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Exclusief aangeboden door jouw bouwprofessional

Bekijk snel 
de laatste 

trends!

Voor je droomhuis

Laat je inspireren!

Met deze tegels maak je je huis of 
appartement nog mooier.

Een brochure vol woonstijlen, 
creatieve ideeën en tips.



Voorwoord
Je eigen stijl
Iedereen heeft z’n eigen stijl, en die vertaal je graag 
door in je interieur. Zo laat je zien wie je bent. Het 
kiezen van kleuren en materialen is dan ook iets wat 
je in één keer goed doet. Zelf kom je vast al een heel 
eind. En soms maakt een beetje hulp van een ander 
het helemaal perfect.

Wie een huis koopt of gaat verbouwen, droomt op voor-
hand al van de inrichting. In je eigen, persoonlijke stijl. Als 
trendwatcher weet ik dat je smaak ongemerkt mee veran-
dert met trends. Daarom is het heel belangrijk dat we je 
meenemen in de laatste ontwikkelingen. Dat doen we op 
een heel verfrissende manier in de BMN-showrooms. Zodat 
je ziet hoe mooi je je badkamer, keuken, en toilet kunt ma-
ken met prachtig tegelwerk. Maar ook je woonkamer, hal 
en andere vertrekken.

Over deze schitterende tegelcollectie gaat deze brochure. 
Ik neem je eerst mee naar dé trend van dit moment: Bricks. 
Je herkent deze sierlijke keramische tegels ongetwijfeld uit 
de beroemde metrostations in Parijs, Londen en New York! 
Daarna laat ik je vijf verschillende woonstijlen zien. Tot slot 
geef ik je een idee van de verrassende effecten wanneer 
je elementen slim combineert. Dan ontdek je dat de mix 
van elementen jouw persoonlijke stijl maakt. Veel lees- en 
kijkplezier!

In de tegelshowroom zijn de klanten van 
onze klanten welkom. Jij dus, als koper van 
een nieuwbouwwoning of bewoner van 
een koopwoning die wordt verbouwd of 
gerenoveerd. We hebben hier een plek voor 
je gemaakt met inspirerende tegelstijlen 
voor je badkamer, keuken en toilet. Als 
kennispartner van de bouw staat het geven 
van het juiste en professionele advies door 
onze medewerkers centraal. In al onze  
BMN-tegelshowrooms vind je producten 
van A-merken en ons eigen scherp geprijsde 
merk Procasa, dat zeer geschikt is voor alle 
wand- en vloer projecten.

BMN I BOUWMATERIALEN
Laat je inspireren!

Jav ier Walnut

Lino Stone

Camilo Salt, 
Pebb le, Mist en Sky

Porto Jul ia

BMN I SHOWROOM
Een showroom vol inspiratie

Diana Venneman
interieurarchitecte van BMN
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The Tube -  Salt
22,20 x 7,20 cm 

The Tube - Pebble
22,20 x 7,20 cm 

The Tube - Sky
22,20 x 7,20 cm 

The Tube - Coal
22,20 x 7,20 cm 

The Tube - Marine
22,20 x 7,20 cm 

Spannend lijnenspel
Kijk eens wat een strakke wanden 
met metrotegels! Steeds een beetje 
verspringend (klezoorverband), 
om-en-om recht boven elkaar (half-
steens verband) of in een visgraat-
motief.

The Tube - Olive
22,20 x 7,20 cm

Camilo - Pebble
30 x 7,5 cm

Camilo - Salt
30 x 7,5 cm

Camilo - Mist
30 x 7,5 cm

Camilo - Sky
30 x 7,5 cm

De
trend
van nu

Bricks zijn gebaseerd op de 
oude metrostations van Parijs, 

Londen en New York.

Bricks
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Botanical
Natuurlijke materialen en 
levend groen

Breng de natuur tot leven… In huis! Het botanische interieur 
kenmerkt zich door planten, ‘groene’ prints en natuurlijke 
materialen. De keramische vloertegels van Procasa kunnen 
dit op diverse manieren versterken. Als strak contrast of juist 
in de vorm van imitatienatuursteen. Met tegels uit de series 
Wood en Roots wordt elke hoek van het interieur een stille-
ven. Natuurlijke uitstraling met het comfort van keramiek!

Tip:

Geef een van je wanden 
een accentkleur passend 
bij je nieuwe tegels.

Haal buiten naar 
binnen met veel leuke 
kamerplanten.

NCS S 3020-G10Y

Nuance - Coffee
13 x 13 cm 

Nuance - Olive
13 x 13 cm 

Nuance - Coal
13 x 13 cm 

Wandtegels 

‘Groen’ in je interieur
is alt ijd een goed idee!

Proslate Coal
60 x 60 cm 

NCS S 6005-Y20R

Botanical 
Woonstijl 1

Roots - Almond
20 x 120 cm en 30 x 120 cm 

Roots - Walnut
20 x 120 cm en 30 x 120 cm 

Roots - Hazel
20 x 120 cm en 30 x 120 cm 

Roots - Coconut
20 x 120 cm en 30 x 120 cm 

Roots - Coffee
20 x 120 cm en 30 x 120 cm 
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Landelijk
Mix van leuke keukentegels 

Een gezellige woonkeuken met authentieke kleuren en 
een knipoog naar vroeger. Een natuurstenen aanrecht-
blad in combinatie met echte paneeldeurtjes speciaal in 
jouw kleur gespoten. 

Het mixen van handgemaakte tegeltjes achter het aan-
recht maakt je keuken helemaal af. 

NCS S 2005 - B20G

NCS S 2005 - G50Y

NCS S 6005 - B80G

NCS S 7010 - B30G

NCS S 2005 - B80G

Combineer de 
kleurr i jke tegels 
met een houten v loer!

Javier - Almond
19,5 x 120 cm 

Javier - Stone
19,5 x 120 cm 

Javier - Coffee
19,5 x 120 cm 

Javier - Walnut
19,5 x 120 cm 

Houten vloer in 
de keuken?

Keramische houtlooktegels zijn 
bijna niet te onderscheiden van echt 
hout. Ze hebben dezelfde warme en 
gezellige uitstraling. Tegelijk zijn ze in 
tegenstelling tot hout of parket slijt-, 
kras- en vuurvast, prima te combineren 
met vloerverwarming, en volledig 
onderhoudsvrij!

Tip:
Geef een van je wan-
den een accentkleur 
passend bij je nieuwe 
tegels.

Nuance - Almond
13 x 13 cm 

Nuance - Stone
13 x 13 cm 

Nuance - Ocean
13 x 13 cm 

Nuance - Coffee
13 x 13 cm 

Nuance - Olive
13 x 13 cm 

Nuance - Coal
13 x 13 cm 

Handgemaakte wandtegels 

Landelijk
     Woonstijl 2
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Nordic
Scandinavisch wonen

Procasa 
Prostone Copenhagen

Scandinavisch wonen is een lifestyle die rust en ruimte 
combineert met natuurlijke materialen, lichte kleuren 
en warme tinten. Naast het bekende hout met wit, ge-
ven tegen woordig contrastrijk zwart en vele grijstinten 
het Scandinavische interieur een gevarieerder beeld. De 
styling is eenvoudig met aandacht voor detail. Groot 
formaat vloertegels in aardetinten vormen een ideaal 
fundament. Ook mooi om te combineren met een mat-
witte wandtegel van 60 x 30 cm.

Prostone - Copenhagen
30 x 60 cm  
60 x 60 cm 

Prostone - Stockholm
30 x 60 cm 
60 x 60 cm 

Prostone - New York
30 x 60 cm  
60 x 60 cm 

Nordic
Woonstijl 3
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Bluestone-collectie

Kleuren

Bluestone Earth
60 x 60 cm

Bluestone Original
60 x 60 cm

Bluestone Light
60 x 60 cm

Bluestone 
Original

Bluestone 
in de keuken

Deze serie is 
ook verkrijgbaar 
90 x 90 cm

Bluestone
Earth

XL formaat
60 x 120 cm

Industrial  Rust

De collectie Bluestone is een perfecte imitatie van 
de Belgisch hardsteen, verkrijgbaar in drie
kleuren. De Bluestone werd oorspronkelijk toe-
gepast in landelijke interieurs omdat ze vaak 
getrommeld werden zodat de randen van de 
tegels een verouderd effect kregen. Nu wordt de 
Bluestone strak afgewerkt en in combinatie met 
hout toegepast in stoere designinterieurs met 
een urban look.

Urban Industrial
Stoer karakter

Urban industrial is een stijl met een stoer en stedelijk 
karakter. Industriële meubels en vintage woonacces-
soires worden gecombineerd met een groene touch. 
Betonlooktegels uit de Concrete-serie maken het pla-
tje compleet. Ideetje om zelf toe te voegen: gebruikte 
meubels en een metalen werkbank. 
Alsof het voor elkaar is gemaakt!

Met de XL-tegels Industrial Rust in een formaat van  
60 x 120 cm creëer je de perfecte urban style.

Concrete-
betonlooktegels
60 x 60 cm

Industrial
       Woonstijl 4
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Modern fris
Licht en ruimtelijk

Modern

Een modern interieur straalt luxe uit, 
ruimte en eenvoud. 
Hier gaan vergrijsde kleuren 
uitstekend mee samen.

RAL 7021

Het moderne interieur herken je aan een lichte en 
warme sfeer, natuurlijke tinten én frisse kleuren. Dit 
versterkt het open karakter. In de badkamer heerst rust 
en overzicht. Zand- en schelptinten vormen de basis, 
gecombineerd met wit. Wil je een accent toepassen, 
dan hebben we een mooie serie met een dessin in ton
sur ton.

Procasa Forecast - Frost 
30 x 60 cm 

Procasa Forecast - Smoke
30 x 60 cm 

Procasa Forecast - Fog
30 x 60 cm 

Alvaro Dessin - Shell
45 x 45 cm 

Alvaro Dessin - Coal
45 x 45 cm 

Alvaro Dessin - Stone
45 x 45 cm 

Puro - Stone
45 x 45 cm  

Procasa Forecast - Fog
30 x 60 cm

Puro - Shell
60 x 60 cm

Puro - Stone
60 x 60 cm

Puro - Coal
60 x 60 cm

Modern
   Woonstijl 5
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Prostone-vloertegel 
op de wand

Javier - Stone
19,5 x 120 cm

Javier - Almond
19,5 x 120 cm

Javier - Walnut
19,5 x 120 cm

Javier - Coffee
19,5 x 120 cm

Porto - Maria
20 x 20 cm

Porto - Julia
20 x 20 cm

Porto - Viola
20 x 20 cm

Porto - Nona
20 x 20 cm

Prostone - Stockholm
60 x 60 cm

Prostone - New York
60 x 60 cm

Prostone - Copenhagen
60 x 60 cm

Prostone - London
60 x 60 cm

Roots - Almond
20 x 120 cm

Mediterrane look
Eerder heb je kennisgemaakt met keramisch hout.  
Door de slijtvaste kenmerken zijn dit ook ideale tegels 
voor natte ruimtes zoals keuken en badkamer. En 
vergeet de hal en bijkeuken niet. Moet je eens kijken 
wat een geweldige landelijke of mediterrane look je 
krijgt met deze bijpassende dessintegels!

Slimme combi’s
voor badkamer en keuken

Tip:
Houtlooktegels op de 
wand geeft een 
speciaal en warm effect
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Informatie
Voor de projectontwikkelaar en aannemer

Elk bouwproject daagt bouwprofessionals weer uit om 
met nieuwe creatieve ideeën te komen, om kwaliteit 
te leveren en om op de hoogte te zijn van actuele 
bouwkundige ontwikkelingen. Wij ondersteunen 
jou onder andere met het advies- en keuzetraject en 
met de bestellingen en leveringen. Onze showrooms 
zijn dankzij de ruime presentatie van de volledige 
en nieuwste tegelcollectie en deskundige adviseurs, 
de ideale brug tussen de bouwprofessional en de 
woningeigenaar. Of het nu gaat om een kleine klus of 
een groot project, nieuwbouw of renovatie. Makkelijk 
geregeld voor je klanten, makkelijk geregeld voor 
jezelf.

Kopersbegeleiding
Natuurlijk is je klant welkom om onze showroom bij een 
van de vele BMN-vestigingen te bezoeken. Desgewenst 
ontwikkelen we ook  projectspecifieke brochures. Boven-
dien stopt ons advies niet bij de verkoop, wij kijken ook mee 
of de wensen bouwtechnisch mogelijk zijn.

Stuur je een klant door naar een BMN-showroom? 
Doe in dat geval de volgende checks:

• Agenda-check: neem contact op met de 
desbetreffende BMN-vestiging om te informeren 
naar de ruimte in de agenda.

• Document-check: verzamel alvast zoveel mogelijk 
bouwgerelateerde informatie van het project en 
stuur deze door naar de showroomadviseur op de 
vestiging.

• Klant-check: vertel je klant wanneer hij welkom 
is, maar ook dat het geen zin heeft om zonder 
afspraak langs te komen.

Slimme besparingen
Daarnaast maken we het je makkelijk en goedkoper in 
bestellen en laten leveren. Zo profiteer je bij elk project van 
een efficiëntere planning en een betere marge. 
De belangrijkste interessante voordelen op een rij:

• Vaste projectadviseur
• Totaallevering inclusief montage-en afwerkings-

materialen mogelijk
• Vaste afspraken bij iedere aankoop
• Alles op één factuur

Eerst zien, dan geloven? Maak dan een afspraak bij een van de BMN-showrooms. 
Dat worden er steeds meer, dus kijk voor alle adressen op bmn.nl. 
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BMN Hoorn
Schelphoek 2
1621 MK Hoorn

BMN I SHOWROOM
De inspiratie is er, de plannen zijn er en de bouwprofessio-
nal 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 aan-
wezig 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 assorti-
ment hedendaagse en betaalbare wand- en vloertegels. 
Met deze kwalitatief goede tegels kun je een betaalbare 
badkamer en toilet samenstellen in de gewenste woonstijl 
en binnen je budget. 

Wel inspiratie opdoen, maar heb je nog geen bouwprofes-
sional? 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. 

BMN Hoorn
Afspraak maken?
Bel dan naar 0229 - 28 37 62 of mail naar 
showroom.hoorn@bmn.nl

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


