beste 
combinat ies ooit .  Le isteen is van origine zeer  gevoelig voor krassen, 
keramiek daarentegen niet .  Combineer de schitterende nuances van 
le isteen met de eigenschappen van keramiek voor een gegarandeerd 
succes.

BLACK CRUSH

COKE

KHAKICOKE

BLACK CRUSH

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm dikte. 60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2
90 X 45 X 2



45

STONE SPECIAL
Een col lect ie die qua herkomst,  e igenschappen en schaker ingen 

verschi lt ,  maar een elegant appeal  en zeer graf ische texturen met 
elkaar gemeen heeft en perfect past b ij  een grote diversiteit  aan 

projecten.

PACIFIC BLACK STRUTT PACIFIC VINTAGE PILLARGURI ROCK

PILLARGURI ROCK

60 X 60 X 1,8
75 X 75 X 2

60 X 60 X 1,8 60 X 60 X 1,8

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEKSKY
Sky is  een keramische tegel met een zeer karaktervol le en doorleefde 
textuur.  Door de prachtige taupe tint  met afwisselende warme 
schakeringen,  is de Sky een absolute bestsel ler in ons assortiment.

GREYGREY

100 X 50 X 2

GALAXY
Met de Galaxy tegel combineer je de schoonheid van graf iet met de 

hardheid van keramiek . 

DARKDARK

100 X 100 X 2
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STONE BLUE LABEL
Deze tegel  is  uniek en mysterieus te noemen. Een geheel  eigen 

karakter  dat past bi j  vooruitstrevende ontwerpen. 

De Blue Label  serie is  leverbaar in drie prachtige uni t inten en drie 
deco prints ,  welke zi jn herleid uit diverse gradaties van geschuurd 

Belgisch hardsteen.

DARK DECOR

GREY GRAPHITE DARK

GREY DECOR GRAPHITE DECOR DARK DECOR

100 X 100 X 2
120 X 60 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEK

De col lect ie is geïnspireerd op de natuurl i jke en bergachtige sfeer 
van Val  d i  Cembra in Trentino Alto Adige,  een plaatsje waar  porf ier 
wordt gewonnen. Dit vulkanisch gesteente onderscheidt zich door 
de aanwezigheid van kleine kwartskristallen en groeven die in 
verschi l lende nuances worden geaccentueerd.

PORFIDO

NATURALE

GRIGIO

NATURALE

RUGGINE

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel ,  1  cm dikte .
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STONE PEBBLE
Het driedimensionale effect wordt nog meer 
geaccentueerd door een l ichte  structuur die 

de levensechte vorm van kiezelstenen op het 
aardewerkoppervlak nabootst .

BLACK

WHITE BLACK

90 X 90 X 2

MEDITERRANEO
Het kleurenpallet van deze serie omvat warme en sensorische t inten 

en geeft  de omgeving een sfeer met een nieuwe vertrouwdheid en 
t i jd loze charme.

ROSATO

ZAFFERANO ROSATO

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel,  1  cm dikte .

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEKARTE

GRIGIO

120 X 60 X 2

Nieuw in ons assort iment:  Arte heeft z ich laten inspireren door de 
populaire marmerlook in subtie le taupe/gri jze t inten.  Uitstekende 
anti-sl ip eigenschappen.

GRIGIO

50

LUNA
Nieuw in ons assort iment:  Luna kenmerkt zich door 
een stoere look in neutrale gri jstint.  Eenvoudig te 
combineren met diverse woonsti j len.

80 X 80 X 2
120 X 60 X 2

GREY
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STONE MONTAGNA
Nieuw in ons assort iment:  Montagna is  verkri jgbaar in 2 natuurli jke 

t inten.

WHITE SAND

100 X 100 X 2
120 X 60 X 2

UNICO
Nieuw in ons assort iment:  Unico kenmerkt z ich door de ‘fossielen’  in 

deze karakter ist ieke tegel  met natuursteenlook.

GREIGE

80 X 80 X 2

CALCARE
Nieuw in ons assort iment:  Calcare  ontleent zi jn uiterl i jk 

aan de kalksteen.

SAND TAUPE

80 X 80 X 2
120 X 60 X 2
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QUARTZ 2 CM DIK KERAMIEK

EMILIA
Deze collect ie vertaalt  de esthetische uitdrukking van mater iaal en 
schaduw naar  een keramische tegel .  De diversiteit  zorgt voor veel 
mogeli jkheden en zal  bi j  iedere stap vooruit  weer een uniek beeld 
creëren.

PARMA

PARMA RIMINI

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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QUARTZ EXTRA C
Een col lect ie geïnspireerd door één van de meest populaire 

natuursteenproducten.  Van het Belgisch blauwe hardsteen tot  de 
unieke structuur van graniet ,  a l leen dan verkri jgbaar  met de voordelen 

van keramiek.

MAGMA GREY

MAGMA BLACKMAGMA GREY

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie  zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEKPIETRA DI ITALIA/VALS

Geïnspireerd door zeldzaam kwarts iet en verkrijgbaar in dr ie 
kleurt inten.  Gereproduceerd om de unieke uitstral ing van het 
kwartsiet  te combineren met de voordelen van keramiek.  In deta i l  net 
zo mooi a ls in z i jn geheel ,  door de prachtige  aders en kleurnuances.

DI VALS ANTRACITE

120 X 40 X 2

* Van deze ser ie z i jn  ook diverse formaten 
leverbaar a ls binnentegel ,  1  cm dikte .

DI VALS ANTRACITE

DI ITALIA GREIGE

DI ITALIA GRIGIO
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QUARTZ ROXSTONES

Een suggest ieve reproductie van natuurli jk kwarts iet in keramische 
tegels .  Veelz ijdig ,  genuanceerd en gekenmerkt door  zachte aders en 

een leisteen structuur.

WHITE QUARTZ

SILVER GRAY GOLDEN STONE WHITE QUARTZ

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

120 X 60 X 2

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

120 X 60 X 2

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie zi jn  ook diverse formaten leverbaar als  b innentegel ,  1  cm d ikte.
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KERAMIEKPIASTRA CERAMICA XXL
De Piastra Ceramica XXL heeft in 2019 zi jn intrede gemaakt binnen Stone base.  De prachtige keramische 
platen zi jn verkri jgbaar  in de maten 120 X 120 X 2 en 120 X 240 X 2. 

Toepasbaar als  unieke bestrating voor bijvoorbeeld uw oprit ,  bordes of  terras.  Tevens kunnen wi j  op onze 
eigen maatwerkafdeling deze platen voorzien van een rand in verstek,  zodat u bi jvoorbeeld een trap kunt 
creëren.

ORTOVERO GRIMALDI

CANTARON COLLABASSA

CASTELLAR GIALLO GENUA

120 X 120 X 2
240 X 120 X 2
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PIASTRA CERAMICA XXL

CANTARON


