
vtwonen beton by Douglas & Jones      &      vtwonen tegels by Douglas & Jones... MOOIMAKERS van HOLLANDSE BODEM!



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

vtwonen tegels by Douglas & Jones

facebook.com/douglasjonesnl
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pagina 2: VILLA Pink mat 13x13 cm | 
deze pagina: op de wand NEO Noir uni 
20x20 cm en op de vloer rand in NEO 
Noir mix van decors 20x20 cm
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WOODSTONE

De serie Woodstone biedt een 
subtiele mix van natuurlijke hout-
patronen in vijf kleurtinten voor 
een levendig effect op wand en 
vloer. De warmte van hout met 
de voordelen van keramische 
tegels, dat voelt goed. 
En helemaal bijzonder: Wood-
stone Chevron, waarmee een 
bijzonder patroon als variant op 
de overbekende visgraat kan 
worden gecreëerd. 

nieuw in de
collectie...

afbeelding links: WOODSTONE Ember 
20x120 cm | rechtsboven: WOODSTONE 
Honey 20x120 cm | rechtsonder: op de 
vloer WOODSTONE Charcoal 20x120 
cm en op de wand BASIC BETON 
Rubber
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WOODSTONE Chevron Whitewash 20x120 cm
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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 veel-
zijdige 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.

nieuw in de
collectie...

op de vloer: SCRAPE Cenere 60x60 cm en 
op de wand: SCRAPE Cenere 120x60 cm
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De serie Marble White is een 
ware klassieker in een modern 
jasje. In een matte, natuurlijke 
kleurschakering zorgt deze tegel 
voor een bijzonder marmer-
effect. 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 
heel bijzonder.

MARBLE STATUARIO

nieuw in de
collectie...

pagina 6, kleine afbeelding links: 
op de vloer SCRAPE Bianco 60x60 cm 
en lambrisering in SCRAPE Cenere 
60x60 cm | kleine afbeelding rechts: 
op de vloer SCRAPE Cenere 60x60 cm |
deze pagina: op de wand MARBLE White 
Statuario 7x28 cm en op de vloer BASIC 
BETON Zinc
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Glanzende handgevormde 
tegels voor een bijzonder 
accent. Kies voor een subtiele, 
maar stijlvolle toepassing of 
maak speelse combinaties van 
formaten en zelfs kleuren. 
Mix & match en maak van wonen 
een feestje!

De serie Mediterranea was al 
verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en formaten. Nieuw is 
het formaat 13,2x40 cm. 
In de kleur Nieve (in glanzende 
en matte uitvoering) en de kleuren 
Concrete, Seagreen en Army 
Green in glanzende uitvoering.

NIEUW FORMAAT EN KLEUREN 
MEDITERRANEA

nieuw in de
collectie...

pagina 8: op de wand MEDITERRANEA 
Concrete 13,2x40 cm | op de vloer 
BASIC BETON Zinc

afbeelding linksboven: visgraatmotief in MEDITERRANEA 
Calpe Nieve 7,5x30 cm | linksonder: MEDITERRANEA 
Calpe Black 7,5x30 cm | rechtsboven: combinatie in 
MEDITERRANEA Javea Seagreen 20x20 cm en 
Calpe Seagreen 7,5x30 cm
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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.

pagina 10: op de vloer HORMIGON Grey 
60x60 cm | op de wand bij de bar NEO 
Ambre uni 20x20 cm | op de achter-
wand in de keuken NEO Ambre decor 
20x20 cm 

deze pagina: afbeelding linksboven
NEO Noir decor 20x20 cm | rechts-
boven MOLD Cement XXL 40x120 cm | 
onder NEO Ambre decor 20x20 cm

11



wonen & 
relaxen

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.

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.

pagina 12: afbeelding linksboven: LOFT 
Grey 59,2x59,2 cm | linksonder: op de 
wand MEDITERRANEA Calpe Nieve 
7,5x30 cm en op de vloer NEO Noir 
80x80 cm | rechtsboven: op de schouw 
SQUARE Powder White 10x10 cm | 
rechtsonder: NEO Noir 80x80 cm
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op de vloer MOLD Timber Grit 30x120 cm
en op de wand BASIC BETON Ash
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wonen & werken
VOOR MEER INSPIRATIE
Liever een bijzondere werkplek? Als je wonen en werken 
combineert, waarom dan geen blikvanger maken van je tafelblad! 
Of creëer een complete werkhoek in je woonkamer met 
bijzondere & basic tegels van vtwonen by Douglas & Jones.

afbeelding linksboven: combinatie van SQUARE Powder White, Seagreen en 
Concrete Grey 10x10 cm | rechtsboven: op de wand FACTORY Antracite 
30x90 cm en op de vloer WOODSTONE Ember 20x120 cm | linksonder: 
tafelblad in NEO Noir decor 20x20 cm en op de vloer: NEO Noir 80x80 cm
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BETON, MAAR DAN ANDERS
15

BASIC BETON Rubber



deze afbeelding: BASIC BETON Vulcano | 
rechts: op de wand en op de vloer: 

BASIC BETON Zinc

op de wand en op de vloer: 
BASIC BETON Zinc
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vtwonen beton
by Douglas & Jones
is verkrijgbaar in de 
kleuren:

BASIC BETON >
voor wand en vloer

Zinc

Ash

Volcano

Mud

Rubber

www.douglasjones.nl/vtwonenbeton 17



BASIC BETON Zinc 

BASIC BETON..
 • Een innovatieve nieuwe wand- en vloertoepassing.
 • De basis uitstraling van onafgewerkt vlak beton.
 • Een krachtige, eenvoudig aan te brengen afwerking,   
  voor vloer én wand.
 • Niet te onderscheiden van echt beton, maar dan zonder  
  nadelen als stofvorming of snelle vervuiling.

OMDAT NIETS ZO BASIC IS ALS BETON
BASIC BETON kan als afwerkvloer worden geïnstalleerd, direct op een 
geschikte ondergrond. Het resultaat is een strakke, vlakke vloer, met 
een hightech industriële uitstraling en bijbehorende kwaliteit en duur-
zaamheid. Hetzelfde geldt voor de decoratieve afwerking van wanden, 
die hiervoor voldoende vlak zijn voorbereid voor een mooi strak resul-
taat. Desgewenst kan in overleg met de verwerker ook enige structuur 
in de afwerklaag worden aangebracht. Voor een stijlvolle en onder-
scheidende wanddecoratie op bijna iedere plek in huis! En altijd een 
matching vloer!

DE VOORDELEN VAN BASIC BETON
 • Fraaie beton uitstraling
 • Gebruiksklaar
 • Geschikt voor vloer en wand
 • Eenvoudig aan te brengen als dunne afwerklaag
 • Stofvrij, slijtvast en vuilbestendig
 • Easy to clean en duurzaam
 • Kan op vloerverwarming constructies worden toegepast
 • Ook leverbaar: speciale TopCoat voor extra bescherming

VERWERKING
Wij adviseren om de verwerking van BASIC BETON over te laten aan 
een professional. Er kan immers weinig op tegen jarenlange ervaring 
en vakkennis. 
Voor meer informatie over dit product: douglasjones.nl/vtwonenbeton
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vtwonen tegels by Douglas & Jones collectie-overzicht

Hormigon Grey 
60x60 cm

Hormigon Antracite 
60x60 cm

SERIE HORMIGON >
vloer- en wandtegel

Hormigon decor Hearts 
Antracite 60x60 cm

Hormigon decor Butterfly 
Antracite 60x60 cm

Hormigon decor Citrus 
Antracite 60x60 cm

Hormigon decor Leaf 
Antracite 60x60 cm

Hormigon decor Floret 
Antracite 60x60 cm

Loft Silver
59,2x59,2 cm

SERIE LOFT >
vloer- en wandtegel

Block Loft Grey & Black
11,4x59,2 cm en 14,6x59,2 cm

Loft Grey
59,2x59,2 cm

Loft Black
59,2x59,2 cm

SERIE MARBLE >
wandtegel

Marble White Statuario
7x28 cm
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SERIE MEDITERRANEA >
wandtegel

Mediterranea Nieve 13,2x40 cm,
Calpe 7,5x30 en Javea 20x20 cm

* formaat 13,2x40 ook in matte 
uitvoering verkrijgbaar

Mediterranea Blanco 
Calpe 7,5x30 en Javea 20x20 cm

*

Mediterranea Seagreen 13,2x40 cm,
Denia 5x30, Calpe 7,5x30 en Javea 
20x20 cm

Mold Cement
70x70 cm, XL 90x90 en XXL 40x120

Mold Grit
70x70 cm, XL 90x90 en XXL 40x120

Mold Basalt
70x70 cm en XL 90x90

Mold Concrete
70x70 cm

Douchetegel Basalt 
135x90 cm SERIE NEO >

vloer- en wandtegel
Neo Ambre
20x20 en 60x60 cm

Neo Noir
20x20 en 60x60 cm

Douchetegel Grit 
135x90 cm

Mediterranea Army Green 
13,2x40 cm

boven:
Mold Muretto Grit 30x60 cm
onder:
Mold Muretto Basalt 30x60 cm
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Mediterranea Black 
Calpe 7,5x30 en Javea 20x20 cm

SERIE MOLD >
douchetegel

Douchetegel is tegel + compleet
drainsysteem ineen!

SERIE MOLD >
vloer- en wandtegel

van boven naar onder afgebeeld:
Mold Timber Cement 30x120 cm
Mold Timber Grit 30x120 cm
Mold Timber Basalt 30x120 cm

boven:
Mold Muretto Concrete 30x60 cm
onder:
Mold Muretto Cement  30x60 cm

Douchetegel Cement
90x90 cm

Douchetegel Grit
90x90 cm

Douchetegel Concrete 
135x90 cm

Douchetegel Cement 
135x90 cm

Neo Noir 
80x80 cm

Neo Ambre Decor
Dessinmix 20x20 cm

Neo Noir Decor
Dessinmix 20x20 cm

Waar te koop? 
SCAN DE QR-CODE 

of kijk op 
douglasjones.nl/vtwonentegels

Neo Ambre
80x80 cm

Mediterranea Concrete 13,2x40 cm,
Calpe 7,5x30 en Javea 20x20 cm
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Scrape Cenere 60x60 en 
80x80 cm

Scrape Caffè 60x60 en 
80x80 cm

Villa Pink en Bourgondy
mat en glans 13x13 cm

Villa Metallic Platinum en Metallic 
Craquelé Dark Gold 13x13 cm

SERIE WOODSTONE >
vloer- en wandtegel

Dunes Norcia
22,5x90 92x92 cm

Dunes Trevi
22,5x90 92x92 cm

SERIE FACTORY >
vloer- en wandtegel

Factory Industrial White
30x90 en 60x60 cm

Scrape Bianco 60x60 en 
80x80 cm

Scrape Bianco en Scrape 
Cenere 30x60 en 60x120 cm

SERIE SCRAPE >
vloer- en wandtegel

SERIE VILLA >
wandtegel

Villa Army Green en Petrol Blue
mat en glans 13x13 cm

SERIE DUNES >
vloer- en wandtegel

vtwonen badentegels 
by Douglas & Jones
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Scrape Noir 60x60 en 
80x80 cm

Woodstone Whitewash
20x120 en chevron 20x120

Woodstone Ember
20x120 en chevron 20x120

Geometric Blanco glans & mat
33,3x66,6 cm

SERIE UNI >
wandtegel

Woodstone Honey
20x120 en chevron 20x120

Woodstone Burnet
20x120 en chevron 20x120

Woodstone Charcoal
20x120 en chevron 20x120

Wil je een grotere weergave  
van vtwonen tegels zien?  
Of meer informatie en inspiratie? 
SCAN DE QR-CODE 

of kijk op 
douglasjones.nl/vtwonentegels

SERIE SQUARE >
wandtegel

Square Powder White, Seagreen & 
Concrete Grey 10x10 cm

Factory Antracite 
30x90 en 60x60 cm

Factory Red Copper
30x90 en 60x60 cm

Scrape Caffè en Scrape 
Noir 30x60 en 60x120 cm

23vtwonen tegels by Douglas & Jones



www.douglasjones.nl/vtwonentegels
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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 dessins 
voor speelse combinaties. Kies 
je eigen unieke ontwerp. 

Bijzonder sfeervol en ideaal om 
je huis nóg mooier te maken!

SERIE HORMIGON

uitgelicht...

pagina 24: HORMIGON Antracite mix 
van decors 60x60 cm

afbeelding links: HORMIGON Antracite 60x60 cm | 
boven: HORMIGON Antracite 60x60 cm
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MET DE SERIE MOLD

XL & XXL DOUCHETEGEL

De serie Mold is een robuuste 
betonserie met een karaktervolle 
look. Ook verkrijgbaar in Mold 
Timber, een betontegel met een 
subtiele houtprint voor een stijl-
volle 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. 

momentje 
voor jezelf...

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

Dé innovatieve oplossing voor 
een volledig geïntegreerde 
douchevloer. 

● groot formaat douchetegel & com-

pleet 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
26



MOLD Timber Basalt 30x120 cm 

MOLD Concrete 70x70 cm 
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VILLA

De serie Villa is mooi in zijn een-
voud, 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!

pagina 28: mix van VILLA in kleuren 
Army Green mat en glans, Petrol Blue in 
mat en glans & VILLA Platinum metallic 
13x13 cm | deze pagina afbeelding links: 
VILLA Platinum metallic 13x13 cm | 
rechtsboven: Villa Platinum en Dark 
Gold metallic 13x13 cm | rechtsonder: 
op de vloer: NEO Ambre uni 80x80 cm 
en op de wand VILLA Dark Gold metallic 
13x13 cm

uitgelicht...
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van binnen naar buiten

TAKE IT OUTSIDE... 
Tegels kun je natuurlijk ook van 
binnen naar buiten leggen, zodat 
beide ruimtes prachtig op elkaar 
aansluiten. 
Er zijn zoveel mogelijkheden! 
Kies je voor dezelfde kleur met 
misschien wel hetzelfde dessin? 
Of ga je juist voor een bijzondere 
mix & match van je binnenvloer 
met je buitenvloer?

Voor meer informatie én inspiratie 
over vtwonen buitentegels,
scan de qr-code of kijk op:
www.douglasjones.nl/
vtwonenbuitenvloeren

 

afbeelding links duostone uni 
HORMIGON Antracite 60x60 cm | 

rechts: HORMIGON mix van 
decors Antracite 60x60 cm 
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Volg ons ook op social media en blijf op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen via:
facebook.com/douglasjonesnl

Deze brochure betreft een uitgave van Tegelgroep Nederland en is 
vervaardigd met papier van verantwoorde herkomst, overeenkomstig 
de Let’s go Green policy van Tegelgroep Nederland.

Drukwerk: Grafiteam Veenendaal b.v.

Fotografie: 
Sjoerd Eickmans (coverafb. rechts, p. 2, p. 4 afb. links, p. 5, p. 6 grote afb.,
p. 7, p. 8, p. 16 afb. rechtsonder, p. 26 grote afb., p.32)
Binti Home (p. 3)
Jeroen van der Spek (coverafb. links, p. 9 afb. linksboven, p. 13, 
p. 14 afb. links-onder, p. 15, p. 16 afb. boven en linksonder, p. 18, 
p. 27 afb. rechts, p. 28)
Pepe fotografie (p. 9 afb. linksonder, p. 12 beide afb. onder, 
p. 14 afb. linksboven, p. 26 kleine afb., p. 27 afb. links, p. 29 alle afb.)
Barbara Kieboom (p. 10, 11 rechtsboven en onder, p. 25 afb. rechts)
Jansje Klazinga (p. 11 afb. linksboven, P. 25 afb. links. p. 30 afb. rechts)
Dennis Brandsma (p. 12 beide afb. boven, p. 14 afb. rechtsboven, p. 24,
p. 30 afb. links)

Styling:
Daniëlle Verheul (coverafb. rechts, p. 4 afb. links, p. 5, p. 6 grote afb., p. 
7, p. 8, p. 32)
Cleo Scheulderman (coverafb. links, p. 2, p. 9 afb. linksboven, p. 13, 
p. 14 afb. linksonder, p. 15, p. 16 afb. boven en linksonder, p. 18, 
p. 27 afb. rechts, p. 28)
Carlein Kieboom (p. 10, p. 25 afb. rechts)
Marianne Luning (p. 11 afb. linksboven en onder)
Frans Uyterlinde (p. 11 afb. rechtsboven, p. 25 afb. links, p. 30 afb. rechts)
Fietje Bruijn (p. 12 afb. rechtsboven, p. 14 afb. rechtsboven, p. 24, 
p. 30 afb. links)
Kim van Rossenberg (p. 16 afb. rechtsonder, p. 26 grote afb.)
Judith Dekker (p. 12, afb. linksboven)
Tanja Saarberg (p. 14 afb. linksboven, p.29 afb. rechtsonder)

FOTOGRAFIE & STYLING
VTWONEN TEGELS BY DOUGLAS & JONES

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

MASTERS OF HOME DESIGN

Douglas & Jones. Een uniek merk ontstaan vanuit een 
veelvoud van unieke samenwerkingen. Een berg aan 
ervaring van tientallen jaren enerzijds. En een con-
stante drang om dingen nóg mooier en beter te 
maken anderzijds. Douglas & Jones is de verbindende 
factor binnen de vele landschappen van interieur. 
De talrijke mensen die hierin een significante rol 
vervullen hebben zich gevoegd tot een collectief met 
een eigen maar heldere visie. Samen met vele andere, 
gerenommeerde specialisten op het gebied van vorm, 
kleur en design staat Douglas & Jones garant voor 
fascinerende wand- en vloercollecties. Voor elke ruimte 
en elke woonstijl in huis, maar ook daarbuiten.
 
De collecties van vtwonen by Douglas & Jones zijn in 
nauwe samenwerking met de stylistes van vtwonen 
tot stand gekomen. De collecties reflecteren op 
geweldige wijze het échte en direct herkenbare  
gevoel wat vtwonen zo bijzonder maakt.
 

“Vooruitlopend op 
de interieurtrends 
staan de tegels van 
Douglas & Jones 
altijd aan de basis 
van een stijlvol en 
compleet interieur.”
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Nog meer inspiratie nodig? SCAN DE QR-CODE 
of kijk op www.douglasjones.nl/vtwonentegels


