Overa/ ribbels aan de wand, ook bij Azuvi

ken van het patchwork zijn
meegenomen . Ook hier blijkt
zwart-wit-grijs voor Nederland en
Belgie gewaagd genoeg voor de
particuliere sector . Voor arch itec ten en trendsetters produceren de
fabrieken wonderschone patronen
in diepe kleuren en met aparte
reliefs .

overigens ook weer terug op de
vloer als een kleurr ijke plavu is. De
20 x 20 cm is als formaat weer
helemaal terug en biedt een
goede tegenhanger bij nagenoeg
naadloos afgewerkte vloeren .
Bellacasa laat dit goed uitkomen
in de serie Colores, fijne reepjes in
pasteltinten op 20 x 60 cm in
samenspel met de ser ie Slade op

Fusion
Het is al vaker aangegeven dat
al les met elkaar vermengd mag
worden, zowel in design als
formaten . Dus lange planken in
cotto en vierkanten van hout cementlook, de grenzen vervagen
tussen de diverse materialen . Het
levert series op die overa! prima
kunnen worden toegepast, maar
de kracht van keramiek is weg . Er
zou met die uitstral ing net zo
goed sprake van een gietvloer
kunnen zijn .
Dan is de fusion van aan elkaar
koppelen van materialen veel
spannender . Vloervelden van
betonlook die overgaan in
kleurige geschilderde planken of
een Perzisch tapijt in tegelvorm,
we zien het vooral in de horeca al
met verve toegepast.

de vloer .

Wanden
Alle vloertegels kunnen tevens
een bestemming aan de wand
vinden . Dat leidt tot een aankleding als uniforme doos of juist een
uitgek iende afwissel ing met
vormen en formaten als verlevendiging . De Spaanse specialiteit ligt
vooral bij wandtegels en daar in
blijven we staaltjes zien van
ongelofelijk moo i vervaardigde
handvormtegels . Deze keren

Levendig hout Va/ley op stand van STN

Bricks
De steeninspiratie voor de wand
zet door in muretto's oftewel
stroken natuursteen met uitstekend relief, bakstenen, al dan niet
quasi afgebladderd en de dik
gesauste of geglazuurde bricks .
Nieuw zijn gestucte stenen zoals
we die kennen van buitengevels
bij ltaliaanse palazzo's . Het sluit
aan bij een duidelijke voorkeur
voor hor izontaal verwerken
hetgeen onder meer te zien is bij
Argenta in de serie Stucco een
roze en grijze stucwerk-imitatie in
40 x 120 cm. De ribbel heeft op
deze stand de overhand in veel
verschillende collecties zoals Rust
en Tanum voor industrieel design
en Canvas, dat refereert aan
katoen met strepen .
Authentiek
Majolica in handvorm en vaak
ambachtelijk beschilderd, geldt
nog altijd als een juweel voor de
wand, aansluitend op de authentieke cementtegels . Revoir París
blijkt een delicatesse op dit
gebied . Terwijl de productie wel in
Castellon ligt, is het een Belgisch
initiatief . Het vintage-programma
komt via Marce ! Oomen als

Serie Strand nature/ van Vives

DANKZIJ NIEUWE TECHNIEKEN KRIJGEN
DE IMITATIES VAN METALEN WEER EEN
HERKANSING. VOORAL GLIMMEND EN
GERQEST STAAL BLIJKEN ZEER GELIEFD
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Rijke stand van Veneto

Serie Amalfi van Vives

Veneto
Bij Veneto Ceramica spatten kleuren en vormen van de
panelen af. Stoffen, geruite dekens, patchwork met
grote steken, vogels en planten aan de wand, de tegel
leent zich hier voor alle soorten aankleding. In een extra
artistiek hoekje ligt een voorstel voor terrazzo-cement,
een topper voor Nederland. Marketingmanager Joel
Mulero past met zijn livrei precies bij de stand en
reageert :
"Bij ons vind je veel meer kleur dan elders, mede omdat
we ons met deze producten specifiek op architecten
richten. Nederland en Belgie zijn voor ons heel belangrijk, omdat ze in het centrum van Europa liggen. Andere
landen kijken vaak af water bij jullie gebeurt . Voor ons
zijn de Lage Landen een raam waardoor we direct
inzicht krijgen of iets in de smaak valt."

Vives
Vives blijft verrassen. Dit keer met Nassau, een cementlook die extra
gebrand is en decors in vier kleuren bevat. Ook hier een ruime keuze aan
formaten waarbij net deze maand de 180 x 80 cm is toegevoegd . Tevens
zijn er 2 cm dikke exemplaren voor buiten die duidelijk kwaliteit uitstralen. Ze horen bij de nieuwe afdeling Vives-Xtra.
Terrazzomoza·iek vinden we in de serie Amalfi, zeer goed voor Nederland.
Het meest frappante is de keramische spaanplaat Strand, die niet van het
oorspronkelijke materiaal valt te onderscheiden. Werkelijk prijzenswaardig en een mooie kanshebber ook om showrooms mee aan te kleden.
Manager Eric Nebot geeft aan dat er gezien de wijde range aan series
voor Nederland met verschillende distributeurs wordt gewerkt.
"Er wordt altijd gezegd dat jullie zwart-witdenkers zijn als het om tegels
gaat, maar ik ervaar dat er juist naar design en klassieke vormen gevraagd wordt. lk zie daarbij ook een heel duidelijke opleving van 20 x 20
cm aan de wand . "

Rob Teunissen (links) en Hugo van Dijk

Tenslotte
Rob Teunissen en Hugo van Dijk bekijken de Cevisama vanuit een heel
ander perspectief: Wie kan voor ons precies dat maken wat de markt
vraagt? Voor de bekende groothandel en speciaalzaak Teunissen &
Becking zoeken ze producenten voor hun prívate label.
"Van sommige merken heb je soms maar één serie nodig om een grate
omzet te maken", zegt Teunissen. "Volgens ons vraagt de Nederlander
om de beste tegel in zijn soort, maar dan wel betaalbaar . Dus mensen
willen hardsteen look alike en leisteen . Wij vermengen daten komen met
de vondst Slate hardsteen. De hele productie daarvan wordt door ons
opgekocht en is nergens in de wereld verkrijgbaar . "
Van Dijk: "Zo hebben we afgelopen jaren al zes nieuwe items ontwikkeld,
soms ook in samenspraak met dealers . Die roepen dat ze een bepaald
iets moeten hebben en wij maken dat dan al. Bovendien: Een hardloper
loopt overal, dus in het hele land."
En Teunissen besluit: "De fout die we allemaal maken, is dat we telkens
op zoek zijn naar iets nieuws. Vaak ligt het succes binnen handbereik, of
hoef je een bestaande tegelserie alleen maar iets te modificeren en je
hebt een runner!"
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