
e man achter Art on Tiles, Peter Nelissen, kwam per toeval 
in Ierland een fabriek tegen, die recentelijk begonnen was te 
experimenteren met digitale printtechnieken. Nelissen zegt 

deze kleurdynamiek nog nooit eerder gezien te hebben en heeft 
direct de rechten op deze specifieke techniek wereldwijd laten vast-
leggen. Art on Tiles heeft contacten met diverse musea waaronder 
het Van Gogh Museum, Boijmans van Beuningen, het Louvre en het 
Guggenheim. Daarnaast zocht het bedrijf wereldwijd samenwerking 
met (interieur)architecten en designers. In 2004 won Art on Tiles 
de HORECAVA Innovation Award.

A-merk
Voor het procédé wordt gebruik gemaakt van A-merk tegels, spe-
ciale keramische inkten en glazuren. De precieze techniek is een 
chemisch, strict geheim proces. De tegels worden voorzien van 
een digitale opdruk van foto’s, sfeerbeelden of illustraties. Door 
deze techniek doet het beeld erg driedimensionaal aan. Art on Tiles 
maakt designvloertegels met een hardheid die zelfs geschikt is 
voor projectgebruik.
Onder de designstudio’s die tegels ontwierpen voor ‘Dutch Design 
Tiles’ zijn klinkende namen als Bathroom Mania!, Marcel Wanders 

en Inside Outside te vinden. 
Bathroom Mania!, bekend van 
het felrode urinoir in de vorm van 
een mond, ontwierp tegels “waar 
je vrolijk van wordt”, zegt ont-
werpster Meike van Schijndel. De 
Bathroom Mania! ontwerpen zijn 
vernieuwend, speels, een tikkeltje 
ondeugend en brengen vooral kleur, 
fantasie en emotie in de badkamer. 
Vrolijke bloemen, meisjes met zon-
nebril, luierend in een hangmat. 
Bloemetjesbehang dat van dichtbij 
blijkt te bestaan uit allerlei pin-ups. 
Een echte feel good-uitstraling.

Toilet
FraaieDingen ontwikkelde het 
tegelconcept ‘U-turn’. De kracht van 
dit systeem is dat je met slechts 

één tegel oneindig kan variëren in vormen en patronen. Hoe je het 
ook wendt of keert, het past altijd. Zo kun je spelen met touwstren-
gen, of bijvoorbeeld madeliefjesstrengen die alle kanten op kunnen 
lopen.
Deze tegels zijn niet 
via dealers te koop, 
maar direct bestel-
baar via de web-
site. Op de site is het 
mogelijk om te spelen 
met design, om zelf je 
combinaties samen 
te stellen. “We willen 
mensen hun fantasie 
weer laten gebruiken. 
Veel van de tegels 
zijn ontworpen om 
mee te spelen”, aldus 
Nelissen.  ■

Meer informatie: www.artontiles.nl

Viola van Alphen

actueel

Feel-good gevoel

Pin-ups, ontwerp van Bathroom Mania!, Meike van Schijndel.

Art on Tiles introduceert Dutch Design Tiles

Marcel Wanders toont zijn ontwerpen voor Art on Tiles tijdens 
de introductie op 100% Design.

Het Nederlandse Art on Tiles claimt 
een revolutionaire printtechniek voor 
wand- en vloertegels te hebben ont-
dekt. Het bedrijf heeft contracten met 
diverse musea afgesloten, waaronder 
het Louvre, om zo duizenden beelden 
en kunstwerken te kunnen gebruiken. 
Tijdens ‘100% Design’, de vakbeurs voor 
interieurdesign in Rotterdam werd het 
concept geïntroduceerd. Later volgen 
Tokyo en Moskou.
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Als u deze advertentie ziet bent u ongetwijfeld op zoek naar nieuwe tegels 

voor in uw woning. Misschien past de natuurlijke uitstraling van Venis bij u.

Tegels van ongekende klasse en kwaliteit. Niet voor niets dragen we de titel

Ceramica de Elite.Venis wand- en vloertegels worden ontwikkeld door

topdesigners die zich laten inspireren door Moeder Natuur zelf.

Venis slaagt er telkens weer in tegels te ontwikkelen die natuurlijke schoonheid

en gemak in onderhoud verbinden. De tegels zijn kras- en kleurvast, voorzien

van een vlekwerende toplaag en uiterst duurzaam.

Venis is verkrijgbaar bij ruim 80 tegelspecialisten in Nederland. 

Selecteer de dichtstbijzijnde op www.venis.nl 
CERAMICA DE ELITE

Haal de natuurlijke schoonheid van 
in huis...Venis wandtegels
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