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BETON ELEMENTS



UW PROJECT 
STAAT CENTRAAL
Geen enkel project is hetzelfde en iedere tegel is anders. Daarom zal KRMK Tegels bij ieder nieuw project 

belangrijke aspecten voor de vloer- of wandafwerking bij u navragen, zodat wij er zeker van zijn dat we u 

de juiste tegel adviseren. 

Keramische tegels zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, afmetingen en design, waardoor de geschikt-

heid uiteenloopt per project. Gedegen advies is dus essentieel. KRMK Tegels heeft ruime ervaring, volgt 

factoren of als er bijzondere uitdagingen aan de orde zijn. Zo zal de retailer bij de transformatie van een 

supermarktketen bij ons een duurzame en tijdloze tegelvloer vinden die nog jarenlang leverbaar blijft. 

Architecten doen inspiratie op bij een bezoek aan onze showroom, dat een compleet gamma toont aan 

keramische wand- en vloertegels voor zowel in- als outdoor. 

 

Voor de juiste keuze kijkt KRMK Tegels naar de mate van intensief gebruik, de gewenste uitstraling en de 

toepasbaarheid wat verschilt per project. Een supermarkt stelt namelijk andere wensen en voorwaarden 

aan de tegelvloer dan een autodealer. Voor een goed overzicht hebben we onze opdrachtgevers ingedeeld 

in vijf categorieën. Lees meer over onze opdrachtgevers en ons tegeladvies binnen de retail food, retail 

non-food, detailhandel, automotive en utiliteitsbouw op onze website. 

DESIGN STUDIO
Onze moderne design studio staat in Nieuwegein en laat op 600m2 het volledige assortiment hoogwaardige 

keramische tegels van Graniser Ceramics en Pavigrés Grupo zien. Er is een sfeervolle lounge-area waar wij 

met architecten in de projectontwerpfase brainstormen over wand- en vloerafwerkingen. De design studio

bevat een ‘bibliotheek’ waarin wij vloer- en wandtegels voor in- en outdoor van alle merken archiveren. Is 

er voorkeur voor een bepaalde tegel dan zoeken wij aan de hand van het sample een vergelijkbare tegel 

uit in ons eigen assortiment. Het is ook mogelijk om bepaalde eigenschappen van twee of meer samples te 

mixen tot één exclusief voor u ontworpen tegel. KRMK Tegels levert binnen een maand een monster van 

de ‘special’ aan.

Doordat KRMK Tegels op de hoogte is van wat er op innovatief, technisch en vakkundig gebied komt kijken 

bij het toepassen van vloer- en wandtegels, bieden wij u professioneel advies over de juiste keuze van 

keramische tegels en de toe te passen opbouw van de vloer. Medebepalend hierin zijn de gewenste 

uitstraling van de tegel, de mate van (intensief) gebruik en de toepasbaarheid van de tegel. Die zijn voor 

ieder project weer anders, omdat de detailhandel nu eenmaal andere eisen en voorwaarden stelt dan de 

automotive-branche. In onze design studio laten wij u de beste opties voor uw project zien en adviseren wij u 

in de opbouw van de vloer. 



AN EXCITING EXPERIMENT BY 
CONCRETE CUTS 

We share our  motivation with a brand
new experience. We bring in a extraordinary
identity to living quarters forms with 
concrete elements. 

Each design has a modular structure
which can be personalized with additional
pieces. This property provides people 
opportunity to design their own walls
according to their own taste, preference
and imagination by playing with tiles

CONCRETE
CUTS





AFMETING  : 24 x 24 cm
DIKTE   : 0,8 / 2,0 cm
GEWICHT  : 1,7 kg
GEWICHT (m²) : 27,2 kg (16 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

GAMA













AFMETING  : 25,4 x 22 cm
DIKTE   : 2,0 cm
GEWICHT  : 0,9 kg
GEWICHT (m²) : 20,7 kg (23 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

KLOK













AFMETING  : 20 x 20 cm
DIKTE   : 2,8 cm
GEWICHT  : 1,1 kg
GEWICHT (m²) : 27,5 kg (25 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren  

PIX









AFMETING  : 24,2 x 21 cm
DIKTE   : 1,3 cm
GEWICHT  : 0,8 kg
GEWICHT (m²) : 18,4 kg (23 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

NUT









AFMETING  : n.t.b. 
DIKTE   : n.t.b. 
GEWICHT  : n.t.b. 
GEWICHT (m²) : n.t.b. 
KLEUREN  : Alle basiskleuren

POTS







AFMETING  : 22,5 x 26 cm
DIKTE   : 0,8 / 3,0 cm
GEWICHT  : 1,3 kg
GEWICHT (m²) : 30 kg (23 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

NEST









AFMETING  : 25 x 15 cm
DIKTE   : 1,0 / 3,0  cm
GEWICHT  : 1,15 kg
GEWICHT (m²) : 36,8 kg (32 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

TILT







AFMETING  : 24 x 24 cm
DIKTE   : 0,8 / 1,7 cm
GEWICHT  : 1,3 kg
GEWICHT (m²) : 20,8 kg (16 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

MOMENT









AFMETING  : 18 x 20 cm
DIKTE   : 1,0 / 2,0 cm
GEWICHT  : 0,6 kg
GEWICHT (m²) : 27,0 kg (45 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

BENT









AFMETING  : 20 x 20 cm
DIKTE   : 0,8 / 2,5 cm
GEWICHT  : 0,6 kg
GEWICHT (m²) : 30,0 kg (50 st)
KLEUREN  : Alle basiskleuren

HIGG







COLORS
ALL RAL COLORS

It is possible to apply the models, the whole of which is made of concrete in different colors. 
The product can be removed from the mold directly in the desired color by means of the 
pigmentation method. 



PRODUCTION
MADE WITH THE MOST HIGH QUALITY FIBERBETON IN THE WORLD

Our products are manufactured with the Fibrobeton quality in the factory Fibrobeton. 
A special research and development area and a small internal plant are provided for us within
in the factory. A special concrete material the strength of which is increased and which is 
lightened at a rate of 20% is used.



FACTORY
FIBROBETON

20.000m² production base, 600.000m²/year 
capacity the world’s largest and most 
advanced technology integrated production 
facility under one roof.  

This is a success story that began in 1987. 
It is a story that includes more than 
2.500 projects and 3.500 buildings which 
have been completed successfully at home 
and abroad. Our young, qualified and excited 
workforce has been globally acknowledged 
and rewarded so far.

Fibrobeton is a concrete product reinforced 
with alkali- resistant glass fiber and is produced 
with a thickness of 10-15 mm. Due to its easy 
molding and easily pourable characteristics, it 
is a good decorative material with durability 
and a highly resistant facade cladding material 
reinforced with a steel frame. It can be 
produced in any required shape.



ZAHA HADID ARCHITECTS
MOSCOW / RUSSIA



ZAHA HADID ARCHITECTS
MOSCOW / RUSSIA



TAGO ARCHITECTS
ISTANBUL / TURKEY



      

KRMK Tegels bv  |  1e Regimentsdok 2  |  3433 KS Nieuwegein
+31 (0)85 073 02 50  |  www.krmktegels.nl  |  info@krmktegels.nl

OOG VOOR DETAIL, 
         JE MOET HET 

GEZIEN HEBBEN!


