
34       I  TEGELS                                      TEGELS  I    35

MARAZZI

TEGELS VOOR EEN 
THUIS VOL SFEER EN 

KARAKTER 
Keramische tegels zijn praktisch, duurzaam en 
de beste keuze bij vloerverwarming. Bij Raab 

Karcher vind je een grote verscheidenheid aan 
vloer- en wandtegels. Vele zijn geschikt voor 

binnen en buiten, waardoor 
 interessante combinaties mogelijk worden en  
je bijvoorbeeld je woonkamervloer op je terras 

kunt laten aansluiten. Met tegels kun 
 je ook goed je eigen accenten  
leggen en zo een thuis vol sfeer  

en karakter creëren. 
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Tegels uitkiezen kan spannend zijn en 
twijfels oproepen. Het gaat immers 
om keuzes die veel effect hebben en 
die je niet zomaar weer ongedaan 

maakt. Veel mensen 
houden zelfs al 
rekening met de blik 
van toekomstige 
bewoners en de 

waarde van hun keuzes bij verkoop 
van de woning. Ga jij bij de selectie 
van tegels voor je keuken, badkamer, 
woonkamer of terras daarom voor 
ingetogen en subtiel, of toch liever 
voor een uitgesproken stijl en eigen 
stempel? Je weet het antwoord 
misschien pas echt als je een tijdje 
met ideeën hebt gespeeld en het 
grote aanbod hebt verkend.  
 
HOGE KWALITEIT 
Bij Raab Karcher vind je een selectie 

uit de collecties van de 
voornaamste 

producenten. Deze 
fabrikanten hebben 

zich bewezen met hoge 
kwaliteit. Ze weten ook 

telkens te vernieuwen en 
verbeteren, en zo aan te sluiten op de 
woontrends. Over smaak valt uiteindelijk niet te 
twisten en het valt niet te voorspellen hoe jij of 
iemand anders in de toekomst naar je muren en 
vloeren kijkt. Dus lijkt het raadzaam om gewoon 
je persoonlijke voorkeur te volgen, of dat nu leidt 
tot opvallende creaties of tegels die een rustige 
achtergrond vormen. Misschien is de grootste 
uitdaging wel om het eens te worden met je 
huisgenoten. Een grondige afweging blijft hoe 
dan ook nuttig, want het ligt voor de hand dat 
de tegels lange tijd prominent in beeld zullen 
zijn. 
 
IDEAAL BIJ VLOERVERWARMING 
Over veel soorten vloerbedekking wordt gezegd 
dat ze geschikt zijn voor vloerverwarming, maar 
als je daar even over nadenkt wordt duidelijk dat 
niets boven tegels gaat. Het draait om 
warmtegeleiding en daarin is keramiek 
onverslaanbaar. Door de min of meer isolerende 
werking van andere materialen is (veel) meer 
energie nodig om de vloer te verwarmen. Met de 
uitfasering van aardgas en de opkomst van 
energie-efficiënte woningen, warmtepompen en 
lage temperatuurverwarming neemt het belang 
van goede warmtegeleiding alleen maar toe. 
Hoe meer warmteverlies, hoe meer 

energiekosten om een aangename 
binnentemperatuur te bereiken. De 
warmteoverdracht is tot wel 50 procent 
efficiënter met tegels, want die kunnen warmte 
opnemen, vasthouden en gelijkmatig 
verspreiden. 
 
ACCENTEN LEGGEN 
Voor veel mensen is de badkamer een ruimte 
waar ze zichzelf meer ontwerpvrijheid gunnen. 
Met tegels kun je goed accenten leggen en zo je 
eigen stijl creëren of de aandacht op iets 
bijzonders vestigen. Als je bijvoorbeeld bijzonder 
gecharmeerd bent van je nieuwe waskom kun je 
die uitlichten door te kiezen voor een andere 
kleur tegels op de wand achter de wastafel. Je 
nieuwe houten badkamermeubel krijgt extra 
cachet in combinatie met tegels in kleuren die 
daar in de natuur op aansluiten. Met zulke 
accentueringen leid je het oog naar bepaalde 
punten die jij tot blikvanger wilt maken. 

Tegelijkertijd creëer je een unieke ruimte die je 
persoonlijkheid weerspiegelt. 
 
INSPIRERENDE NATUUR 
De natuur is in deze tijd steeds meer de grote 
inspiratiebron. Een natuurlijke omgeving 
vermindert stress, verbetert onze stemming en 
prestaties, en stimuleert onze creativiteit. Tegels 
die zijn geïnspireerd door de natuur helpen om 
de beleving van een ruimte te verbeteren, en zijn 
dan ook in trek. Fabrikanten introduceren steeds 
meer plantaardige patronen en groen in hun 
keramiek, maar ook blauw is in opkomst. De 
klassieke tinten stralen rust, vertrouwen en 
stabiliteit uit, maar het kan ook een stuk 
uitgesprokener en energieker. Blauwgroen en 
turkoois roepen een mediterrane sfeer op, en in 
geometrische patronen kunnen ook getemperde 
tinten speelse effecten opleveren. 
 
GEDURFDE GEOMETRIE 
Geometrische patronen worden al sinds de 
oudheid gebruikt. De tegelfabrikanten brengen 
ze onder meer terug in de terrazzo-look en 

mozaïekachtige varianten waarvoor geen 
tijdrovend snij- en legwerk van kleine stukjes 
tegel nodig is. Designs met verschillende soorten 
marmer of steen laten unieke composities toe en 
zijn vaak ontworpen om te combineren met 
basistegels, waardoor de kleuren gemakkelijk op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Ook gedurfde 
combinaties die nog niet zo lang geleden als te 
veel van het goede werden beschouwd, zoals 
metallic elementen op marmerachtige 
oppervlakken, zijn trendy en kunnen gewone 
ruimtes een bijzondere en luxueuze toets 
meegeven. 
 
KLEUR EN TEXTUUR 
In de wereld van de keramiek valt veel te 
ontdekken, ook omdat producenten het aanbod 
blijven verdiepen en verbreden. Kleur is 
prominent aanwezig, en textuur wint terrein. Dit 
biedt steeds meer mogelijkheden om ruimtes 
een unieke uitstraling te geven. Met zorgvuldig 

gekozen tegels en 
creatieve combinaties kun 
je de sterke punten van je 
woning benadrukken. 
Tegels zijn geschikt voor 
bijna elke ruimte in huis. 
Ook in je hal en 
woonkamer profiteer je 
van de voordelen. 
Ravottende kinderen, 
vieze schoenen of een 
glas wijn dat omvalt: 

allemaal geen punt met een tegelvloer. 
Verschillende ruimtes kun je met tegels ook mooi 
op elkaar laten aansluiten door per verdieping 
voor één vloer te kiezen. 
 
NIEUWE TECHNIEKEN 
Veel fabrikanten breiden hun collecties uit met 
steeds grotere wandtegels, want het 
grootformaat is populair. In combinatie met 
smalle voegen leveren ze wanden op met een 
ruimtelijke, rustige en luxueuze uitstraling. 
Daarnaast maken nieuwe technieken fraaie 
oppervlakte-effecten mogelijk. Er zijn 
grootformaat tegels met het grijsgroene patina 
van kerkdaken, keramische mozaïeken met een 
fantasierijk geoxideerd blauw, en creaties die 
doen denken aan tin of zelfs cortenstaal, dat 
aansluit op de industriële interieurtrend. Andere 
fabrikanten roepen de sfeer van verre oorden op 
met rustieke tegels vol aardse en warme kleuren. 
Sommige verleggen de grenzen van 
tegeltechniek door een derde dimensie te 
zoeken met reliëfwerking en interpretaties van 
beton en natuursteen.  

Ingetogen en subtiel,  
of een uitgesproken  

stijl en eigen stempel?
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TIJDLOZE TEGELS 
De Nederlandse tegelfabrikant Sphinx heeft een 
lange traditie van trendsettende ontwerpen en biedt 
een rijk assortiment keramische tegels voor binnen 
en buiten. De tegels worden voor een groot deel 
gemaakt uit hergebruikte materialen. Een combinatie 
van moderne technologie en inspiratie uit de natuur, 
cultuur en eeuwen geschiedenis maken Sphinx tegels 
tegelijk onderscheidend en tijdloos. Een mooi 
voorbeeld is New Sphinx Basilica, geïnspireerd door 
de authentieke natuurstenen vloeren in de 
Maastrichtse Sint Servaas basiliek.  
 
 
 

 
New Sphinx Basilica is een luxe wand- en 
vloertegelconcept voor onder meer woonkamers en  
badkamers. De formaten 60x60 cm en 30x60 cm zijn 
gerectificeerd, waardoor zeer smalle voegen en een 
moderne uitstraling mogelijk worden. Speciaal voor 
vloertoepassing in woonkamer en keuken zijn 
bijpassende afgeronde plinten verkrijgbaar. Voor 
decoratieve doeleinden zijn er stroken in de formaten 
5x60 cm, 10x60cm en 15x60 cm. Alle uitvoeringen 
zijn verkrijgbaar in de vier tijdloze kleuren cream, 
light grey, grey en anthracite.  

LIEFDE VOOR DETAILS 
Rako behoort tot de grootste Europese producenten 
van keramische vloeren en tegels. Voor Rako staan 
keramische tegels voor stabiliteit, duurzaamheid en 
veiligheid, maar ook voor emotie en liefde voor 
details. Samenwerking met de prominente 
Tsjechische ontwerper Maxim Velovský resulteerde in 
de auteurscollectie Linka. Deze geglazuurde 
wandtegels met volledig gekleurde structuren die 
aangenaam aanvoelen zijn gemakkelijk te reinigen. 
Het basisformaat van 60x60 cm kan worden 
gecombineerd met 20x20 cm. De serie biedt neutrale  

 
tinten wit, grijs, wit-grijs, bruin, zwart, bruin en 
bruin-zwart, zodat je kunt kiezen voor een ingetogen 
of juist krachtige stijl.  
 
De succesvolle serie Betonico van Rako is uitgebreid 
met tegels in het formaat 45x45 cm en de 
gerectificeerde formaten 60x120 en 80x80 cm. 
Functionele staptegels en plinten zijn ook 
verkrijgbaar voor deze nieuwe formaten. Dankzij een 
nieuwe beglazingstechniek combineert Betonico een 
zacht en glad oppervlak met een hoge slipweerstand.  

 
Visuele hints van zand en grind geven de tegels hun 
typische betonlook. Rako ontwikkelde DryFix voor 
het aanbrengen van fijne reliëfs, structuren en 
mat/glans-effecten, het soort details dat met de 
traditionele HD-printtechniek niet haalbaar is. DryFix 
wordt toegepast in geselecteerde tegelseries, zowel 
basistegels als volvlaksdecors.

RAKOSPHINX



                                     TEGELS  I    41

EXPRESSIEVE BETONLOOK  
Tegels met een betonlook zijn de laatste jaren zeer 
populair. Met hun sobere maar expressieve 
verschijning geven ze elke ruimte een eigentijdse 
uitstraling. Villeroy & Boch introduceert met Spotlight 
een nieuw wand- en vloertegelconcept in een sterke 
betonlook. De vloertegels zijn verkrijgbaar in 30x60, 
60x60, 40x80 en 80x80 cm, met keuze uit matte en 
gepolijste tegels in een koel grijs en antraciet, of 
warmere tinten wit en grijs. Met mozaïeknetjes van 
2,5x15 en 5x5 cm kun je decoratieve accenten 
leggen waar je wilt. De matte wandtegels van 30x60 
en 40x120 cm zijn verkrijgbaar in wit en lichtgrijs. 
Hier kun je voor decoratie kiezen uit drie Natural 
Traces, tegels met organische patronen. 
 
Ook de nieuwe Atlanta-serie van Villeroy & Boch 
speelt in op de betontrend met een authentieke 
tweedehands look voor moderne interieurs. De 
vloertegels bieden je veel ontwerpvrijheid omdat ze 

verkrijgbaar zijn in 30x60, 60x60, 40x80, 80x80, 
30x120 en 60x120 cm. De ongeglazuurde tegels zijn 
er in de koele tinten mistig grijs, betongrijs en 
nachtgrijs, en de warme tinten albastwit, zandgrijs 
en koffiebruin. Ook hier kun je met strookdecoratie 
van 30x 60 cm of mozaïeken van 7,5x7,5 cm op 
netten van 30x30 cm je eigen creaties realiseren, net 
als met vilbostone porcellanato tegels in 60x60 cm 
met geometrisch decor. Bijpassende plinten zijn er in 
7,5x60 cm en 8x45 cm in alle vloerkleuren. 
 
NATUURLIJK EN INGETOGEN 
De Maastrichtse tegelfabrikant Mosa brengt met 
Stage een serie rijke en toch ingetogen tegels, 
geïnspireerd door de natuur. Mosa Stage is een 
veelzijdige collectie met een subtiel glinstereffect en 
tactiel reliëf dat niet de aandacht trekt maar wel een 
eigenheid aan elk interieur geeft. Elke tegel is een 
compositie van ontelbare stippen die samen een 
zachte, driedimensionale textuur creëren. Het scala 

van negen kleuren voor Mosa Stage sluit aan op de 
esthetische uitstraling en het subtiele karakter. Het 
bereik van de kleuren gaat van koel naar warm, in 
een verscheidenheid aan tinten die goed bij elkaar 
passen.  
 
Deze expressieve en dynamische tegelcollectie is 
geschikt voor verschillende projecten. Het formaat 
90x90 cm creëert ruimtelijkheid en is ideaal voor 
grotere ruimtes. Het vierkante formaat versterkt de 
uitstraling en de textuur van de tegel aanzienlijk. 
Hoewel Mosa Stage zo is ontworpen dat het patroon 
niet de blik van de kijker in een voorkeursrichting 
stuurt, biedt het formaat 30x60 cm de optie om het 
oog toch in een bepaalde richting te leiden. Je kunt 
ze gebruiken voor het creëren van een patroon of als 
accent in combinatie met de versie van 60x60 cm. 
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MOSA

VILLEROY & BOCH



MOTTO BY MOSA

LEVENDIG DUTCH DESIGN 
Motto by Mosa biedt Dutch Design voor 
verschillende interieurstijlen. De tegelontwerpers van 
Mosa staan aan de basis van het concept, waarin 
keuzegemak centraal staat. De nieuwste toevoeging 
is de Meld-collectie, die op subtiele wijze kleur geeft 
aan je wanden.  
Meld is een gedecoreerde wandtegel die zachter 
werkt dan een zuiver witte tegel en minder 
uitgesproken dan de wandtegels in pastelkleuren van 
de serie Expressive. Meld heeft in tegenstelling tot 
deze effen tegels een structuur die zorgt voor een 
levendige wand en een natuurlijke look & feel. 
 
 

 
Meld is er in twee formaten en drie kleuren, heeft 
een matte uitstraling en een oppervlaktestructuur die 
doet denken aan gevlinderd beton. De wandtegels 
passen perfect bij de vloertegels Form en Grain van 
Motto by Mosa, vanwege de stoere betonachtige 
uitstraling van Form en de subtiele spikkels van 
Grain.  
Zo ontstaat er harmonie tussen vloer en wand, terwijl 
je voldoende contrast houdt omdat de wandtegels 
een tintje lichter zijn dan de vloertegels. Met deze 
combinatie van vloer- en wandtegels breng je een 
vleugje tijdloos industrieel in je woning. 
 
 

VEELZIJDIG STIJLVOL  
Het Italiaanse Marazzi is een grote naam in 
keramische tegels. De reputatie voor stijl en kwaliteit 
heeft het bedrijf te danken aan innovaties, flair voor 
onderzoek en experimenten, en het vermogen om in 
te spelen op veranderingen in levensstijl, architectuur 
en design. Meerdere Marazzi collecties zijn gemaakt 
van minimaal 40 procent gerecyclede materialen. 
Met de Cementum-collectie, een originele 
interpretatie van een vertrouwd en veelzijdig 
materiaal, reproduceert Marazzi het uiterlijk en de 
eigenschappen van gegoten beton. Kleuraccenten 
versterken de diepte, en glazuren met StepWise 
technologie zorgen voor een zacht aanvoelend 
antislip-oppervlak. 

 
De zuiverheid van wit, als een canvas voor 
decoratieve elementen, is de kern van White Deco. 
Deze nieuwe, halfmatte en dunne wandbekleding 
van Marazzi is er in de uitzonderlijk grote maat 
60x180 cm. Met decoraties en accenten in heldere 
kleuren bereik je bijzondere effecten. De kleur, de 
subtiele structuur en het halfmatte oppervlak zijn 
onderscheidende kenmerken van de nieuwe Chill-
wandbekleding in het elegante formaat 25x76 cm. 
De zes kleuren wit, grijs, ivoor, roze, klei en blauw 
zijn ook beschikbaar in een driedimensionale 
diamantversie en de bloemendecoraties Melody en 
Foliage, een bladmotief met licht iriserende tactiele 
details. MARAZZI
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Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze 
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen 
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een 
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de  
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit  
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de 
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan  
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops 
vindt.  
 
Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor 
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten. 
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te  
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je 
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van 
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze  
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van  
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier! 
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