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D

Je buitenvloer met een twist

Heerlijk genieten, luierend in de zon. Of met goed gezelschap lekker uitgebreid buiten eten. Dan 

wil je ook optimaal comfort!

Met vtwonen buitentegels kies je voor de ultieme oplossing om de mooiste keramische tegels nu 

ook heel eenvoudig op je terras te verwerken.

Kies voor de rijke uitstraling van extra grote tegels binnen de SOLOSTONE collectie. 

En met gebruik van een goed doordacht draagsysteem is een prachtige buitenvloer ook bijzonder 

makkelijk op je dakterras of balkon te verwezenlijken.

Of ga je voor de internationaal bekroonde duostone buitentegels met verrassende dessins en 

mix & match je erop los? Kijk snel verder en laat je inspireren!



SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het indrukwekkende 

formaat van 92x92 cm en een dikte van 1,8 cm gemakkelijk te plaatsen op je terras. Heel fraai om  

naar te blijven kijken en heel easy in gebruik. 

Deze prachtige keramische buitentegels van vtwonen zijn een sieraad voor elk terras. Ze zijn ook 

te verwerken op een uniek draagsysteem en dat biedt een veelvoud aan extra voordelen. Op die 

manier kun je ze ook toepassen op je dakterras of balkon. 

Laat je uitgebreid adviseren door één van de erkende vtwonen buitentegels dealers over de 

vele mogelijkheden! 

A

Unieke eigenschappen
•  grootformaat 92x92 cm  

buitentegels van 1,8 cm dik

•   minder voegen,  

dus minder kwetsbaar

•  toepassing op  

draagsysteem mogelijk

•  draagsysteem ideaal voor  

dakterras en balkon

•  draagsysteem ideaal voor  

leidingen en stroomkabels

•  altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak dus  

vlekbestendig

•  easy to clean

•  kras- en slijtvast

•  vorstbestendig & duurzaam SOLOSTONE

HERCULES Black

in 92x92 cm



duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van SERAFOAM®, een volledig 

gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk als steen. Slechts 17 kilo per tegel en dat is een fractie 

in vergelijking met beton of natuursteen in hetzelfde formaat. Dat maakt toepassen en verwerken dan ook 

stukken eenvoudiger voor een strak en mooi blijvend resultaat.

De hoge designkwaliteit en innovatieve vorm & functie van duostone buitentegels gooien hoge ogen. Het 

concept is inmiddels bekroond met de prestigieuze Red Dot award én winnaar van de IF Design Award 2015.

C

Unieke eigenschappen
•  lichtgewicht 60 x 60 cm  

buitentegels van 4 cm dik

• 8 dessins, 4 kleurcombinaties

• 10 uni kleuren

• eenvoudig te verwerken

• altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak  

dus vlekbestendig

• easy to clean

• kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

• duurzaam

duostone Uni

HORMIGON Brown

in 60x60 cm



De eeuwige pracht van Belgisch 

hardsteen, nu als een schitterende

keramische variant. 

Eeuwige pracht

duostone Uni 

BELGIUM STONE Bumpy Black

 in 60x60 cm

De duostone Uni tegels maken je 

buitenvloer al een bijzondere plek 

om te vertoeven en naar te blijven 

kijken. Maar wil je echt iets bijzonders 

dan kies je voor één van de stoere 

maar charmante duostone Dessins. 

Sla deze pagina om en zie wat 

wij bedoelen met een twist! duostone Uni 

BELGIUM STONE Bumpy Grey  

in 60x60 cm



En zo krijgt de klassieker 

onder de kleurcombinaties 

echt een origineel karakter!

Zwart & Wit

duostone Dessin 

Flower White on Black

 in 60x60 cm

duostone Dessin Flower geeft 

een geweldig effect aan je terras. 

Bijzondere vormen met een 

vintage look.

Mix & match
je eigen terras

duostone Dessin

Flower Black on Grey  

in 60x60 cm



Met vtwonen buitentegels als 

basis creëer je de mooiste plekken 

buiten. Maak een lijstje met je 

wensen: waar wil je het liefste zitten 

of lekker loungen? In de zon of liever 

in de schaduw?

Ga je voor kleine zitplekjes of liever 

voor een groot terras met een 

XL tafel voor je zomerse maaltijden 

met goed gezelschap? Kies je voor 

het nieuwe klassiek of juist voor 

strak & modern?

Heerlijk 
 



SOLOSTONE

HERCULES Black

 in 92x92 cm

Stoere XL tegels, met of zonder 

dessins, creëren een geheel nieuwe 

beleving van je terras en buiten- 

inrichting. Zowel voor in de tuin, maar 

ook je patio of veranda.

 

Nog leuker: tegels kun je natuurlijk 

ook binnen leggen, zodat buiten en 

binnen 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 tegels voor binnen:  

www.v twonentegels.nl

Take it 
outside

duostone Uni

HORMIGON Antracite

in 60x60 cm



Een buitenvloer vol karakter.

SOLOSTONE

BEACHWOOD Marrone

in 92x92 cm

duostone Uni

MOLD Grit

in 60x60 cm



De keramische buitentegels van

vtwonen zijn niet alleen erg fraai

om te zien, maar ook nog eens

bijzonder praktisch.
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En dat betekent een buitenvloer 

met weinig onderhoud. Geen gedoe 

met hogedrukreinigers meer! 

Geen waterkringen en vetvlekken. 

Of die van rode wijn, koffie of andere 

nare vervuilers van je mooie terras. 

De tegels zijn heel easy to clean. 

Net zo makkelijk als je vloertegels 

binnen. En de buitentegels blijven 

hun kleur behouden. Altijd en 

gegarandeerd. Zelfs de felste zon 

verandert dat niet.

Zorgeloos genieten, dat is het echte 

buitenleven!

Meer dan 
mooi alleen



duostone Uni

MOLD Grit

in 60x60 cm

NIEUW is dit geweldig mooie dessin 

’Checkmate’ in de SOLOSTONE collectie.

Wil je meer tips, voorbeelden & inspi-

ratie? Check regelmatig onze website 

voor het laatste nieuws, de nieuwste 

foto’s en inspirerende video’s.

Ook vind je hier het meest actuele 

overzicht van de erkende dealers.
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De ton sur ton dessins geven een 

geweldig vintage effect aan je buiten-

vloer. Zie verderop in de brochure een 

overzicht van de collectie.

Combineer de dessins willekeurig door 

elkaar of kies voor 1 patroon. Of voor 

een combinatie van verschillende 

kleuren. Laat je adviseren door een 

erkende vtwonen buitentegels dealer. 

Er zijn zoveel mogelijkheden!

 Ontwerp
 van Hollandse 
 bodem



Tot in detail 
een geweldige 
buitenvloer

SOLOSTONE

BEACHWOOD Antracite

in 92x92 cm

vtwonen buitentegels: 

duurzaam, onderhoudsarm en 

perfect geschikt voor buiten.

SOLOSTONE

DUNES Norcia

in 92x92 cm

duostone Uni

HORMIGON Antracite

in 60x60 cm
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De charme van natuurgetrouwe 

materialen, gecombineerd met de 

bewezen eigenschappen van  

keramische tegels.

Het beste van 
twee werelden

SOLOSTONE

CLASSIC Grey

in 92x92 cm

duostone Dessin

HORMIGON Leaf Antracite

in 60x60 cm



Plaatjes om te zien, toch? De inter-

nationaal bekroonde duostone 

buitentegels zijn uniek als het gaat 

om terrasbestrating. Heel duurzaam 

en heel licht, maar zo sterk als steen! 

Met een gewicht van slechts 17 kilo 

per tegel wordt het toepassen van 

deze bijzondere tegels dan ook 

stukken gemakkelijker. Zo kunnen 

ze direct op een goede, stabiele 

ondergrond van bijvoorbeeld zand 

worden verwerkt.

Mix & match erop los. Met 10 Uni kleuren 

en maar liefst 10 verschillende Dessins 

creëer je met gemak je eigen, unieke 

ontwerp.

Duurzaam, 
licht & sterk

SOLOSTONE

HERCULES Grey

in 92x92 cm

Slim draagsysteem.

De SOLOSTONE buitentegels zijn indruk-

wekkend groot (92x92 cm!) en daarmee 

echt een eyecatcher op je terras. 

In combinatie met het slimme draag-

systeem heb je met deze buitentegels 

heel veel mogelijkheden. 

Zo kun je bijvoorbeeld je dakterras of 

balkon betegelen, maar heb je ook een 

praktische oplossing voor het opvangen 

van hoogteverschillen of het slim weg-

werken van leidingen en kabels, waar 

je vervolgens ook zo weer bij kunt als dat 

een keer nodig is. 

Bezoek één van de erkende dealers en 

laat je informeren én inspireren.

Groot, groter, 
grootst



Collectie duostone 60x60 cm

duostone Uni
BELGIUM STONE Bumpy Black
60x60 cm 

duostone Uni
BELGIUM STONE Bumpy Grey
60x60 cm 

duostone Uni
CEMENTO Antracite
60x60 cm 

duostone Uni
CEMENTO Dark Grey
60x60 cm 

duostone Uni
MOLD Grit
60x60 cm 

duostone Uni 
HORMIGON Grey
60x60 cm 

duostone Uni 
HORMIGON Brown
60x60 cm 

duostone Uni 
HORMIGON Antracite
60x60 cm

duostone Dessin 
Flower Black on Grey
60x60 cm 

duostone Dessin
Cross Black on Grey 
60x60 cm 

duostone Dessin 
Dot Black on Grey
60x60 cm 

duostone Dessin 
Cross White on Grey
60x60 cm 

duostone Dessin 
HORMIGON Butterfly Antracite
60x60 cm

duostone Dessin 
HORMIGON Floret Antracite
60x60 cm 

duostone Dessin 
HORMIGON Citrus Antracite
60x60 cm 

duostone Dessin 
HORMIGON Leaf Antracite
60x60 cm 

duostone Dessin 
Flower White on Black
60x60 cm 

duostone Dessin 
HORMIGON Hearts Antracite
60x60 cm 

duostone Uni
MOLD Basalt
60x60 cm 

duostone Uni
CEMENTO Taupe
60x60 cm 



Collectie SOLOSTONE 92x92 cm

SOLOSTONE 
BEACHWOOD Marrone 
92x92 cm

SOLOSTONE 
HERCULES Black 
92x92 cm

SOLOSTONE 
HERCULES Grey 
92x92 cm

SOLOSTONE 
DUNES Norcia 
92x92 cm

SOLOSTONE 
CLASSIC Antracite 
92x92 cm

SOLOSTONE 
CLASSIC Grey 
92x92 cm 

SOLOSTONE 
BEACHWOOD Antracite 
92x92 cm

SOLOSTONE 
DUNES Trevi 
92x92 cm

SOLOSTONE   
CLASSIC Dessin Checkmate 
92x92 cm

Colofon

Deze brochure betreft een uitgave van 
Douglas & Jones, een geregistreerd merk van 
Tegelgroep Nederland.
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Deze brochure is vervaardigd met 
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de Let’s go green policy van 
Tegelgroep Nederland.
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Maak je uiteindelijke keuze voor je 

buitentegels altijd aan de hand van 

echte monsters. De kleuren van 

foto’s en drukwerk kunnen afwijken 

van de werkelijkheid. 

Laat het verwerken bij twijfel aan 

een professional over. Hoveniers en 

stratenmakers zijn gespecialiseerd, 

er kan niets tegen hun jarenlange

ervaring en vakkennis. 

Laat je adviseren door een erkend 

vtwonen buitentegels dealer. 

Voor meer informatie over producten,  

aankoop, verwerking, voorwaarden en 

verkooppunten raadpleeg

WWW.VTWONENBUITENTEGELS.NL

SOLOSTONE

BEACHWOOD Marrone

in 92x92 cm
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