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De Tegel BV is sinds 1991 actief in cementtegels.  
Sinds 2006 heeft de Tegel BV zijn collectie uitgebreid met zelliges.

Onze organisatie is opgebouwd op vier pijlers 

Service en vakkundigheid  
Ons team, zowel in de binnen en buiten dienst zijn experts op hun vakgebied.  

Zij gaan ‘the extra mile’ om de best mogelijke service te bieden.

Loyaliteit 
 Loyaliteit aan onze klanten, aan onze leveranciers en alle  

andere partners waarmee wij werken. 

Innovatief 
 Onze R&D afdeling is constant op zoek naar technische en esthetische verbeteringen. 

Creatief en commercieel 
 We behouden de oude technieken in ere, maar we vragen ontwerpers  

om met een verfrissende blik naar onze producten te kijken. 
Dit levert vaak verrassende en nieuwe inzichten op. 

We blijven altijd op zoek naar goede en nieuwe commerciële kansen, waarbij wij  
ons realiseren dat we in een partnership vaak meer kunnen bereiken dan alleen. 

Daarom is ons motto

‘Passion for handmade beauty’

E s t a b l i s h e d  1 9 9 1

collection de tegel bv
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De Tegel BV is ontstaan tijdens de tweede bloeiperiode van de cementtegel die begint rond 1980. 
Oilily World, een wereld speler in de dames en kindermode, bouwde in 1980 haar nieuwe 
hoofdkantoor en pastte cementtegels op grote schaal toe.
 
In haar wereldwijde expansie besloot Oilily om 300 nieuwe flagship stores ‘all over the world’ 
te openen. In Japan, Australië, Zuid Afrika, Seoul, Hongkong, Rio de Janeiro,  
New York en Beverly Hills, alle Europese hoofdsteden enzovoorts. In al deze winkels van 
minimaal 400m2 verkoop oppervlak, pastte men dezelfde cementtegels toe.
De Tegel BV was in die jaren een business-unit van Oilily World zij voor de productie,  
plaatsing en onderhoud van de cementtegelvloeren in al deze winkels.
 
Nadat deze expansie was voltooid werd De Tegel BV door een management buy-out  
losgekoppeld van het moederbedrijf om als zelfstandige entiteit verder te gaan en zich  
te richten op de tegel en bouwmaterialen markt. Dit gebeurde in 1991, en daarom hanteren 
wij dit jaartal als oprichtingsjaar, maar eigenlijk is de Tegel BV al sinds 1980 in bedrijf.
 
Inmiddels is de Tegel BV een gevestigde naam met, naast distributie in Nederland maar ook 
actief op de Belgische markt, in Frankrijk, in Duitsland, in de UK, in Denemarken, in Noor-
wegen en ook in Rusland. Onze distributie breidt zich voortdurend uit.

Onze Visie
‘Passion for handmade beauty’ is ons leidmotief; wij zoeken de wereld af naar handgemaak-
te en exclusieve tegelproducten waarmee onze dealers zich kunnen onderscheiden van de 
rest van de markt. Hierbij hechten wij zeer aan groene productie processen, die het millieu 
zo min mogelijk belasten.
 
Onze Missie
We ‘go the extra mile’ voor onze klanten, naast de voortdurende investeringen in R&D,  
staat ons vakkundige team, onze dealers met raad en daad terzijde. Zij zorgen er elke dag 
voor dat onze klanten zo goed mogelijk bedient worden met de juiste adviezen. Voor ons 
is service een tweede natuur. Door onze flexibiliteit en oplossend vermogen, kunnen onze 
dealers de mooist denkbare vloeren aan hun klanten verkopen. 

                      
          Geert Olsthoorn

wij over ons: historie
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Cementtegels hebben een natuurlijke matte uitstraling. Toepassingen in badkamers,  
keukens, hallen, tuinkamers, woonkamers... kortom cementtegels passen overal.  
Wij combineren in onze ontwerpen hedendaagse stijlen met oude technieken. 
Laat u begeleiden door uw dealer bij het tekenen van uw vloer. Waar onze cementtegels ook 
worden toegepast, het voegt altijd originaliteit en persoonlijkheid toe. 
De eerste cementtegels verschenen rond 1850 in België en Frankrijk aanvankelijk als alternatief 
voor de veel duurdere porseleinen tegels. In den beginne maakte men vooral uni gekleurde
tegels, maar in de eerste bloeiperiode van 1900 tot 1930 begon men met toepassing van  
Art Deco en Jugendstil patronen. Deze typische afbeeldingen kan men heden ten dage nog 
steeds vinden in Belgische en Franse herenhuizen en openbare gebouwen.

Vanwege de duurzaamheid en de relatief ongecompliceerde productiemethoden werden de 
cementtegels ook ingezet in voormalige koloniën. Hierdoor zijn de cementtegels wereldwijd 
verspreid geraakt. Men vindt ze nu terug in Noord Afrika, Zuid Afrika, Zuid Amerika, Noord Ame-
rika, Azië en Australië. De decoraties in de verschillende wereld delen werd aangepast aan de 
lokale smaak, maar het productie proces bleef overal nagenoeg hetzelfde.

De kwaliteit van de cementtegel wordt bepaald door een aantal factoren;
•  De kwaliteit van de pigmenten; chemische pigmenten kunnen na verloop van tijd vervagen, 

daarom werkt De Tegel BV alleen met oxides en mineralen pigmenten, waar de verkleuring 
veel minder kans krijgt.

•  De kwaliteit van het cement; cement is er in alle soorten en maten, maar de Tegel BV werkt 
alleen met de allerbeste kwaliteit Portland cement.

•  De kracht van de hydraulische pers, deze moet maximaal 30 bar zijn, de machines waar 
onze tegels opgemaakt zijn werken met dertig bar.

• De mallen moeten regelmatig vervangen worden om onscherpe lijnen te voorkomen.
• De pigment laag moet drie tot 4 millimeter dik zijn om een goede slijtvastheid te garanderen.
•  De tegel moet 3 tot 4 weken rijpen, als dat korter is blijft de tegel broos en daarmee veel 

gevoeliger voor breuk en intrekken van vuil.
•  Als de tegel eenmaal geplaatst is moet er goed geïmpregneerd worden en regelmatig  

onderhouden worden met impregneer middel.
Omdat de tegels volledig hand gemaakt zijn, kan het voorkomen dat er een gering kleur -en 
maatverschil is per tegel, maar dat is juist wat de cementtegel zo charmant maakt. 
Helaas raakte het ambacht en de cementtegels uit de mode en werd na de tweede wereldoorlog 
vervangen door andere modernere vloer oplossingen. De tweede bloeiperiode begon rond 1980 
en is nog steeds gaande. 

cementtegels
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De Tegel BV heeft een kleurenpalet van 46 prachtige 

natuurlijke kleuren. Vraag er naar bij uw dealer.

kleurenpalet
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Stap 1

Stap 9

Stap 2

Stap10 

Stap 3

Stap 11

Stap 4

Stap 12

Stap 5

Stap 13

Stap 6

Stap 14

Stap 7

Stap 15 Stap 16

Stap 8

De Tegel BV heeft een kleurenpalet van 46 prachtige 

natuurlijke kleuren. Vraag er naar bij uw dealer.

Het productieproces is eigenlijk ‘up-side down’. De patroonmal wordt in de moedermal gelegd. De 

compartimenten worden gevuld met een vloeibare pigmentmix van marmergruis en fijn zand. 

Daarna wordt de rest van de mal afgevuld, eerst met fijn cementzand en vervolgens met grover 

cementzand. Dan wordt de tegel samengeperst door middel van een hydraulische drukpers met 

een druk kracht van minimaal 30 bar. 

Het maken van een tegel neemt tussen de 3 en 5 minuten in beslag afhankelijk van de compli-

citeit van het patroon. Nadat de tegel geperst is, wordt het voor 24 uur in een waterbad gelegd, 

zodat de cementkristallen zich kunnen ontwikkelen. Daarna worden de tegels in een ruimte 

met een hoog vochtigheidsgehalte ‘gerijpt’ zodat de cementkristallen verder kunnen uitharden. 

productieproces

in 16 stappen

 cementtegels | kleurenpalet | productieproces | De Tegel bv 



 
‹  Autumn | pattern | 14x14x1.6
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Alma | 8453 
14x14x1.6

Amalia | 6693 
14x14x1.6

Art deco   
14x14x1.6 

Classic | 8184   
14x14x1.6 

Autumn | pattern  
14x14x1.6

Autumn | corner 
14x14x1.6

Autumn | line 
14x14x1.6

Hanna  
14x14x1.6  

Dusk | 1081 
14x14x1.6

Far | 1358 
14x14x1.6

Lucia | 2358 
corner   
14x14x1.6

Lucia | 2358  
inside corner 
14x14x1.6

Lucia | 2358 
line 14x14x1.6

Tilda | 8258 
14x14x1.6

Oda | 8458 
14x14x1.6

Old Lilly  
14x14x1.6

Old Lilly | 6655  
14x14x1.6

Old star  
14x14x1.6

Pia | 1084 
14x14x1.6

Rose | 5393  
14x14x1.6

Sara | 8483  
corner  
14x14x1.6

Sara | corner   
14x14x1.6

Sara | line  
14x14x1.6

Sara | 8483   
line | 14x14x1.6

Uma | 1382  
14x14x1.6

Vera   
14x14x1.6

Martha | 6185  
14x14x1.6

New Logo  
14x14x1.6

overzicht | cementtegels 14 x 14 | De Tegel bv 

cementtegels 14 x 14

Ons assortiment in cementtegels zijn hoofdzakelijk verkrijgbaar in 14 x 14 cm en  

20 x 20 cm, met bijbehorende hoeken, lijnen en plinten in diverse kleuren en patronen. 

Afwijkende maten zijn op aanvraag ook mogelijk in 30 x 30, 40 x 40 en 60 x 60.

cementtegels 14 x 14 



‹

 

Classic | 8184 | 14x14x1.6 

‹  Alma | 8453 | 14x14x1.6

‹

    Amalia | 6693 | 14x14x1.6

‹

    Art Deco | 14x14x1.6
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Amalia | 6693 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Amalia Art deco | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Art decoAlma | 8453 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Alma

Alma | 8453 Amalia | 6693 Art deco  

Classic | 8184 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Classic

Classic | 8184 

cementtegels | alma | amalia | art deco | classic | De Tegel bv    

cementtegels 14 x 14

alma | amalia |
art deco | classic



 
‹  Autumn | 14x14x1.6 

De Autumn is een reproductie van een antieke art deco tegel. 

Een jong verliefd stel kwam bij ons met 3 oude tegels die zij 

vonden op een rommelmarkt. Zij wilden trouwen op een vloer 

met deze tegels. Binnen acht weken! Wij hebben alles aan de 

kant gezet om dit te realiseren, twee dagen voor de trouwdag 

lag de vloer er. Dat is de service die de Tegel BV kan bieden. 

Hiernaast ziet u het resultaat. Sindsdien is het een van onze 

meest succesvolle tegels.

‹

Dusk | 1081 | 14x14x1.6 
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 cementtegels | dusk | hanna | autumn | De Tegel bv    

cementtegels 14 x 14

Autumn | 8453 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Autumn

Autumn | pattern 
14x14x1.6

Autumn | corner 
14x14x1.6

Autumn  
corner small 

Autumn | 5883 
corner small 

Autumn  
inside corner small 

Autumn | 5883 
inside corner small

Autumn | line 
14x14x1.6

Autumn | 5883 | line smallAutumn | line smallHanna | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Hanna

Hanna | 14x14x1.6Dusk | 1081 
14x14x1.6

Dusk | 1081 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Dusk

dusk | hanna | 
autumn



 

Old star | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Old star

Old star  
14x14x1.6

‹  Far | 5461 



Product specificaties
Tegelformaat: 14 x 14 x 1,6
Tegelkleuren:   1.3 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 2.3
Collectie:   TegelBV
Standaard: Ja

21

 

Far | 1358 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Far

Far | 1358 
14x14x1.6

Lucia | 2358

Lucia | 2358 
corner 
14x14x1.6

Lucia | 2358  
inside corner 
14x14x1.6

Lucia | 2358 
line 14x14x1.6

Tilda | 8258 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Tilda

Tilda | 8258 
14x14x1.6

Oda | 8458 
14x14x1.6

Oda | 8458 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Oda Oda | 8458

Sara | corner   
14x14x1.6

Sara | line  
14x14x1.6

 cementtegels | old star | oda | farida | tilda | lucia | De Tegel bv    

old star | oda |  
farida | tilda | lucia

cementtegels 14 x 14



 
‹  Old Lilly | 6655 | 14x14x1.6

‹
‹

Rose | 5393 | 14x14x1.6 

Old Lilly | 14x14x1.6 
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Old Lilly | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Old Lilly Old Lilly | 6655 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Old Lilly Pia | 1084 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Pia

Old Lilly 
14x14x1.6

Old Lilly | 6655  
14x14x1.6

Pia | 1084 
14x14x1.6

Rose | 5393 
corner small 7x7x1.6

Rose | 5393
line small | 14x7x1.6Rose | 5393 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Rose

Rose | 5393  
14x14x1.6

Sara | 8483  
corner | 14x14x1.6

Sara | 8483  
line | 14x14x1.6

 cementtegels | old lily | pia | rose | sara | De Tegel bv    

old lily | pia | 
rose | sara 

cementtegels 14 x 14



 
‹  Martha | 6185 | 14x14x1.6

‹

‹

Martha | 6185 | 14x14x1.6

Uma | 1382 14x14x1.6
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Uma | 1382 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Uma Vera | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Vera

Uma | 1382 
14x14x1.6

Vera
14x14x1.6

Martha | 6185 
14x14x1.6

Martha | 6185 | 14x14x1.6 | Afb. 9 x Martha

New Logo 
14x14x1.6

New Logo | 14x14x1.6 | Afb. 9 x New Logo

 cementtegels | martha | uma | vera | new logo | De Tegel bv    

martha | uma |
vera | new logo

cementtegels 14 x 14



 

 

Alma | 5368  
20x20x1.6

Coba | 5810  
20x20x1.6

Cross | 1383  
20x20x1.6

Eduardo Big   
20x20x1.6

Elc | 8181  
corner | 20x20x1.6

Ell | 9413   
Line | 20x20x1.6

Mkc | 1081   
corner | 20x20x1.6

Spring | 20x20x1.6 Elv | 1053  
20x20x1.6

‹  Mar | 1081 | 20x20x1.6 

‹

Marlinda | 9413 | 20x20x1.6



 

Ons assortiment in cementtegels zijn hoofdzakelijk verkrijgbaar in 20 x 20 cm en  

14 x 14 cm, met bijbehorende hoeken, lijnen en plinten in diverse kleuren en patronen. 

Afwijkende maten zijn op aanvraag ook mogelijk in 30 x 30, 40 x 40 en 60 x 60.
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Color | 20x20x1.6 Color all 1  
20x20x1.6 

Color all 2  
20x20x1.6 

Color var  
20x20x1.6 

Dusk | 1042  
20x20x1.6

Dusk | 5442  
20x20x1.6

Dusk | 1094  
20x20x1.6

Dusk | 1081  
20x20x1.6

Wvl | 1081   
line 20x20x1.6

Wvic | 1081 | inside 
corner 20x20x1.6

Wvc | 1081   
corner | 20x20x1.6

Mkic | 1081 | inside 
corner | 20x20x1.6

Mkl |1081 | line 
20x20x1.6

Safi Roz 1 | 20x20x1.6Safi | 9368  
20x20x1.6

Emma | 5382  
20x20x1.6

Elv | 1081  
20x20x1.6

Elv | 8310 
20x20x1.6

Elv | 8181  
20x20x1.6

Jua | 5442 | 
20x20x1.6

Kar | 5442  
20x20x1.6

Lisa | 5583  
20x20x1.6

Lisa | 8381  
20x20x1.6

Lisa | 9313  
20x20x1.6

 overzicht | cementtegels 20 x 20 | De Tegel bv 

cementtegels 20 x 20

cementtegels 20 x 20 



 

 
‹  Marlinda | 9413 | 20x20x1.6 

‹

‹

Martha | 1366 | 20x20x1.6

Mar 8181 | 20x20x1.6  & Elegant | 20x20x1.6
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 overzicht | cementtegels 20 x 20 | De Tegel bv 

cementtegels 20 x 20

cementtegels 20 x 20 

Mar | 8193 
20x20x1.6

Mar | 9410 
20x20x1.6

Martha | 6185  
20x20x1.6

Martha | 1366 
20x20x1.6

Martha | 1081 
20x20x1.6

Martha | 6685 
20x20x1.6

Martha | 8181  
20x20x1.6

Tiel | 20x20x1.6

Stella | 20x20x1.6

Vita | 5393  
20x20x1.6

Marlinda | 9413  
20x20x1.6

Marlinda | 5384  
20x20x1.6

rbc | 1081 | back 
corner | 20x20x1.6

rbic | 1081 | backinside- 
corner | 20x20x1.6

rc | 1081 | corner 
20x20x1.6

rci | 1081 | inside 
corner | 20x20x1.6

rl | 1081 | line  
20x20x1.6

rli | 1081 | inside 
line | 20x20x1.6

Mar | 1081  
20x20x1.6

Mar | 4293  
20x20x1.6

Mar | 8181  
20x20x1.6

Ons assortiment in cementtegels zijn hoofdzakelijk verkrijgbaar in 20 x 20 cm en  

14 x 14 cm, met bijbehorende hoeken, lijnen en plinten in diverse kleuren en patronen. 

Afwijkende maten zijn op aanvraag ook mogelijk in 30 x 30, 40 x 40 en 60 x 60.



 
‹  Alma | 5368 | 20x20x1.6 

‹
‹ ‹

Classic | 8184 | 20x20x1.6

Classic | 8184 | 20x20x1.6 Classic | 8184 | 20x20x1.6
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Cross | 1383 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Cross Alma | 5368 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Alma

Alma | 5368  
20x20x1.6

Coba | 5810 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Coba

Coba | 5810  
20x20x1.6

Cross | 1383  
20x20x1.6

 cementtegels | alma | classic | coba | cross | eduardo big | De Tegel bv     

cementtegels 20 x 20

Eduardo Big   
20x20x1.6

Eduardo Big | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Eduardo Big

alma | coba |
cross | eduardo big



 
‹  Color | 20x20x1.6  
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Color all 2 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Color all 2 Color var 2 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Color var 2 Color | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Color Color all 1 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Color all 1

 cementtegels | color | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

Color | 20x20x1.6 Color all 1  
20x20x1.6 

Color all 2  
20x20x1.6 

Color var 2  
20x20x1.6 

color 
Deze vier tegels zijn samengesteld uit alle kleuren  

die wij in ons kleurenpallet hebben.



 
‹  Dusk | 1081 | 20x20x1.6

‹
‹ ‹

Dusk | 1094 | 20x20x1.6

Dusk | 1094 | 20x20x1.6 Dusk | 1042 | 20x20x1.6
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Dusk | 1042 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Dusk Dusk | 1094 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Dusk Dusk | 5442 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Dusk

 cementtegels | dusk | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

Dusk | 1042  
20x20x1.6

Dusk | 5442  
20x20x1.6

Dusk | 1094  
20x20x1.6

Dusk | 1081 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Dusk

Dusk | 1081  
20x20x1.6

dusk 



 
‹   Mar | 8181 & Ell | 1081 & Elc | 1081 | 20x20x16.6
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Elegant | 8181 | Line Corner | 20x20x1.6 Elegant | 9413 | corner line | 20x20x1.6 Wvl | 1081 | line corner | 20x20x1.6

 cementtegels | elegant serie | mika serie | wave serie | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

Elegant | 8181 
corner | 20x20x1.6

Elegant | 9413  
Line | 20x20x1.6

Wvl | 1081   
line | 20x20x1.6

Wvic | 1081 | inside 
corner 20x20x1.6

Wvc | 1081   
corner | 20x20x1.6

Mkl | 1081 | line | 20x20x1.6
Mkc | 1081 | corner | 20x20x1.6

Mkc | 1081   
corner | 20x20x1.6

Mkic | 1081 | inside 
corner | 20x20x1.6

Mkl |1081 | line 
20x20x1.6

elegant serie |
mika serie | wave serie 



 
‹  Spring | 20x20x1.6

‹

Rose | 5393 | 20x20x1.6
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Safi Roz 1 | 20x20x1.6Safi | 9368 
20x20x1.6

Spring | 20x20x1.6

Safi | 9368 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Safi Safi Roz 1 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Safi Roz 1 Spring | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Spring

Emma | 5382 
20x20x1.6

Emma | 5382 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Emma

 cementtegels | emma | safi | safi roz | spring | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

emma | safi |  
safi roz | spring



 
‹  Elv | 1081 

‹

Elv | 8310 | 20x20x1.6
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Elv | 1053 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Elv Elv | 1081 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Elv Elv | 8181 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Elv Elv | 8310 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Elv

 cementtegels | elvira | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

Elv | 1053  
20x20x1.6

Elv | 1081  
20x20x1.6

Elv | 8310  
20x20x1.6

Elv | 8181 
20x20x1.6

elvira 



 
‹  Jua & Kar | 5442 | 20x20x1.6 

‹

Lisa | 5583 | 20x20x1.6
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Jua | 5442  
20x20x1.6

Kar | 5442  
20x20x1.6

Lisa | 5583  
20x20x1.6

Lisa | 8381  
20x20x1.6

Lisa | 9313 
20x20x1.6

Jua | 5442 | Kar | 5442 | 20x20x1.6 Lisa | 5583 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Lisa Lisa | 8381 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Lisa Lisa | 9313 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Lisa

 cementtegels | jua | kar | lisa | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

jua | kar | lisa 



 

Mar | 1081  
20x20x1.6

Mar | 1081 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Mar

‹   Mar | 1081 | 20x20x1.6

‹

Mar | 8181 | 20x20x1.6
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Mar | 4293  
20x20x1.6

Mar | 8181  
20x20x1.6

Mar | 8193  
20x20x1.6

Mar | 4293 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Mar Mar | 8181 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Mar Mar | 8193 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Mar

Mar | 9410  
20x20x1.6

Mar | 9410 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Mar

 cementtegels | marika | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

marika 



 

Martha | 1081  
20x20x1.6

Martha | 1081 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Martha

‹  Marlinda | 9413 | 20x20x1.6

‹

Martha | 1366 | 20x20x1.6
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Martha | 6185  
20x20x1.6

Martha | 1366  
20x20x1.6

Martha | 6685  
20x20x1.6

Martha | 8181  
20x20x1.6

Martha | 1366 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Martha Martha | 6685 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Martha Martha | 6185 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x MarthaMartha | 8181 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Martha

cementtegels | martha | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

martha 



 

Vita | 5393 
20x20x1.6

Vita | 5393 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Vita

‹  Marlinda | 5384 | 20x20x1.6 

‹

Vita | 5393 | 20x20x1.6
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Tiel | 20x20x1.6 Stella | 20x20x1.6

Tiel | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Tiel Stella | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Stella

cementtegels | vita | tiel | stella | marlinda | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

Marlinda | 9413 
20x20x1.6

Marlinda | 9413 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Marlinda

Marlinda | 5384 
20x20x1.6

Marlinda | 5384 | 20x20x1.6 | Afb. 4 x Marlinda

vita | tiel |
stella | marlinda



 
‹  G8.1 | granith black | 20x20x1.6  &  Rl | 1081 | line | 20x20x1.6 &  Rc | 1081 | corner |20x20x1.6

‹

Uni | mix | 20x20x1.6



Product specificaties
Tegelformaat: 14 x 14 x 1,6
Tegelkleuren:    1.3 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 2.3
Collectie:    TegelBV
Standaard: Ja
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G1.0 | granith 
white | 20x20x1.6

G8.1 | granith 
black | 20x20x1.6

G1.0 | granith white | 20x20x1.6 
Afb. 4 x G1.0

G8.1 | granith black | 20x20x1.6
Afb. 4 x G8.1

rc | 1081 | corner 
20x20x1.6

rbc | 1081 | back 
corner | 20x20x1.6

rci | 1081 | inside 
corner | 20x20x1.6

rbic | 1081 | backinside- 
corner | 20x20x1.6

rl | 1081 | line  
20x20x1.6

rli | 1081 inside 
line | 20x20x1.6

rci | inside corner - rl | 1081 | 20x20x1.6

 cementtegels | granito | retro serie | De Tegel bv    

cementtegels 20 x 20

granito |
retro serie 



 

 

Reliëf hexagonal | 20x23x1.6

Hexagonal | 20x23x1.6 | 7 x hexagonalReliëf hexagonal | Plain | 20x23x1.6 
7 x Reliëf hexagonal

‹  TH | 429 | 30x30x2.0

Hexagonal | diamond | 20x23x1.6



Octogonal | Insert | 
Octogonal | 20x20x1.6

TH | 429 | 30x30x2.0 | 4 x THDiamond | 11.5x20x1.6 | 12 x Diamond

Diamond | 11.5x20x1.6

Prolong | hexagonal | 20x30x1.6 | 5 x Prolong
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 coming soon | De Tegel bv 

cementtegels

Prolong | hexagonal | 20x30x1.6 Octogonal | Insert TH | 429 | 30x30x2.0

Door extensieve samenwerking met ons R&D team in onze fabrieken hebben we deze reeks  

ontwikkeld. Dit is slechts een deel van de collectie. Andere geometrische patronen zijn nu nog in 

ontwikkeling. Wij verwachten deze collectie in het voorjaar van 2016 te lanceren.

coming soon



Lantern | 20x20x1.6 

Lantern | 20x20x1.6 

Seashell | 20x20x1.6

Seashell | 20x20x1.6

 

 
‹  H104 | 30x30x2.0 

‹

TK | 647 | 60x60x2.0 cm



Granada | 28.8x28.8x1.6

TI641 | 40x40x2.0Lavato | 40x40x2.0H104 | 30x30x2.0 
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H104 | 30x30x2.0 Lavato | 40x40x2.0 TI641 | 40x40x2.0

coming soon | De Tegel bv 

cementtegels

Granada | 28.8x28.8x1.6 & 
Sevilla | 21.2x21.2x1.6 

coming soon
Hier ziet u verdere ontwikkelingen. Het patroon in de header is een tegel van 60x60x2.0 cm uniek 

en nog nooit vertoont in de cementtegel wereld. De Seashell en de Lantern zijn ook uitstekend 

te gebruiken op de muur. De Granada en Sevilla sluiten via een interlock systeem op elkaar aan.  

De Lavato is een terrastegel bij uitstek.
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cementtegels

Tegel motieven 
part 03.pdf:3

Tegel motieven 
part 01.pdf:6

Tegel motieven 
part 03.pdf:6

Diagonaal simpel

Tegel motieven 
part 04.pdf:2

Tegel motieven 
part 01.pdf:5

Tegel motieven 
part 04.pdf:8

Tegel motieven 
part 01.pdf:7

Tegel motieven 
part 04.pdf:3

Tegel motieven 
part 02.pdf:2

Tegel motieven 
part 04.pdf:4

Tegel motieven 
part 02.pdf:4

Tegel motieven 
part 04.pdf:7

Tegel motieven 
part 01.pdf:2

artist impression
new developments 
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Anke van der Endt, a graduate of the Design Academy Eindhoven, established the Dutch brand 
Pip in 2006. The company specializes in the design and development of lifestyle products.

The brand experience is based on Pip’s experiences. Each year’s products revolve around  
a new event that has inspired Pip, which in turn serves as the theme for the collections.  
These experiences can be read on the website (www.pipstudio.com). Pip is the alter ego of 
the brand’s founder.

Pip appeals to a very large target group. Pip’s niece, for example, uses a Pip school diary, 
while her grandma pours tea out of a Pip teapot and Pip herself sleeps in Pip pajamas. 

Pip Studio products are now available in more than 35 countries at better department stores 
and a wonderful range of retailers.

The success is based on the studio’s strong design sensibility, which also clearly appeals to 
an international audience. All the professional partners with whom Pip works for production, 
distribution, marketing and sales also contribute to the brand’s success.

The designs are characterized by rich and layered designs, with a recognizable color palette. 
Detailing is as important as quality. A great deal of attention is also devoted to the finishing 
touch of the products.

The newest addition to the Pip family is a cement tile collection. Pip used this old French 
technique to create and launch a beautiful contemporary collection. 

This collection is produced by Tegel BV and sold at the better tile specialist shops.

For info please contact us at info@tegelbv.nl

pip studio
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Big Star | Khaki 
20x20x1.6

Sunflower | Grey  
20x20x1.6

Corner | Sand
20x20x1.6

Sunflower | Green  
20x20x1.6

Daisy | Sand 
20x20x1.6

Pip | Sand 
20x20x1.6

Pip | Green  
20x20x1.6

Primrose | Sand 
20x20x1.6

Inside Corner 
Sand | 20x20x1.6

Poppy | Blue 
20x20x1.6

Line | Sand
20x20x1.6

Lily | Sand
20x20x1.6

Sunflower | Aqua  
20x20x1.6

Sunflower | Sand  
20x20x1.6

 cementtegels | pip studio | De Tegel bv 

cementtegels

pip collectie
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Op een van onze eeuwig durende zoektochten naar artisanale handgemaakte producten vonden wij prachtige hand 
gemaakte Zelliges. ‘Zellige’ is het Arabische woord voor ‘gebakken tegel’. Het productie proces is 600 jaar oud en 
het ambacht is tot nu toe nog nauwelijks veranderd. De bekendste karakteristieken van de Zelliges zijn de prachtige 
kleurnuances en het hand gekapte karakter. Zelliges worden in het gehele Midden Oosten gebruikt, in paleizen, 
herenhuizen, hammams en tegenwoordig ook in chique hotels en hippe restaurants. Ook de vraag naar Zelliges in 
Europa maakt een sterke groei door.

De technieken van het oude ambacht hebben echter ook een keerzijde; ze zijn niet meer van deze tijd. Er wordt  
gewerkt onder erbarmelijke omstandigheden. Dagen van 12 uur zijn geen uitzondering en kinderen beginnen op 
jonge leeftijd het ambacht te leren, om een schamele bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen, waar vaak vele 
monden gevoed moeten worden. Er wordt gewerkt met giftige glazuren, die met de hand gemengd worden. De tradi-
tionele kleiovens mogen alleen s’nachts gestookt worden omdat de rook zo zwart en giftig is, dat het de gezondheid 
van de mensen in de wijde omgeving aantast. Pioniers met ondernemerszin in het bloed -hoe Hollands kan het zijn-, 
zagen wel kansen met de Zelliges, maar niet op deze manier. Aan de ene kant beseften wij dat het oude ambacht 
behouden moest blijven, maar dat de Zelliges geproduceerd moesten worden met de technische kennis van nu.

Gezamenlijk met onze partner ter plaatse ontwikkelden wij een plan. We zouden een fabriek bouwen waarin alle 
processen die een belangrijk onderdeel van de tegel uitmaken (zoals bijvoorbeeld de kleisamenstelling) maar die 
niet de ‘look en feel’ beïnvloeden, geïndustrialiseerd zouden worden. Dat terwijl alle processen die de ‘look en feel’ 
bepalen, traditioneel zouden blijven, zodat de originele karakteristieken van de Zellige behouden zouden blijven.

De fabriek is inmiddels in volle gang. Voor zover wij weten zijn wij de enige fabriek in het Midden Oosten die de 
Zelliges op deze manier vervaardigd. Wij werken met de beste geïmporteerde machines die er op de markt te 
koop zijn. Onze ovens worden op gas gestookt, waardoor er hoegenaamd geen uitstoot is van schadelijke gassen.  
Onze glazuur grondstoffen worden uit Europa geïmporteerd en zijn zelfs volgens de strengste normen volledig veilig. 
Wij werken met Europese gerenommeerde chemici, die de recepturen van onze eigen kleuren voor ons ontwikkelen, 
en de arbeiders ter plaatse trainen hoe ze deze glazuren moeten bereiden en aanbrengen.

Voorts werken wij met technische universiteiten ter plaatse, om productie technieken en de processen nog 
verder te verbeteren en afval te reduceren. We zijn inmiddels zo ver dat 95% van alle afvalmaterialen 
hergebruikt worden.

Bovendien zorgen wij goed voor onze mensen. Ze krijgen een goed salaris, zijn verzekerd werken in een veilige 
omgeving en bouwen pensioen op. Kinderarbeid is vanzelfsprekend uit den boze. De gezinnen mogen gratis  
gebruik maken van onze medische dienst. Omdat wij ook met vrouwen werken is ook de kinderopvang goed geregeld. 
Daarbij hoort dat de collectie constant van kwaliteit is en de supply chain betrouwbaarheid en levertijd garandeerd.

zelliges
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101 Blanc

Omdat wij innovatie in dit zes eeuwen oude productieproces 

hebben weten te bewerkstelligen noemen wij onze Zelliges, 2.0. 

Hiermee zijn wij voorbereid op de toekomst. 

De bekendste karakteristieken van de Zelliges zijn de 

prachtige kleurnuances en het hand gekapte karakter.

kleurenpalet

productieproces

201 Jaune

502 Petrolium Bleu

102 Gris

401 Rouge

503 Aubergine

104 Bleu Ciel Gris

402 Rouge Carmin

601 Vert Foncé

105 Gris Foncé

403 Rouge Vermillon

107 Blanc Cassé

404 Vieux Rose

108 Sable

405 Peché

801 Noir

109 Cafe au Lait

501 Turquoise

901 Brun Foncé

 

zelliges 10 x 10  

 zelliges | kleurenpalet | productieproces | De Tegel bv 



 
Zellige 108 | Sable | 10 x 10 Zellige 109 | Cafe au Lait | 10 x 10

Zellige 101 | Blanc | 10 x 10
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Zellige 201 | Jaune Citron | 10 x 10
 zelliges | De Tegel bv 

zelliges

Zellige betekent in het Arabisch ‘gebakken tegel’. Wij produceren onze Zelliges in 

een ‘State of the art fabriek’ met schone en groene werkomstandigheden, zonder 

de tradities van het oude ambacht uit het oog te verliezen. De zelliges zijn op aanvraag 

ook leverbaar in 5 x 5 cm en 5 x 10 cm en ook in een extra duurzame vloerkwaliteit.

Zellige 401 | Rouge | 10 x 10 Zellige 402 | Rouge Carmin | 10 x 10 Zellige 403 | Rouge Vermillon | 10 x 10

zelliges 10 x 10  

Zellige 102 | Gris | 10 x 10 Zellige 104 | Bleu Ciel Gris | 10 x 10 Zellige 105 | Gris Foncé | 10 x 10 Zellige 107 | Blanc Cassé | 10 x 10

eco friendly
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Zellige 801 | Noir | 10 x 10
zelliges | De Tegel bv

zelliges

Zellige 901 | Brun Foncé | 10 x 10Zellige 601 | Vert Foncé | 10 x 10

Zellige 501 | Turquoise | 10 x 10 Zellige 502 | Petrolium Bleu | 10 x 10

Zellige 503 | Aubergine | 10 x 10

zelliges 10 x 10  

eco friendly

Zellige 405 | Peché | 10 x 10Zellige 404 | Vieux Rose | 10 x 10
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ontwerp je eigen tegel
Eigen kleurcombinaties
Omdat het bestellen van ‘eigen kleurcombinaties’ een hoge vlucht heeft genomen,  
hebben wij de functionaliteit van dit programma sterk verbetert. U kunt samen met  
uw dealer in een paar eenvoudige stappen een eigen tegel maken, en die vervolgens 
importeren in de ‘maak je eigen vloer’ module. 

In deze module kunt u vloeren creëren met eigen kleurcombinaties die zijn weerga  
niet kennen en uniek zijn in hun soort. 

De weg wijst zich eigenlijk vanzelf uit.
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beschikbare vormen en maten

14x14x1.6 cm

20x20x1.6 cm

30x30x2.0 cm

40x40x2.0 cm

60x60x2.0 cm
Prolong Hexagonal
20x30x1.6

Big Hexagonal
20x23x1.6

Reliëf Hexagonal
20x23x1.6

Small Hexagonal
15x17.2x1.6

Diamond
11.5x20x1.6

Octogonal Insert
8.28x8.28x1.6

Octogonal
20x20x1.6

Lantern
20x20x1.6

Seashell
20x20x1.6

Sevilla
21.2x21.2x1.6

Granada
28.8x28.8x1.6
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bestelsysteem voor dealers 
Webshop  

In onze webshop vindt u al onze producten.  
Van Cementtegels tot Zelliges en van Roma’s tot onderhoudsproducten.
Ieder seizoen hebben we een aantrekkelijke aanbieding voor alle dealers.

Veel succes met de zaken.
Wij wensen u spoedig zowel digitaal als persoonlijk te mogen ontmoeten.

Geert Olsthoorn, 

Algemeen directeur Tegel BV
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Belangrijke tips bij het plaatsen en onderhouden van cementtegels;
• Altijd verlijmen op een kurk droge ondervloer
• Nooit gekleurde voeg gebruiken.
•  Lijm- en voegmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor natuursteen.  

De tegel bv gebruikt hiervoor de producten van kiesel.
•  Reiniging pas enkele dagen na het invoegen. Houd er altijd rekening mee dat  

de cementtegels niet goed tegen zuren zoals azijn, thee, chloor, enz. kunnen. 
 Mocht dit er op komen onmiddellijk weghalen.
•  Blijf trouw aan 1 merk: Akemi bij het behandelen en onderhouden van de  

cementtegels. Lithofin heeft ook geschikte producten voor de behandeling en  
nazorg van cementtegelvloeren, informatie kan opgevraagd worden bij de Tegel bv.

•  Onbehandelde vloeren: indien door omstandigheden de vloer nog niet volledig wordt 
afgewerkt en er dienen nog werkzaamheden te gebeuren op te vloer, raden wij altijd  
aan om de vloer af te dekken met linnen doeken, nooit met plastiek, platen of karton.

•  Vloerverwarming: cementtegels kunnen gemakkelijk op vloerverwarming. 
  Zorg wel dat er flexibele lijm en voeg gebruikt wordt. Vermijdt grote temperatuur- 

verschillen tijdens en zeker enkele weken na de plaatsing. Volg de algemene richtlijnen 
voor vloerverwarming en er kunnen geen problemen ontstaan.

•  Buiten plaatsen: cementtegels kunnen toegepast worden in open patio’s, inkomhalletjes.  
Echt helemaal in de zon raden wij af. De tegels kunnen verkleuren. Deze verkleuring is  
minimaal.

•  Openbare ruimte’s: bij het gebruik van cementtegels in openbare ruimtes zoals restaurants, 
kantoren, winkels, raden wij aan om met een poetsmachine de vloer te onderhouden.

•  Verzagen: altijd een waterzaag gebruiken. 
 De toplaag van de cementtegel is marmer en graniet.
•  Douche vloer: cementtegels in een inloopdouche raden wij af, i.v.m. 
 kalkaanslag wat niet te verwijderen is op cementtegels. 

belangrijke tips

Leg- en onderhoudsvoorschriften:
Om zo lang mogelijk goed van uw vloer te kunnen genieten is het van belang dat de  
cementtegels volgens bepaalde voorschriften geplaatst, afgewerkt en onderhouden worden. 
De Tegel bv adviseert het merk Akemi en Kiesel te gebruiken. Lithofin is ook een goed merk 
voor het behandelen en onderhouden van uw cementtegels. Het is wel van belang, dat u 
trouw blijft aan één merk, dit geld voor alle onderhoud en behandelproducten.
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Neem contact met ons op!  

Wij helpen u graag bij het zoeken van een dealer in uw buurt.  
de Tegel bv heeft zeer veel dealers zowel in Nederland, België,  
Engeland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

U kan ons ook steeds mailen groothandel@tegelbv.nl 
De Tegel B.V. Groothandel 
Konijnenberg 38 
4825 BD Breda 
T.  0031-(0)76-5729082
F:  0031-(0)76-5729946 
E:  info@tegelbv.nl
 
Dealers
Uw dealer is uw vakman! Cementtegels en Zelliges verdienen het juiste advies  
en plaatsing. Onze dealers zijn nauwkeurig uitgekozen door De Tegel bv. 
De dealer heeft jarenlange ervaring en zal u zeker goed begeleiden in uw keuze.

contact en dealers



 

De Tegel bv
Konijnenberg 38
4825 BD  Breda
The Netherlands
t 0031-(0)76-572 90 82
f 0031-(0)76-572 99 46
groothandel@tegelbv.nl
www.tegelbv.nl


