Voor je droomhuis
Met deze tegels maak je je woning
nog mooier.

Laat je inspireren!
Een brochure vol woonstijlen,
creatieve ideeën en handige tips.

Bekijk snel
de laatste
trends!

DE N I E U W S T E C O LLE C T I E T E G E LS
‘BMN bouwt mee aan jouw droomwoning’
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Voorwoord
De laatste tegeltrends
Bij BMN zijn we altijd bezig om onze stijlproducten
zoals tegels, deuren, keukens en sanitair te
actualiseren. Wij volgen de laatste trends, bezoeken
internationale beurzen en fabrieken in onder andere
Italië, Spanje en Portugal, zodat jij een complete
keuze hebt om je eigen stijl toe te passen in je nieuwe
woning. In dit inspiratiemagazine laten we de laatste
tegeltrends zien. Ontdek welke stijl bij jou past.

Diana Venneman
interieurarchitecte van BMN

Procasa Metal doors
De strakke zwarte kaders van de (schuif)deuren zorgen
voor een moderne en industriële look en werken als een
eyecatcher in of tussen woonruimtes.
Ze passen in ieder interieur en worden steeds vaker
toegepast als ruimteverdeler.

Geïnspireerd door de laatste tegeltrends maakten wij
een selectie in dit inspiratiemagazine. We zien natuurlijk
veel mat zwart in douchewanden, kranen en accessoires.
Deze komen het best tot hun recht als je ze combineert
met moderne warm grey tegels van de serie Cabo, zoals
hiernaast gepresenteerd. Ook is de marmertrend niet meer
te stoppen. De diverse authentieke marmers worden nu in
vele mooie imitaties geproduceerd in keramische tegels.
Als je deze combineert met bijvoorbeeld een koperen kraan,
creëer je je eigen chique hotel-gevoel bij je thuis.
Mocht je meer van een warme natuurlijke stijl houden, dan
hebben we ook een paar favoriete keuzes geselecteerd met
de Javier - (keramisch hout) en Jura - serie. Tot slot kun je
alle creativiteit kwijt in het maken van je eigen palet met
de decortegels van Ornament. Een zwart, wit en grijs decor
waarin je eindeloos kunt combineren! Ook leuk voor in de
hal of een achterwand van je keuken. Ik wens je heel veel
lees- en kijkplezier!

BMN I SHOWROOM
Tegels, de beste keuze!

Het kiezen van tegels is best moeilijk; ze blijven
immers jaren zitten. Aan de andere kant is het
juist heel slim om voor tegels te kiezen, want
het heeft veel praktische voordelen. Tegels zijn
bijvoorbeeld hygiënisch en antibacterieel.
Daarnaast fungeren ze als perfecte warmtegeleider voor vloerverwarming, zijn ze
gemakkelijk schoon te maken en is een tegel
bovendien een duurzaam product, doordat het
gemaakt wordt van natuurlijke producten.
Maar tegels zijn vooral mooi, in elke stijl
toepasbaar en geschikt voor iedere ruimte.
In onze BMN Showroom helpen we je graag
bij het kiezen van de tegels voor je nieuwe
woning. Je bent van harte welkom!

BMN I BOUWMATERIALEN
Laat je inspireren!
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De
trend
van nu Marmer
Marmer, terug van
weggeweest! We zien de
natuurimmitaties in vele
variaties en kleuren.

Marble - bianco

Marble - nero

Marble - ciottolo

60x120 cm - 494838

60 x 120 cm - 494630

60x120 cm - 494846

Te g e l s i n
XL-formaat
60 x 120 cm!

RAL 9005

RAL 9016

RAL 040 90 10

Marble
carbone

Marmer

Luxe en elegantie
Marmer is de trend van nu en verkrijgbaar in vele
variaties. Marmer geeft een elegante en chique sfeer
aan je woning, waardoor je het gevoel krijgt in een
hotel te verblijven.
Onze persoonlijke favoriet is ongetwijfeld de
Marble - carbone. Deze bijzondere, bijna getekende
marmerprinttegels bieden de ideale oplossing
wanneer je een luxe uitstraling aan je interieur wilt
geven.
De serie is ook erg mooi toepasbaar als enkele strook,
aanrechtblad of spatwand.
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Marble - carbone
60x120 cm - 494844
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Industrial

Woonstijl 1

Tico - vintage bruin

Tico - neutraal bruin

Tico - modern bruin

60 x 60 cm - 482808

60 x 60 cm - 482812

60 x 60 cm - 482810

Tico - vintage grijs

Tico - neutraal grijs

Tico modern grijs

60 x 60 cm - 482807

60 x 60 cm - 482809

60 x 60 cm - 482811

Tico deco bruin

Industrial
zwart bruin

Bijpassende verfkleur is
RAL 8022

Industrial

Meer dan baksteen en staal
Ben je liefhebber van een stoer interieur? Dan ben je
vast al bekend met de Industrial woonstijl. Echter, een
bakstenen accentwand is net wat onpraktisch voor de
badkamer.
Voor een meer gepolijste industriële look is de Tico
een mooie tegelserie. De Tico - vintage bruin is
geïnspireerd op de terrazzo-tegel: een jaren ‘20 stijl in
een nieuw jasje. Met de roestbruine accenten creëer
je een sterke basis voor jouw industriële badkamer.
Als accentwand kun je je eigen mix maken van de
bijpassende decortegels. De hele serie is verkrijgbaar
in twee tinten.
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Tico - deco grijs
20x20 cm - 482815

Tico - deco bruin
20x20 cm - 482816
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Nordic

Woonstijl 2

Esagono - blu
508872

Esagono - petrolio
508871

Esagono - verde
508870

RAL 7016

Nordic lifestyle
Loft in the city

Deze antraciet kleur RAL 7016 op de
wand geeft een sterk contrast met de
warme grijstinten van de Procasa Coast.

Procasa Coast - sand

Procasa Coast - mineral

60 x 60 cm - 482926

60 x 60 cm - 482942

Procasa Coast - basalt

Procasa Coast - antracite

60 x 60 cm - 482944

60 x 60 cm - 482945

Esagono - bianco
508867

Het drukke stadsleven heeft zo z’n voordelen: je bent
er van alle gemakken voorzien. Maar je wilt ook lekker
de ruimte hebben om tot rust te komen.
De Nordic woonstijl sluit perfect aan bij deze
behoefte. Door een goede afwisseling te maken van
lichte en donkere kleuren, maak je de ruimte optisch
groter. Onze Procasa Coast - serie, geïnspireerd door
de ruige Scandinavische natuur, is een perfecte basis
voor elke woonruimte. Combineer deze serie met
een accenttegel zoals de Esagono in bijvoorbeeld je
keuken of badkamer. Op deze manier past de Procasa
Coast - serie ook in een landelijke woonstijl!
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Natural

Procasa Jura - sand

Procasa Jura - grey

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Woonstijl 3
Cromatica - carbon
10 x 10 cm

Procasa Nova - glans
30 x 60 cm

Cromatica - alloy
10 x 10 cm

Javier - almond

Javier - stone

19,5 x 120 cm

19,5 x 120 cm

Procasa Jura - basalt

Procasa Jura - coal

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Cromatica - teal
10 x 10 cm

Procasa Nova - mat

Cromatica - platina

30 x 60 cm

10 x 10 cm

Javier - coffee
19,5 x 120 cm

Javier - walnut
19,5 x 120 cm

Tip
Een gezellige
houten vloer voor
de woonkamer...

Door de slijtvaste kenmerken is
Procasa Jura de ideale tegel voor sanitaire
ruimtes, maar net zo goed toepasbaar
in de keuken, hal of bijkeuken. Maak
een mooie scheiding tussen twee
verschillende ruimtes

...en de Jura - coal voor
in de keuken
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Mix and match
Een nieuwkomer in het assortiment is de Procasa Jura - serie.
Elke tegel bestaat uit meerdere tinten wat hem toegankelijk
maakt voor een combinatie met hout.
De bijna fossiele look is wat de tegel zo natuurlijk maakt;
vooral als deze gecombineerd wordt met de Javier - serie. Deze
serie is perfect voor een gezellige woonkamer. Neem direct de
Procasa Jura mee voor je aangrenzende keuken of badkamer.
Als accent op je achterwand in de keuken of het toilet gebruik
je de Cromatica. Hierboven zie je onze favoriete combinaties.
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Hotel
Chique

Stella - illusion

Stella
ook in XL
60 x 60 cm
40 x 80 cm
80 x 80 cm
60 x 120 cm
120 x 120 cm
120 x 280 cm
160 x 160 cm

Woonstijl 4

Stella - illusion

Stella - illusion
Wegdromen in je
eigen wellness badkamer
Stella - crème

Suite - chalk

Hotel Chique
XL-formaat tegels

Het gevoel van een chique hotel bij je thuis.
Wegdromen in je eigen wellness badkamer.
Met onze nieuwe marmertegels creëer je een stijlvol
interieur met allure en elegantie.
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Grootformaattegels worden steeds actueler,
met maten van 1 tot wel 2,8 meter die je hele
badkamerwand in één keer vullen. Voegen worden
hiermee overbodig. In de bovenstaande badkamer
zijn de 60 x 120 cm tegels gebruikt van de Stella serie. Deze sprekende tegel met azuurblauw is
mooi te combineren met de Suite - serie. Voor de
complete look maak je het af met het koperen
badkamergarnituur.

Suite - chalk

Suite - cloud

Suite - sand

80 x 80 cm - 347086

80 x 80 cm - 347085

80 x 80 cm - 347087
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Botanical

Woonstijl 5
Cremento - sage
40 x 80 cm - 484188

Cremento 3D - wit
40 x 80 cm - 484192

Mat zwart

Mat zwarte kranen en accessoires passen
perfect in je Botanical interieur.

Cremento - grijs

Botanical

De nieuwe serie Cremento: warme
grijstinten met botanisch groen
Voor deze interieurtrend selecteerden wij een nieuwe
serie. De balans tussen natuurlijke materialen met een
‘buitengevoel’ en een strakke basis voor een moderne
twist.
Zo zorgen warme grijstinten voor een natuurlijke rust,
waarin zachte groentinten het geheel levendig maken.
De Cremento - serie heeft het allemaal, compleet met
de 3D wandtegels voor extra textuur.
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Cremento - grijs
120 x 120 cm - 484364
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Modern

Woonstijl 6
Cabo - grijs

Cabo - wit

Cabo - zilver

40 x 80 cm - 484243

40 x 80 cm - 484242

40 x 80 cm - 484241

Cabo 3D - wit

Cabo 3D - zilver

Cabo 3D - grijs

40 x 80 cm - 484246

40 x 80 cm - 484245

40 x 80 cm - 484244

Tip
De reliëf tegel is heel goed te
onderhouden en daardoor ook
toepasbaar als douchewand en
achterwanden van de wastafel.

Modern

Subtiele eenvoud
De moderne stijl kenmerkt zich vaak door een
combinatie van antraciet, zwart en wit. Een veel
actuelere combinatie kun je maken met een palet van
warme grijstinten. De Cabo - serie bestaat uit een
mooie collectie wand- en vloertegels in dit kleurenpalet.
Met een subtiele reliëftegel kun je een accentwand
realiseren, zelfs wanneer je kiest voor één kleurtoon.
Hiermee bereik je een moderne stijl.
Natuurlijk hoeft niet alles in dezelfde kleurtoon: het is
ook mooi om een contrasterende vloer te plaatsen met
de Cabo - antraciet.
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Cabo 3D - zilver

Cabo - antraciet
75 x 75 cm - 484605
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Natural

Woonstijl 7

Procasa Skye - sand

Forest - amande
20 x 120 cm - 322252

Forest - perle
20 x 120 cm - 322254

Forest - noisette
Procasa Forecast - smoke

20 x 120 cm - 322255

30 x 60 cm

Forest - perle
20 x 120 cm

Procasa Skye - coal

Een ontspannend
spa-gevoel
creëer je door
de keramishe
houttegels door
te laten lopen op
de achterwand
van je douche.

Natural

Met een moderne twist
De Natural woonstijl brengt warmte in huis.
Landelijke accenten, waaronder natuurlijk hout,
combineren erg mooi met donker hardsteen.
Geef een moderne twist aan je Natural look badkamer
of keuken met mat zwarte kranen.
Ook hebben we prachtige stalen deuren van Procasa
om je gehele interieur een upgrade te geven!

Procasa Forecast - frost
30 x 60 cm

Forest - noisette
De Forest - serie
is verkrijgbaar in de maten:
15 x 120 cm
20 x 120 cm
20 x 180 cm
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22,5 x 90 cm
26,5 x 180 cm
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De
trend
van nu

Creatief met
decortegels

Ornament - flower
14,7 x 14,7 cm - 495071

Creër een accent
op de achterwand,
met de Ornament - weave

Ornament - hexagon
14,7 x 14,7 cm - 495081

NCS S 6005 - B80G

Als wandkleur kun je
kiezen voor deze vergrijsde
groene kleur
RAL 7009

Trend

Ornament - weave
14,7 x 14,7 cm - 495082

Decortegels
Eerder zagen we de comeback van de Portugese
decortegels. Nu is er de Ornament - serie: een
eigentijdse verzameling van onderling verbonden
patronen en unitegels.

Ornament square

De combinatie van zwart, wit en grijstinten creëert
samen met de prachtige patronen de perfecte
ondergrond voor ruimtes als de hal, keuken,
badkamer en kleine studio’s. Tijdloos, maar met een
moderne uitstraling.
Maak je eigen creatieve studiocombinatie!
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Ornament - hexagon

Ornament - square
14,7 x 14,7 cm - 495083
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De
trend
van nu

Ethnic vibes
Gold & Luxury
Stella - symfonie
60 x 120 cm 484887

Hexagon - gold

Tico - modern bruin

30 x 30 cm - 476770

60 x 60 cm - 482810

Stella symfonie

Accessoires Ibiza mode

Stella pepper

Bijpassende verfkleur is
RAL 9004

Stella - pepper
60x120

Gold & Luxury
De trend van nu

Het lijkt alsof je door de wereld reist. De luxe
marmer Stella – symfonie tegels gecombineerd met
etnische accessoires maken je interieur ineens heel
bijzonder en persoonlijk. Een kleurenpalet van goud,
zwart en een crème als basistint geïnspireerd op
natuurlijke materialen en etnische invloeden.
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Orontos satin gold

Orontos silk ardesia

Orontos silk gold

Orontos silk pergamena

14,5 x 14,5 cm
347176

14,5 x 14,5 cm
302586

14,5 x 14,5 cm
347174

14,5 x 14,5 cm
302577
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BMN I SHOWROOM
De inspiratie is er, de plannen zijn er en de bouwprofessional heeft je naar een BMN-tegelshowroom
verwezen. De volgende stap? Het selecteren van de tegels
in een van onze showrooms! Om de verbouwing zo goed
mogelijk te laten verlopen, is het fijn als alle materialen
onder één dak aanwezig zijn, samen met uitgebreide
vakkennis en een ruime collectie. Als kennispartner van
je bouwprofessional geven wij je niet alleen advies over
de tegels, maar is er natuurlijk ook aandacht voor het
gehele bouwproces, op basis van jarenlange ervaring
en inzichten uit de praktijk. Daarnaast vind je in al
onze tegelshowrooms het eigen merk Procasa. Procasa
staat voor een uitgebreid assortiment hedendaagse en
betaalbare wand- en vloertegels. Met deze kwalitatief
goede tegels kun je betaalbare sanitaire ruimtes samenstellen in de gewenste woonstijl én binnen je budget.
Wil je wel inspiratie opdoen, maar heb je nog geen
bouwprofessional? Informeer dan bij een van onze
vestigingen naar de mogelijkheden.
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij in
onze showrooms op afspraak.
Afspraak maken?

BMN I SHOWROOM is een onderdeel van BMN I BOUWMATERIALEN
Kijk op bmn.nl voor een overzicht van al onze vestigingen.

procasa.nl

