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TEGEL  
BROCHURE

Tegelidee B.V. is een jong en 
vooruitstrevend bedrijf. Onze 
voornaamste werkzaamheden 
zijn het leveren en aanbrengen 
van keramische wanden 
vloertegels.  
Tegelidee B.V. is een partner 
van aannemersbedrijven voor 
projectmatige nieuwbouw, 
utiliteitsbouw en renovatiewerk.
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WAAR WIJ 
VOOR STAAN
Wij staan voor deskundig advies en een 
zeer concurrerende prijs en natuurlijk 
een schitterend eindresultaat. Ons doel 
is dan ook, van inspiratie tot realisatie.

Showroom traject 

Voor het tegelwerk in uw toilet en badkamer 
is er een standaard tegelpakket voor u 
samengesteld. Naast dit standaard pakket 
bieden wij u de mogelijkheid de ruimtes naar 
eigen wens in te richten. Met een groot en 
actueel assortiment aan wanden vloertegels 
kunnen we eindeloze mogelijkheden 
creëren. U ontvangt van ons een persoonlijke 
uitnodiging voor een bezoek aan onze 
showroom. Tijdens uw bezoek zullen wij samen 
met u een keuze maken voor uw woning, 
waarna u van ons een gespecificeerde offerte 
krijgt thuisgestuurd.

Naast dit standaard pakket heeft u uiteraard de 
mogelijkheid de ruimtes naar eigen wens in te 
richten. Wij maken ook per project pakketten 
die gunstig zijn geprijsd. 

Wij hopen u in onze showroom te ontvangen 
om u de mogelijkheden te laten zien.



WANDEN TOILET

Wandtegelwerk tot 150 cm, 25 cm x 40 cm 
liggend verwerkt in tegelverband. 
Mat wit, zilvergrijze voeg. 
Boven tegelwerk spack spuitwerk

WANDEN BADKAMER

Wandtegelwerk tot plafond, 
25 cm x 40 cm liggend verwerkt in 
tegelverband. 
Mat wit, zilvergrijze voeg

TEGELAFWERKPROFIELEN  
UITWENDIGE HOEK

RVS, Rondec

VLOEREN TOILET

Vloertegels 45 cm x 45 cm, Nero (zwart), 
met basalt voeg

VLOEREN BADKAMER

Vloertegels 45 cm x 45 cm, Nero (zwart), 
met basalt voeg. 
Vloertegels douchehoek in zelfde tegel

VLOEREN DEKVLOEREN 
BADKAMER EN TOILET

Gehele ruimte NIET-zwevend uitgevoerd 
in 80 mm zand-cement

STANDAARD TEGELWERK



9 WONINGEN  
 
Baanhoek West
Corellistraat  
Sliedrecht
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