


Mix & Match je eigen terras
duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels nu 

ook heel eenvoudig buiten op je (dak)terras, balkon, veranda of patio te verwerken. 

Mix en match er op los met deze stoere XL tegels en verrassende dessins.

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

een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk als steen. 

vtwonenbuitentegels.nl



Taupe: blijvend stoer & chic

•  lichtgewicht 60 x 60 cm.  

buitentegels

• 3 dessins, 3 kleurcombinaties

• 7 uni kleuren

• eenvoudig te verwerken

• altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak 

dus vlekbestendig

• geen groene aanslag

• easy to clean

• kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

• duurzaam

Unieke 
eigenschappen

vtwonen fotografie: Alexander van Berge, assistentie fotografie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn 

duostone Uni 

Cemento Taupe 

in 60x60 cm.



De eeuwige pracht van 

Belgisch hardsteen, 

nu als een schitterende

keramische variant. 

duostone Uni 

Belgium Stone Bumpy Grey  

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! 

Eeuwige pracht!

duostone Uni 

Belgium Stone Bumpy Black

 in 60x60 cm.



En zo krijgt de klassieker 

onder de kleurcombinaties 

echt een origineel karakter!

vtwonen fotografie: Alexander van Berge, assistentie fotografie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn 

duostone Dessin 

Flower White on Black

 in 60x60 cm.

duostone Dessin

Flower Black on Grey  

in 60x60 cm. vtwonen fotografie: Alexander van Berge, assistentie fotografie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn 

Zwart & Wit

duostone Dessin Flower geeft 

een geweldig effect aan je terras. 

Bijzondere vormen met een 

vintage look!

Je 
buitenvloer 
met een 
twist!



Fraaie leisteen look, 
het hele jaar door.

duostone Uni 

Slate

in 60x60 cm.

duostone Uni 

Cemento Antracite 

in 60x60 cm.

De keramische buitentegels van 

duostone zijn niet alleen erg fraai 

om te zien maar ook nog eens 

bijzonder praktisch. 

Geen algen en mos aangroei. Geen 

gedoe met hoge druk reinigers 

meer! Geen waterkringen en vet- 

vlekken. 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. 

vtwonen fotografie: Alexander van Berge, assistentie fotografie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn 

Meer dan 
mooi alleen.



Kies voor verschillende 

dessins willekeurig door elkaar 

of voor een repeterend patroon. 

Hoe dan ook, jouw ontwerp 

bepaalt jouw eigen unieke 

buitenvloer.

duostone Dessin

Flower Black on Grey, 

Cross Black on Grey 

en Dot Black on Grey 

in 60x60 cm.

Stoere XL dessins creëren een 

geheel nieuwe beleving van je 

terras en buiteninrichting! Zowel 

voor in de tuin maar 

bijvoorbeeld ook op je balkon of 

dakterras. 

Nog leuker: tegels kun je natuurlijk 

ook binnen leggen, zodat 

buiten en binnen prachtig op 

elkaar aansluiten.

Take it 
outside

duostone Dessin 

Flower White on Black

 in 60x60 cm.vtwonen fotografie: Alexander van Berge, assistentie fotografie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn 



Met duostone 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?

Op zoek naar meer tips, ideeën & inspiratie? 

Check onze site en social media pagina’s. 

Meld je aan en blijf op de hoogte!

vtwonenbuitentegels.nl

facebook.com/vtwonenbuitentegels

It’s time to relax!



duostone Uni 

Belgium Stone Bumpy Black 

in 60x60 cm.

duostone: duurzaam, 

onderhoudsarm en perfect 

geschikt voor buiten.
duostone Uni 

Belgium Stone Bumpy Black 

in 60x60 cm.

Tot in detail 
een geweldige 
buitenvloer.



duostone Dessin 

Flower White on Black 

in 60x60 cm. 

De charme van 

natuurgetrouwe materialen, 

gecombineerd met de 

bewezen eigenschappen van 

keramische tegels.



duostone Dessins zijn alleen leverbaar op de Uni tegels Belgium Stone Bumpy Black 

en Belgium Stone Bumpy Grey, zoals hierboven weergegeven.

Voor verkooppunten en meer nuttige informatie: vtwonenbuitentegels.nl    

De Collectie

duostone Uni

Slate

60x60 cm. 

duostone Uni

Cemento Taupe

60x60 cm. 

duostone Uni

Belgium Stone Bumpy Black

60x60 cm. 

duostone Uni

Belgium Stone Bumpy Grey

60x60 cm. 

duostone Uni

Desert Walnut

60x60 cm. 

duostone Uni

Cemento Antracite

60x60 cm. 

duostone Uni

Cemento Dark Grey

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 

Flower White on Black

60x60 cm. 

duostone Dessin 

Cross White on Grey

60x60 cm. 



Mix en match er op los!

Uitklappen
en zie 

het zelf.

En omdat ze niet in de specie of 

lijm hoeven worden verwerkt kun 

je ze heel eenvoudig ook weer 

ergens anders (her)gebruiken. 

Duurzaam zeiden we toch?

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 je adviseren door een erkend 

vtwonen buitentegels dealer. 

Raadpleeg vtwonenbuitentegels.nl 

voor meer advies over producten,  

aankoop, verwerking, voorwaarden 

en verkooppunten.

Heel duurzaam, heel licht maar zo 

sterk als steen! Slechts 16 kilo per 

tegel en dat is een fractie in  

vergelijking met beton of natuur-

steen in hetzelfde formaat. Dat 

maakt toepassen en verwerken 

van deze XL tegels dan ook  

stukken eenvoudiger. Omdat je ze 

direct op een goed gestabiliseerd 

zandbed kunt verwerken voor een 

mooi, strak en stabiel resultaat. 

duostone: keramische tegels verlijmd 

op een speciale onderlaag van 

SERAFOAM®, een gaskeramiek van 

volledig gerecycled materiaal. 

Ontwerp & realisatie DMA Company in opdracht van Tegelgroep Nederland Exterior.



Voor meer informatie kijk op: 

vtwonenbuitentegels.nl

facebook/vtwonenbuitentegels.com

Mix en match 
er op los!


