Altijd al gedroomd van een
prachtige Portugese tegelvloer?

Designtegels.nl
heeft dé succesformule!
Je kent ze vast wel. De tegels die je in mediterrane landen op vloeren en
wanden ziet. Prachtige kleuren en schitterende motieven, die zelfs een lege
ruimte al heel bijzonder maken.
Het bedrijf Designtegels.nl begon als een hobby, die al snel uit de hand liep
en vervolgens resulteerde in een bloeiende handel in kleurrijke Portugese
en Marokkaanse tegels. Het geheim van het succes? Een kwalitatief hoogstaand product tegen een zeer scherpe prijs. Haal de Mediterrané in huis!
Tekst: Myranda Heres, Foto’s: Mirjam Schrauwen
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Hoe het begon
In 2003 nam Ramon Huigen een lading
tegels voor eigen gebruik mee uit Marokko. Vrienden en kennissen waren laaiend
enthousiast en Ramon besloot een extra
vracht te laten komen. Toen de kennissenkring voorzien was van prachtige
tegelvloeren werd het tijd om het groter
aan te pakken. Samen met vriend en IT-er
Martijn Dijkstra werden de mogelijkheden
bekeken om de tegels in Portugal te laten
maken. In 2006 ging het bedrijf online en
werden containers vol tegels verscheept
naar Nederland. Tegels met een Marokkaans design, in Portugese topkwaliteit,
die de eigen merknaam ‘Azule’ meekregen. Designtegels.nl was geboren.

Zeer scherpe prijzen
‘Waardoor wij ver onder de prijs zitten
van andere Portugese tegel leveranciers?
Wij laten de tegels zelf in Portugal maken
en kopen niet alleen in op bestelling.
De tegels gaan in Nederland naar loodsen
in Utrecht en Molenschot. Daar hanteren
wij een soort ‘Ikea’ principe. Onze klanten
kiezen zelf de tegels uit voorraad. We
hebben geen dure showrooms en perso-

neel, en dus weinig overhead. Daardoor kunnen wij tegels leveren voor
€ 59,50 per m², en dat is inderdaad een
zeer concurrerende prijs’, aldus Martijn
Dijkstra.

Eigen ontwerpen
Met het bestellen van tegels in Portugal
hield het niet op. De creatieve kant van
de compagnons begon vormen aan te
nemen, waardoor er regelmatig nieuwe
tegels ontworpen werden. De deskundigheid werd opgebouwd en de adviserende
rol naar klanten werd groter. Alle tegels
kregen een eigen naam, mal en kleurcode,
en kunnen – ook jaren later – bijbesteld
worden. Ramon: ‘We kunnen zelfs oude
tegels namaken, voor bijvoorbeeld restauraties van vloeren in oude panden.’

Online vloerplanner
Op www.desingtegels.nl vind je het
complete assortiment tegels. Erg leuk en
vooral handig is de online vloerplanner,
waar je jouw vloer kunt ontwerpen en
kunt indelen met tegels. Er kan eindeloos
gevarieerd worden in kleuren en designs.
Het resultaat zie je meteen in beeld, waar-

door je een goede voorstelling van
je vloer kunt maken. Wanneer je klaar
bent maakt de vloerplanner een exact
boodschappenlijstje met prijs. Je kunt het
ontwerp mailen en printen. Makkelijker
kan niet! Meteen aan de slag? Ga naar
www.designtegels.nl/dealers/vloerplanner.

Toepassingen
op vloer én wand
De Marokkaanse en Portugese tegels
kunnen voor diverse doeleinden gebruikt
worden. In badkamer, toilet, keuken,
woonkamer, balkon, dakterras, patio, op
vloeren én wanden. Op de website staan
ontelbare foto’s van de mogelijkheden.
Naast vloertegels, die dus ook toegepast
kunnen worden op wanden, heeft Designtegels.nl sinds kort ook een prachtige
collectie geglazuurde Italiaanse en Spaanse wandtegels, waarmee je mediterrane
sferen in je huis kunt creëren.

Designtegels.nl heeft samenwerkingsverbanden met externe tegelzetters en
transportbedrijven, maar je kunt de tegels
ook zelf halen en leggen. De loodsen
kunnen op afspraak bezocht worden.
Designtegels.nl hanteert geen minimale
afname. De tegels zijn zelfs per stuk te
koop en mocht je tegels overhouden, dan
kun je deze gewoon terug brengen. ‘Dat
is ook één van onze krachten, de ﬂexibiliteit. Dat zorgt samen met onze eigen lijn
en lage prijs voor het succes’, aldus de
creatieve ondernemers.

Designtegels.nl
Vestiging Breda (Molenschot):
Veenstraat 46
5124 ND Molenschot
Tel. Martijn: 06 - 28774444 (Breda)

Grootse voorraad
In de loodsen is standaard 5000m² tegels
op voorraad. Mocht je een bijzondere tegel willen bestellen, dan is dat mogelijk.
De levertijd ligt tussen de 1 en 3 maanden.

Vestiging Utrecht:
Duurstedelaan 1
3525 AV Utrecht
Tel. Ramon: 06 - 15823484
(Utrecht)
info@designtegels.nl
www.designtegels.nl
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