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VILVORDIT
IS NU TYLES
Al 110 jaar is Vilvordit verdeler van kwalitatieve
keramische tegels en willen wij je adviseren op weg
naar de best passende tegel voor jou. De wereld
staat echter niet stil en we merkten een nood aan
verandering. We werkten het laatste jaar hard aan
de creatie van een nieuw concept waarbij beleving
en inspiratie centraal staan. Daarbij hoort een
frisse stijl, een kersverse showroom in Zellik en
uiteraard een nieuwe naam: Vilvordit is nu Tyles!

Veel kijk- en leesplezier!
PAUL, FABIENNE & GUY ROYAUX

Fabienne, Guy & Paul Royaux
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Iedereen is uniek en heeft zijn
eigen stijl. Bij Tyles willen we je
inspireren en begeleiden in je
zoektocht naar de perfecte tegel
voor het interieur van je dromen.
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MARMER
Altijd al gedroomd van een badkamer of vloer
volledig in marmer? Dit prachtige materiaal
gekenmerkt door z’n typische unieke aders en
veelvoud aan kleuren is tijdloos en klassevol.
Het uitzicht van marmer geeft je een gevoel van
luxe en comfort en tovert zelfs de
kleinste ruimte om tot een kunstwerkje.
EEN ECHTE BLIKVANGER
Met een marmerlook maak je een echt design
statement. Of je het nu als decoratie element
gebruikt in je interieur of integreert als vloer- of
wandtegel, marmer is dé eye-catcher in je
woning. Klassevol en trendy!
ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
Kies voor wit marmer voor een rustige, klassieke
uitstraling die in bijna elk interieur past. Mag het
voor jou wat stoerder? Ga dan voor zwart, grijs
of bruin marmer. Deze kleuren zijn iets warmer en
gewaagder, maar behouden steeds het tijdloze
karakter van deze look.

Architect: Cedric Tedesco
PRIVÉ APPARTEMENT

REFERENTIE

In dit appartementsgebouw in Brussel,
vlakbij het Flageyplein, werd gekozen
voor hoogwaardige materialen en
afwerkingen om dit mooie pand een
extra impuls te geven. In samenspraak
met de architect koos de eigenaar voor
keramische tegels in marmerlook voor
de bekleding.

van het appartement op de eerste
verdieping kreeg een muurbekleding
in zwarte marmer, geïnspireerd op de
beroemde Spaanse versie.

Op de benedenverdieping geeft de
dubbele glazen deur toegang tot de
ruime hal, waar de witte marmerlook
doorloopt tot aan de trap en een weids
effect creëert. In de drie appartementen
keert dit materiaal terug in de vloer van
de keuken en de vloer en muren van de

De opdrachtgever was opgetogen
over het materiaal, zegt de architect
Cedric Tedesco: “Het is een warm
materiaal, het vibreert, het is niet
statisch. De realistische aders creëren
een dramatisch effect. En het wit is niet
fel, maar eerder een gebroken wit. Het
geeft de ruimte de romantiek van met
sigarenrook gevulde salons. Het omarmt
je, omhult je, het geeft je een warm
gevoel, waardoor je wilt blijven en niet

badkamer en de douche. De badkamer

meer weggaan.”
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BETON
De betonlook geeft je woning een stoer en strak
karakter. Deze look past perfect in een modern en
industrieel pand, maar tilt ook een landelijk en warm
interieur naar een hoger niveau.
Betontegels kunnen eerder egaal en strak zijn of juist
zeer gewolkt en bruut van design. Ze geven een uniek
uitzicht aan elke ruimte, maar maken je interieur steeds
tijdloos en stijlvol.
EEN VLOER MET KARAKTER
De betonlook is enorm in en geeft je interieur de
nodige extra pit. Deze look geeft een stoere boost aan
een meer industriële stijl, maar kan in zijn uitgepuurde,
strakke vorm evengoed toegepast worden in een
Scandinavisch interieur.
EEN MODERNE TWIST IN ELKE RUIMTE
Van de betonlook wordt vaak wel eens gezegd dat
deze kil en onpersoonlijk aanvoelt. Niets is echter
minder waar! Deze stijl kan elke ruimte nét die moderne
twist geven waar je al zo lang naar op zoek bent. Een
tegelvloer in betonlook is de ideale basis voor een
tijdloos en sfeervol interieur.
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De natuursteenlook geeft een uniek en natuurlijk karakter
aan je woning. Het is een erg tijdloze look en creëert
een bepaalde uitstraling met haar unieke uitzicht en
kleurverschillen.
Een vloer in natuursteenlook is een ware lust voor het oog.
Deze look is aan een echte revival toe, zowel in klassieke als
moderne interieurs.
AUTHENTIEKE ELEGANTIE
Het uitzicht van natuursteen geeft een luxueuze, stijlvolle
uitstraling aan je woning. Kiezen voor de elegantie van
een tegel in natuursteenlook, is kiezen voor een sterk en
duurzaam materiaal dat een opmerkelijke meerwaarde biedt
in elk interieur.
ONEINDIGE VARIATIE
Het unieke karakter van natuursteen schuilt in het idee
dat alles mogelijk is. Met zijn oneindige variatie aan
verschijningsvormen, kleuren, afwerkingen en formaten
biedt het een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ga voor
de onvermijdelijke Belgische blauwe hardsteen, de aan
populariteit winnende lichte kalksteen of kies voor de
opvallende Ceppo look.
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VIND DE
PERFECTE
TEGEL
Last van keuzestress? Geen idee waar je op moet letten bij
de keuze van een tegel? Marie-Joëlle, interieurspecialiste bij
Tyles, helpt je op weg. Ze vertelt je alles waar je op moet letten
om balans en harmonie te creëren in je interieur.
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Waarom is de juiste keuze van je vloer
zo belangrijk?
Vroeger werd eigenlijk totaal geen aandacht
besteed aan het uitzicht van de vloer van een
woning. Het moest gewoon een stevige vloer
zijn en makkelijk in onderhoud. De laatste jaren
evolueert deze visie enorm. Een vloer gaat meer
en meer deel uitmaken van het totaalplaatje
van je woning. Het kan je interieur aanvullen en
zo rust en harmonie creëren in je ruimte.
Waar moet je op letten bij de keuze
van je tegel?
Wat heel belangrijk is bij de keuze van een
tegel is dat je rekening houdt met de balans
tussen het formaat van de tegel en de ruimte
waar de tegel zal geplaatst worden. We willen
altijd een gevoel van ruimte creëren. Een goede
verhouding tussen tegelformaat en ruimte zal
dit gevoel van openheid kunnen versterken.
Daarnaast besteed je best ook aandacht aan
de plaatsing van de tegel. In een lange smalle
ruimte zou je de tegels dwars op de looprichting
kunnen plaatsen om zo de ruimte visueel te
vergroten. Op heden vind je meer en meer
rechthoekige tegels, een handig formaat om
met plaatsingen en legpatronen te gaan spelen.
Zijn er specifieke tegels of legpatronen
aan te raden voor een bepaalde ruimte,
bijvoorbeeld in de badkamer?
Neen, de keuze van je keramische tegel is in
principe niet afhankelijk van de functie van
je ruimte. Omdat deze keramisch zijn, kunnen
ze echt in elke ruimte gebruikt worden. Welk
legpatroon je kiest, is volledig afhankelijk
van het gevoel dat je in die ruimte wil creëren.
Op zoek naar rust en harmonie? Plaats je
tegels dan recht naast elkaar. Meer op zoek
naar een speels effect? Dan kan je je tegels
geschrankt plaatsen.

Zie je grote verschillen tussen het gebruik van
vloer- en wandtegels?
Wandtegels worden steeds vaker gebruikt als
eye-catcher. Vroeger werden ze voornamelijk
gebruikt om praktische redenen waar de muur
nat kon worden. Nu worden ze gebruikt om
echt een accent in je interieur te creëren of
bepaalde elementen in je interieur uit te lichten.
Op vandaag kan je elke vloertegel in principe
ook op de wand plaatsen wat de mogelijkheden
eindeloos maakt.
Zijn er nog andere manieren waarop
je keramische tegels in je interieur kan
gaan gebruiken?
Met de komst van de grootformaattegels
kunnen we het keramisch materiaal op een
nieuwe manier gaan gebruiken. We kunnen
er mee aan de slag voor lavabomeubels,
keukenwerkbladen, tafelbladen…. Dankzij deze
soort tegels kunnen we echt unieke elementen
creëren die je interieur een stijlvolle boost geven.
Als interieurspecialiste bij Tyles,
wat vind jij van de huidige trends?
Voor mij is het belangrijk om up to date te
blijven van alle trends zodat ik de klanten goed
kan adviseren. Wat ik nu vaak zie terugkeren
en wat ik zelf ook wel mooi vind is dat er in
een woning gewerkt wordt met een variatie
aan looks, structuren en materialen, maar door
slechts een beperkt aantal kleuren te gebruiken
krijg je toch een gevoel van harmonie. Zo
creëren we een tijdloze, smaakvolle inrichting.
We gaan vaak ook één vloertegel doortrekken
over de gehele woning in combinatie met meer
variatie aan de muur en in interieurelementen:
verf, textiel, decoratie…
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ACCENT
Onze accentlook tegels zorgen voor extra karakter
in een ruimte. Er zijn in deze look oneindig veel
mogelijkheden: mozaïek, cement- en patroontegels,
hexagonen, decoratieve tegels, Marokkaanse Zellijes…
Als blikvanger op de vloer of wand is deze tegel
gegarandeerd sfeermaker in je huis. Onze
decoratieve accenttegels kunnen je interieur
ondersteunen of creëren een interessant contrast.
EEN SPEELS VLEUGJE NOSTALGIE
De accentlook met patroontegels herinnert je aan het
verleden; de lang vervlogen tijden van statige woningen
met in elke kamer een andere tegel. Je ziet deze look
nu vooral in keukens, badkamers en gangen. Met hun
fantasierijke motieven en vormen zorgen deze tegels
voor een speelse uitstraling.
SFEER IN ELKE KAMER
De accentlook geeft enorm veel sfeer aan je interieur.
Het leuke eraan is dat je ze overal kan gebruiken.
Je kan er je vloer mee bekleden, gebruiken voor een
accentmuur in de badkamer of voor een decoratieve
spatwand in de keuken. Deze tegels horen thuis in echt
elk interieur. Modern, klassiek, urban… Er is een tegel in
accentlook passend voor elke stijl.
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MARMER LOOK

BETON LOOK

NATUURSTEEN LOOK
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METAAL
Wil je echt een unieke vloer, passend bij jouw moderne woonstijl? Kies
dan voor metaallook tegels. Niet van echt metaal te onderscheiden,
maar wel krasvast en makkelijk in onderhoud.
Onze tegels in metaallook geven een bijzondere uitstraling aan je
woning en zijn echte eye-catchers. Deze soort tegels zijn geïnspireerd
op diverse metalen in alle mogelijke verschijningsvormen: strak
glanzend of met natuurlijk verval, zoals roest en andere verkleuringen.
KEUZE IN OVERVLOED
Inox, donker staal, roest… deze looks geven je interieur wat extra
pit. De meest populaire look is het corten staal. Het is de ideale
combinatie van het ruige kantje van metaal met warme roesttinten
voor een tijdloos en stijlvol interieur.
SPEL VAN STRUCTUREN
De metaallook kan een interieur echt helemaal afmaken. Mooi in
zijn eenvoud en getypeerd door het subtiele spel van glans en mat.
Verrassend en steeds weer anders. Een stralende blikvanger aan de
wand of op je vloer. On trend, maar ook tijdloos!
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HOUT
Geef je woning een warme en natuurlijke vibe met
onze houtlook tegels. Tegenwoordig is deze look nog
nauwelijks te onderscheiden van echt parket. Dankzij
hun grote veelzijdigheid zijn deze tegels geschikt voor
elke ruimte, zelfs voor de badkamer.
De houtlook creëert een knus gevoel én geeft je interieur
een gezellige upgrade. Laat deze look aansluiten bij een
rustieke stijl of creëer contrast door deze te gebruiken in
een modern en strak interieur.
VEELZIJDIGHEID TROEF
De variatie in houtlook tegels is eindeloos. Kies voor
een traditionele eiken look in zijn typische natuurlijke
kleuren of ga voor een meer gewaagde houtlook
met veel variatie in tinten en design. Houtlook tegels
onderscheiden zich niet enkel op basis van kleur. Je kan
kiezen voor de alombekende parketlook met langwerpige
tegels of integreer een speels effect met visgraatmotief.
VAN HAL TOT SLAAPKAMER
Eén van de grootste voordelen van keramische houtlook
tegels is dat deze overal toepasbaar zijn. Gebruik dus
nu ook toetsen van hout in je badkamer om ook deze te
voorzien van een natuurlijke look ‘n feel. Aangezien een
keramische tegel 100% bestand is tegen vlekken, vuil en
vocht is deze vloer ook perfect voor in je keuken.
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VERTICAAL
LEGPATROON
Vierkante tegels overheersen niet langer op de
toonaangevende beurzen. 2019 luidt de grote
terugkeer naar de klassieke rechthoek in, dankzij
de metro trend. Plaats deze verticaal op je wand in
combinatie met een bredere voegdikte en je interieur
krijgt meteen een originele en speelse update.

THE
BIGGER
THE
BETTER
Grootformaattegels winnen de laatste
jaren aan populariteit en ook in 2019
is dit niet anders. De tegels geven
het huis echt een andere uitstraling.
Ze hebben een verruimend effect
en zorgen voor een uniek interieur.
Tegenwoordig vind je deze niet meer
alleen op de vloer, maar worden ze ook
vaak op de wand gebruikt. Ga voor een
echt weids effect door zowel de vloer
als de wand op te trekken in Superlarge
tegels in dezelfde look.

TRENDS
2019

HEXAGOON
TEGEL
Hexagoon tegels, ze zijn niet te missen
in de laatste nieuwe interieurboeken en
interieurarchitecten zijn er als een blok
voor gevallen. Naast metrotegels en
zelliges zijn ze de meest trendy tegels.
Je vind ze in verschillende formaten,
kleuren of motieven en je kan ze zowel
op de vloer als op de wand gebruiken.
Deze 6-hoekige tegels creëren een
levendig effect in je interieur.

VISGRAAT
PATROON
NATUURSTEEN
LOOK
De natuursteenlook blijft ook in 2019 een on trend
keuze voor de bekleding van je vloer of wand.
De combinatie van dit natuurlijk materiaal met
andere materialen zoals glas, hout of metaal is
puur, gedurfd en uniek. Iedereen kent de klassieke
Belgische blauwsteen, maar ken je de opvallende
Ceppo look al? Deze grijze Italiaanse kalksteen
met keivormige gesteentefragmenten, is al enige
jaren aan een echte revival bezig.

Het visgraat legpatroon maakt in
2019 z’n langverwachte terugkeer. Dit
legpatroon wordt vaak toegepast bij
parket tegels, maar kan ook perfect
bij kleurrijke of betonlook tegels.
Het visgraat patroon geeft je living,
eetkamer of slaapkamer een origineel
en trendy uitzicht en kan perfect
gecombineerd worden met moderne
interieurs of een gezellige inrichting.
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Terrazzo is tegenwoordig helemaal in. Een look met een
frisse uitstraling en een uitgesproken karakter. Of je
nu kiest voor een gehele vloer, een accentmuur of een
keukenwerkblad in deze stijl, je kan met terrazzo heel
wat kanten op.
Dankzij de verschillende kleuren en patronen kan je
deze look met zowat alles gaan combineren. Het geeft
een pittig accent aan elke ruimte en het vrolijkt je
woning helemaal op.
KLEURRIJK STATEMENT
Trendwatchers hadden de comeback van terrazzo
al voorspeld eind 2016, en ondertussen kunnen we
helemaal niet meer om deze vrolijk gespikkelde
look heen. Of het nu is als decoratie-item of als
keukenwerkblad, de terrazzolook is vrolijk, gewaagd
en stijlvol.
PERFECT MET MINIMALISME
Het uitbundige en pittige karakter ervan gaat verrassend
goed samen met een minimalistisch interieur. Deze look
combineert heel mooi met strak beton en hout en is iets
origineler en gedurfder dan de traditionele witte marmer.

TERRAZZO
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ACCENT LOOK

TERRAZZO LOOK

HOUT LOOK
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SHOWROOMS

Kom langs bij Tyles en laat je inspireren
door onze verschillende collecties. Onze
medewerkers staan klaar om jou te
adviseren en te begeleiden op basis van
jouw interieurplannen.
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ZELLIK
2000 M2 TEGELINSPIRATIE
INCLUSIEF GROTE SUPERLARGE SHOWROOM
Zuiderlaan 12, 1731 Zellik
+32 2 257 17 57 / zellik@tyles.be

BRUGGE
900 M2 TEGELINSPIRATIE
INCLUSIEF SUPERLARGE CORNER
Blankenbergsesteenweg 132, 8000 Brugge
+32 50 95 09 11 / brugge@tyles.be

Zuiderlaan 12, 1731 Zellik 
T +32 2 257 17 57 / zellik@tyles.be
TYLES BRUGGE
Blankenbergsesteenweg 132, 8000 Brugge 
T +32 50 95 09 11 / brugge@tyles.be
TYLES.BE

V.U. Fabienne Royaux, Zuiderlaan 12, 1731 Zellik

TYLES ZELLIK

