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woodstone

vtwonen tegels by Douglas & Jones
Omdat ...

je in één klap je huis een 		

		

bijzondere uitstraling geeft

Omdat ...

je deze overal kunt toepassen, óók

		

in de badkamer en keuken

Omdat ...

de tegels er in allerlei formaten,

		

kleuren en afwerkingen zijn,

		

van groot tot smal, van ruw tot glad

Omdat ...

je kunt kiezen voor een bijzonder

		

dessin als opmerkelijk detail op je

		

vloer of muur

Omdat ...

de tegels allemaal zo mooi basic

		zijn

Omdat ...

ze van vtwonen en Douglas &

		Jones zijn

facebook.com/douglasjonesnl

classic
De serie Classic biedt een
klassiek marmerdessin in een
nieuw jasje... een tikkie
gedurfd en op speelse wijze.
In vier basic en matte tinten
voor zowel wand als vloer.
Extra bijzonder is de XXL
dessintegel: Classic Mosaic.
Deze tegel oogt alsof er
stukjes marmer zijn verwerkt in
beton, voor een mooi, repeterend en ritmisch effect.
Je kunt kiezen uit verschillende
afmetingen, te weten: 7,3 x 30
cm, 30 x 60 cm, 74 x 74 cm
én de XXL tegel Classic heeft
maar liefst een afmeting van
74 x 148 cm.
Deze is ook verkrijgbaar in
een mosaic uitvoering in de
kleuren White & Grey.
op de vloer en op de wand CLASSIC |
Antracite mat 74x74 cm |

A

CLASSIC | Grey
7,3 x 30 cm |

classic | White 74x148 cm |

op de vloer classic | White 74x74 cm |

op de vloer classic
Mosaic | Grey
74x148 cm |

A
A

craft
De serie CRAFT is geïnspireerd op de traditionele,
ambachtelijk handgemaakte
wandtegels.
Maar het prachtige kleurenpalet is helemaal van nu!
Een extra bijzonder kenmerk
betreft de schuin afgekapte
randen zodat de tegels met
een minimale voeg kunnen
worden verwerkt.
De rijke en bijzondere kleurschakering geven karakter
aan ieder interieur. Combineer
eens uni kleuren met decors,
voor een fantastisch effect.

A

deze pagina:
craft | Light Grey 12,5x12,5 cm Uni &
rechterpagina linksonder: craft |
Midnight Blue 12,5x12,5 cm uni en
decors | afbeelding rechts: craft |
Light Grey 12,5x12,5 cm uni |

CRAFT | Egg White mat
uni 12,5 x 12,5 cm |

wonen & werken
voor meer inspiratie
Liever een bijzondere werkplek? Als je wonen en werken combineert,
waarom dan geen blikvanger maken!
Creëer bijvoorbeeld een complete werkhoek in je woonkamer met
bijzondere & basic tegels van vtwonen by Douglas & Jones.

afbeelding boven en van links naar rechts: craft | Grey 12,5x12,5 cm, mix van uni en
decors + CRAFT | Light Grey 12,5x12,5 cm uni | afbeelding rechterpagina: op de vloer
Hormigon | Antracite 60x60 cm, mix van uni en decors |

B

hormigon
De serie Hormigon is een
‘klassieker’ onder de tegels
en dé perfecte basis voor een
karaktervolle vloer of wand in
prachtige kleurnuances met
een vintage tintje!
In twee stoere uni kleuren
verkrijgbaar + vijf bijpassende
ton-sur-ton decors voor
speelse combinaties.
Kies je eigen unieke ontwerp!
Bijzonder sfeervol en ideaal
om je huis nóg mooier te
maken!

Hormigon | Grey
60x60 cm |

Hormigon | Antracite
60x60 cm, mix van
decors |

C

vtwonen tegels by Douglas & Jones

D
CLASSIC
Grey
7,3 x 30 cm

loft
De serie Loft is een prachtige,
neutrale serie in betonlook
met een industrieel karakter.
Om verliefd op te worden,
deze stoere, stijlvolle tegels in
drie tinten. Strak, maar ook erg
sfeervol.
Ook leverbaar in patroon
Block, wissel deze eens af
voor een bijzonder accent op
de wand.

Loft | Silver 59,2x59,2 cm |

Beschikbaar in 59,2x59,2cm in
Silver, Grey & Black en in Block
(11,4x59,2 cm en 14,6x59,2 cm)
in Grey & Black.

Loft Grey | 59,2x59,2 cm |

E

F

Loft | Grey
59,2x59,2 cm |

D

hormigon | Antracite 60x60 cm,
mix van decors|

G

H

koken & eten
Hier wil je toch gelijk aan
de slag?
Voor urenlang (kook)plezier. In deze keukens kun je naar hartelust experimenteren. De betegelde achterwanden zijn niet alleen een plaatje
om te zien, maar ook nog eens erg praktisch.
LEKKER NATAFELEN
Door de gezellige sfeer kun je wel urenlang in de keuken blijven zitten.
Van samen koken tot samen eten en van eten tot heerlijk natafelen.
Met een onderhoudsvriendelijke tegelvloer is dat extra genieten.
afbeelding boven: op de wand bij de bar Neo | Noir 20x20 cm | afbeelding rechterpagina rechtsboven: op de wand Mediterranea Calpe Black 7,5x30 cm | afbeelding
rechtsonder: achterwand in de keuken Neo | Ambre 20x20 cm, mix van decors |

hormigon | Grey 60x60 cm |

I

marble
statuario
De serie Marble Statuario
White is een ware klassieker in
een modern jasje.
In een matte, natuurlijke kleurschakering zorgt deze tegel
voor een bijzonder marmereffect. Het formaat van de
kleine, rechthoekige tegels
geeft een speels effect. Elke
tegel heeft zijn eigen unieke
adering, wat garant staat voor
een levendige uitstraling.
Subtiel, maar toch bijzonder.

op de wand Marble Statuario |
White 7x28 cm |

J
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MEDITERRANEA

MEDITERRANEA |
Concrete 13,2 x 40 cm |

De serie Mediterranea is
verkrijgbaar in verschillende
kleuren en formaten.
Glanzende handgevormde
tegels voor een bijzonder
accent. Kies voor een subtiele,
maar stijlvolle toepassing of
maak speelse combinaties van
formaten en zélfs kleuren.
Mix & match én maak van
wonen een feestje!

F
afbeelding linksboven: visgraatmotief in
Mediterranea Calpe | Nieve 7,5x30 cm |
linksonder: op de wand Mediterranea
Javea | Nieve 20x20 cm | op de vloer
Mold | Concrete 70x70 cm |
rechtsboven: combinatie in Mediterranea
Javea | Seagreen 20x20 cm en Calpe Seagreen 7,5x30 cm |

Beschikbaar in afmetingen
Calpe (7,5x30 cm) en Javea
(20x20 cm) in de kleuren
Nieve, Blanco, Black en Seagreen (deze is ook in afmeting
Denia 5x30 cm verkrijgbaar).
Formaat 13,2x40 cm is leverbaar in Nieve (glans en mat),
Seagreen, Army Green en
Concrete.

J

A

MEDITERRANEA
Concrete 13,2 x 40 cm |

op de wand
MEDITERRANEA Calpe |
Black 7,5 x 30 cm |

op het bad
MEDITERRANEA Calpe |
Seagreen 7,5 x 30 cm |

K
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op het werkblad
MEDITERRANEA
Calpe | Seagreen 7,5x30 cm |

C
op de schouw Square | Powder White 10 x 10 cm |

wonen & relaxen
Sfeervolle blikvanger
Lekker ontspannen met een kop thee voor de haard? Genieten van een
knisperend vuurtje, terwijl regendruppels tegen het raam tikken. Maak
van je haard een extra bijzonder plekje, door te kiezen voor een van de
glanzende handvormtegels uit de collectie.

op de vloer
mold Timber Grit 29,7x120 cm

F

Heerlijk thuiskomen
Na een dag hard werken lekker neerploffen op de bank en genieten van
een welverdiend moment van rust. Met een van deze prachtige vloeren
kun je nog even lekker blijven zitten, want ze zijn allemaal even
onderhoudsvriendelijk.

mOLD
De serie Mold is een robuuste
betonserie met een karaktervolle look. Ook verkrijgbaar in
Mold Timber, een betontegel
met een subtiele houtprint
voor een stijlvolle twist.
En helemaal bijzonder: de
bijpassende douchetegel, een
groot formaat tegel & compleet drainsysteem ineen.
Voor een stoere, strakke badkamer waar je écht tot rust
kunt komen.

A

A

MOLD | Timber Basalt 29,7x120 cm |
rechterpagina alle afbeeldingen:
MOLD | Concrete 70x70 cm |

A

douchetegel
XL & XXL douchetegel
Dé innovatieve oplossing voor
een volledig geïntegreerde
douchevloer.
● groot formaat douchetegel &
compleet drainsysteem ineen!
● easy to clean en bijzonder duurzaam
● onderhoudsvriendelijk en dus
hygiënisch
● kras- en slijtvast
● in XXL 135x90 cm en XL 90x90 cm
● op maat aan te passen indien nodig
● bijpassende tegelserie Mold voor
vloer én wand

op de vloer Mold XL | Cement
90x90 cm en op de wand Mold XXL |
Grit 40x120 cm |
Douchetegel | Grit 135x90 cm |

A

Neo | Noir 80x80 cm |

L

wonen & leven
BASIC & PRAKTISCH
De keuze voor tegels in de kinderkamer is vooral praktisch, maar daarnaast ook zeer sfeervol. De Neo serie is uitermate geschikt, vooral in
combinatie met vloerverwarming... voor urenlang speelplezier!
KLEIN MAAR FIJN ...
Voor een spetterende entree, met de Neo decor tegels heb je gelijk
sfeer in huis! Je kunt er ook voor kiezen om de decors te omranden met
uni tegels in een bijpassende kleur óf de decors af te wisselen met uni
tegels voor een speels effect.

rechterpagina: op de vloer Neo | Ambre 20x20 cm, mix van decors |

M

NEO
De serie Neo, verkrijgbaar
in groot en klein formaat, in
uni en decors. Voor fraaie en
spraakmakende effecten met
een mooie matte uitstraling.
Een bron van inspiratie. Door
de ingetogen kleurenmix raak
je niet snel uitgekeken.

F

Leverbaar in de tinten Ambre
en Noir. Decortegels in een
mix van 8 patronen (20x20
cm) en unitegels in 20x20 cm,
60,8x60,8 & 80x80 cm.

afbeelding links: op de wand neo |
Noir 20x20 cm, mix van decors en op
de vloer NEO | Noir 60,8x60,8 cm |
rechterpagina boven: Tafelblad neo |
Noir 20x20 cm, mix van decors en op
de vloer NEO | Noir 80x80 cm |

C

Neo Noir 80x80 cm |

scrape
De serie Scrape maakt van
elke vloer dé ster van je huis.
Met deze tegelserie creëer je
het doorleefde, karakteristieke
gevoel van een ‘stagefloor’,
maar dan net zo kras- en slijtvast als alle andere tegels uit
de bijzondere collectie.
Een bijzondere twist maak
je door de vier formaten met
elkaar te mixen in wildverband.
Of ga voor één formaat voor
een stoere, industriële uitstraling. In vier tinten laat de
serie Scrape niet alleen je
vloer, maar ook je wanden
stralen.

op de vloer scrape | Cenere 60x60 cm |
op de wand SCRAPE | Cenere 120x60 cm |

J

op de vloer scrape |
Cenere 60x60 cm |

A

villa | 13x13 cm, hier afgebeeld
in de kleurenmix Platinum
metallic, Army Green mat en
glans, Petrol Blue mat en glans |

sQUARe
De serie Square zorgt door
zijn XXS-formaat voor speelse
wandtoepassingen. Of je nu
de hele wand bekleedt of een
bijzonder accent maakt, deze
tegels geven nét dat beetje
extra in je huis. Verkrijgbaar in
drie kleuren en uiteraard meer
dan geschikt om te mixen.
Tegels 10x10 cm, in de kleuren
Powder White, Concrete Grey
& Seagreen.

square | 10x10 cm mix van kleuren
Powder White, Concrete Grey en
Seagreen |

F

villa

neo | Ambre 80x80 cm |

F

De serie Villa is mooi in zijn
eenvoud, spannend door de
mix van glans & mat.
Speels & grof gebakken.
Eindeloos te variëren. Overal
in huis méér dan welkom, zelfs
op onverwachte plekken. En
in de mooie metallic tinten een
stralende blikvanger aan de
wand. Hip, maar ook tijdloos!
Afmeting 13x13 cm, verkrijgbaar
in glans en mat. In de kleuren
Pink, Army Green, Petrol Blue,
Bourgondy én in de metallic
tinten Dark Gold & Platinum.

linkerpagina afbeelding linksboven:
wand villa | Dark Gold metallic
13x13 cm | rechtsboven VILLA | Pink
mat 13x13 cm | onder en
afbeelding rechts: VILLA | Platinum
metallic 13x13 cm |
CLASSIC
Grey
7,3 x 30 cm

woodstone
De serie Woodstone biedt een
subtiele mix van natuurlijke
houtpatronen in vijf kleurtinten
voor een levendig effect op
wand en vloer.
Helemaal bijzonder: Woodstone Chevron, waarmee een
bijzonder patroon als variant
op de overbekende visgraat
kan worden gecreëerd.

J

Leverbaar in Whitewash,
Ember, Burnet, Honey en
Charcoal, in formaat 20x120 cm
voor zowel plank- als Chevronformaat.

afbeelding links: Woodstone |
Ember 20x120 cm | rechterpagina
boven: Woodstone Chevron | Whitewash 20x120 cm |

J

woodstone |
Honey 20x120 cm |

classic

meer weten over
de vtwonen tegels
collectie?
SCAN DE QR-CODE
Mosaic White | 148 x 74 cm

Mosaic Grey | 148x74 cm

White | 148x74 cm | 74x74 cm | 30x60 cm | 7,3x30 cm

Grey | 148x74 cm | 74x74 cm | 30x60 cm | 7,3x30 cm

Antracite | 148x74 cm | 74x74 cm | 30x60 cm | 7,3x30 cm

Black | 148x74 cm | 74x74 cm | 30x60 cm | 7,3x30 cm

craft
Egg White mat | Glossy (+decor) | 12,5 x 12,5 cm

Light Grey Glossy (+decor) | Grey Glossy (+decor) | Aqua (+decor) Midnight Blue Glossy (+decor) | Off Black
Glossy (+decor) 12,5 x 12,5 cm

HORMIGON
Grey | 60x60 cm | Antracite | 60x60 cm

Antracite decor Butterfly | decor Citrus | decor Floret | decor Hearts | decor Leaf | 60x60 cm

overzicht collectie
vtwonen tegels by Douglas & Jones

loft

Block Grey | 11,4/14,6x59,2 cm

Block Black | 11,4/14,6x59,2 cm | Silver, Grey en Black | 59,2x59,2 cm

Nieve glans en mat | Seagreen | 13,2x40 cm

MARBLE

White | 7x28 cm

mediterranea

Army Green | Concrete Grey | 13,2x40 cm

Denia 5x30 cm |
Seagreen
Javea 20x20 cm |

Calpe 7,5x30 cm | Nieve | Blanco | Seagreen | Black

Cement en Grit | XXL 40x120 cm

Concrete | 70x70 cm

mold

Cement | 70x70 cm | XL 90x90 cm

Timber Cement, Grit, Basalt | 29,7x120 cm

Grit en Basalt 70x70 cm | XL 90x90 cm

Muretto Concrete, Cement, Grit en Basalt | 30x60 cm

douchetegel

neo
Douchetegel 90x90 cm | Cement & Grit | Douchetegel 90x135 cm | Cement, Concrete, Grit & Basalt

Ambre | 60,8x60,8 en 20x20 cm | Noir 60,8x60,8 & 20x20 cm

scrape
Ambre 80x80 cm | Noir 80x80 cm

Ambre Decor | 20x20 cm | mix van decors

Bianco & Cenere | 60x60 & 80x80 cm | 30x60 & 60x120 cm | Caffè | 60x60 & 80x80 cm

Powder White, Seagreen &
Concrete Grey | 10x10 cm

villa metallic

uni

Blanco glans | 33,3x66,6 cm

Platinum metallic en Dark Gold metallic 13x13 cm

Noir Decor | 20x20 cm | mix van decors

square
Caffè & Noir | 30x60 & 60x120 cm | Noir | 60x60 & 80x80 cm

villa

Mat en glans Army Green, Pink, Petrol Blue & Bourgondy | 13x13 cm

WOODSTONE

Whitewash (+Chevron), | 20x120 cm

facebook.com/douglasjonesnl >
SCAN DE QR-CODE
Ember (+Chevron), Burnet (+Chevron), Honey (+Chevron) | 20x120 cm

Charcoal (+Chevron) | 20x120 cm

fotografie & styling
vtwonen tegels
by douglas & jones
neo decor 20x20cm |
Ambre

A

Sjoerd Eickmans + Kim van Rossenberg

B

Barbara Kieboom + Frans Uyterlinde

C

Dennis Brandsma + Fietje Bruijn

D

Jansje Klazinga + Frans Uyterlinde

E

Dennis Brandsma + Judith Dekker

F

Jeroen van der Spek +
Cleo Scheulderman

vtwonentegels.nl

LET OP
De kleuren van foto’s en drukwerk kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Maak je uiteindelijke keuze voor je tegels altijd aan de hand van echte
monsters. Laat je daarom adviseren door een erkend vtwonen tegelsdealer.

G

Alexander van Berge + Fietje Bruijn

H

Anouk de Kleermaeker (foto)

I

Barbara Kieboom + Carlein Kieboom

J

Sjoerd Eickmans + Daniëlle Verheul

K

Anna de Leeuw + Fietje Bruijn

L

Barbara Kieboom + Eva van de Ven

M

Margriet Hoekstra + Leonie Mooren

N

Barbara Kieboom + Marianne Luning

overige afbeeldingen: PePe fotografie

N

