
Cotto vecchio  
Handgemaakte terracotta met een authentieke uitstraling

Perfecte tegels.

Juiste prijzen.

Het beste advies.



ONTSTAAN UIT AARDE, WATER, LUCHT EN VUUR, DE 4 BASIS ELEMENTEN VAN 

HET LEVEN, GEKRUID EN VERWERKT OM NADIEN TE DROGEN OP EEN ECOLO-

GISCHE EN LANGZAME MANIER. EEN ZORGVULDIGE MANUELE PRODUCTIE, 

LANGE DROGINGSTI JD EN VERFI JNDE AFWERKING RESULTEERT IN EEN TER-

RACOTTA TEGEL MET EXCELLENTE KWALITEIT: 

DE COTTO VECCHIO
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Handgemaakte
Terracotta:
Cotto vecchio
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1 | Cotto vecchio
Cotto vecchio

Ruwe typische afwerking van  
Cotto vecchio rechtstreeks  
uit de steenovens

De aged afwerking heeft een gelijkmatig ruw  
oppervlak en is ook geschikt voor externe  
toepassingen dankzij de antislip en vorstvrije  
eigenschappen. 

100% made in Italy

Alle tegels zijn volledig 
ontworpen,  

geproduceerd  
en verpakt in italië.

Natuurlijk

Milieuvriendelijk  
materiaal gemaakt 
van natuurlijk klei 

zonder toegevoegde 
kleurstoffen en/of 

chemische  
componenten.

Handgemaakt

elk stuk wordt  
exclusief met de hand 
gemaakt, geselecteerd 
en gecontroleerd met 

respect voor  
traditioneel  

vakmanschap.

Gecertificeerd

De tegels hebben 
vanwege het 

ecologische karakter 
van de productie een 
lage impact op het  
milieu. Dit wordt  

gecontroleerd door 
gecertificeerde  

technische  
laboratoriumtests.

Cotto vecchio rosso Cotto vecchio neroCotto vecchio cotto

het GeBRUiK vAN teRRACottA Sti JGt vANDAAG iN PoPULARiteit Bi J veeL  
ARChiteCteN eN iNteRieURDeSiGNeRS. LoGiSCh, WANt DeZe teGeL KAN U  
oNeiNDiG CoMBiNeReN Met SteeN, MARMeR, hoUt, GLAS eNZ. De AUtheNtieKe 
hANDGeMAAKte teRRACottA teGeL, Cotto veCChio, BeANtWooRDt PeRFeCt AAN 
De MoDeRNe eSthetieK vAN vANDAAG.
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Cotto vecchio cotto 15 x 30 x 2,5

Cotto vecchio cotto aged 15 x 15 x 2,5

Cotto vecchio

Keuze uit 
8 prachtige kleuren

Bij van den Bossche tegels heeft u een ruime 
keuze uit 8 prachtige kleuren in aged afwerking. 
De Cotto vecchio collectie gaat van gebroken wit 
tot antraciet. De authentieke uitstraling is een 
must in elk landelijk interieur. Maar ook in een 
modern interieur geeft de Cotto vecchio tegel 
een unieke toets. De bekende warm rood-oranje 
terracotta kleur is de Cotto vecchio cotto.
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Cotto vecchio

het karakter 
van authentieke
landhuizen

Cotto vecchio tegels met zachte en  
afgeronde hoeken in authentieke  
en doorleefde afwerking doet u 
herinneren aan klassieke landhuizen 
van weleer.

Cotto vecchio cotto aged 6,3 x 27 x 2,5

Cotto vecchio cotto aged 15 x 30 x 2,5
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Cotto vecchio

verweerde look
met een verfijnd
oppervlak

De markeringen die de 
ambachtsman afdrukt op de 
Cotto vecchio tegels verfijnen 
het oppervlak en geven de tegel 
een verweerde look 
op een natuurlijke wijze.

Cotto vecchio cotto aged 10 x 40 
Cotto vecchio bianco aged 10 x 10 x 2,5

Cotto vecchio cotto aged 15 x 15 x 2,5

Cotto vecchio cotto aged 6,3 x 27 x 2,5
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Cotto vecchio cotto 50 x 50 x 3

Cotto vecchio nero aged 7,5 x 30 x 2,5

Cotto vecchio cotto aged 21 x 21 x 2,5

Cotto vecchio

Door het natuurlijk 
productieproces is de 
Cotto vecchio  
ecologisch en  
milieuvriendelijk.
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Cotto vecchio bianco aged 15 x 15 x 2,5
Cotto vecchio nero aged 15 x 15 x 2,5

Cotto vecchio bianco aged 15 x 15 x 2,5

Cotto vecchio

intensief beloop,  
lage absorptie, 
hoge waterdichtheid
en vlekresistent.
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Cotto vecchio cotto aged 15 x 15 x 2,5
Cotto vecchio bianco aged 15 x 15 x 2,5
Cotto vecchio nero aged 15 x 15 x 2,5

Cotto vecchio

van nature verschillend

een uitgebreid gamma aan kleuren  
wordt bereikt door enkel het  
gebruik van natuurlijk klei,  
rijk aan mineralen, die de  
kleurverschillen realiseren.
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Cotto vecchio

Aged afwerking: het ruwe 
oppervlak van de steen 
wordt bewerkt om een 
verweerd effect te  
verkrijgen.

Cotto vecchio bianco aged 6,5 x 27 x 2,5

Cotto vecchio giallo aged 6,3 x 27 x 2,5
Cotto vecchio rosso aged 6,3 x 27 x 2,5

Cotto vecchio bianco aged 15 x 30 x 2,5
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2 | Cotto vecchio 
kleuren

 » opgelet: kleuren kunnen afwijken in realiteit

Nero

Ciocco

Grigio

Cotto

Rosso

Giallo

Beige

Bianco
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3 | Cotto vecchio 
formaten

13 x 27 x 2,5

10 x 10 x 2,5

13 x 13 x 2,5

6,3 x 27 x 2,5

15 x 30 x 2,5

15 x 15 x 2,5

25 x 25 x 2,5

7,3 x 30 x 2,5

17 x 34 x 2,5

21 x 21 x 2,5

10 x 21,5 x 2,5

8,8 x 36 x 2,5

18 x 36 x 2,5

25 x 25 x 2,5

20 x 20 x 2,5

20 x 40 x 2,5

30 x 30 x 2,5

23 x 50 x 2,5

40 x 40 x 2,5

30 x 60 x 3
50 x 50 x 3

Rechthoek

Listello

Vierkant

Speciale vormen
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4 | Cotto vecchio
plaatsen vAN PLAN oM ZeLF Cotto veCChio 

teGeLS te PLAAtSeN? We LeGGeN U Uit 
hoe U DeZe vLoeR PeRFeCt PLAAtSt. 
toCh Niet Zo ZeKeR vAN UW StUK?  
We GeveN U eNKeLe ReFeReNtieS Mee 
vAN PLAAtSeRS Die eRvARiNG heBBeN 
Met Cotto veCChio teGeLS.  
CoNtACteeR oNS oP WWW.teGeL.Be

Ondergrond

 » Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan. 
hierdoor voorkom je onnodige vervuiling.

 » Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond.
 

Plaatsen

 » Cotto vecchio tegels dienen te worden verlijmd met een flexibele lijm Webercol plus (leg ze niet in de  
specie of cement). Door het gebruik van een grove lijmkam van minimaal 1.5 cm kan men de dikte  
verschillen van de tegels opvangen. Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels 
blijft zitten.

 » omdat de tegels in maat verschillen is het moeilijk deze op het oog te leggen, beter is om te werken met 
vlakken waarin je nooit teveel kunt afwijken. Maatverschillen worden opgevangen met de voeg dus de 
voeg is niet overal even dik. 
 

Voegen 

 » Cotto vecchio wordt gevoegd met een kant en klare voegmiddel speciaal ontwikkeld voor Cotto vecchio: 
Weber large.

 » het is belangrijk de tegels voor u begint met voegen te behandelen met Lithofin Cotto Pre-Wax.  
Dit product beschermt de Cotto vecchio tegels tijdens het voegen en zorgt ervoor dat het voegsel en/of 
resterende tegellijm makkelijker van de tegel te verwijderen zijn.  
Zorg er wel voor dat enkel het oppervlak van de tegel ermee behandeld wordt. Laat het product niet in de  
voegen lopen want dan hecht de voeg niet goed meer. 

 » Maak voordat u begint met voegen de tegel goed nat. voeg ongeveer 2m2 in en maak het direct goed 
schoon met een spons en schoon water. eventuele resten kunnen met Boscobello keramisch cementsluier-
verwijderaar (1:20) verdund verwijderd worden. Deze reiniging maakt de tegels volledig zuiver en klaar 
voor het impregneren. Spoel goed na met water. 

TIP  Dek de vloer niet af na het plaatsen want het vocht moet eruit kunnen.
TIP  2 weken na verlijming kan u de Cotto vecchio tegel 
 impregneren met Lithofin Cotto-Wax-Finish.

5 | Cotto vecchio
onderhouden
TIP om het vuil tegen te gaan, is een vloermat die het eerste vuil opvangt erg raadzaam.
Bestel vloermatten en vloermatkaders op www.tegel.be

Reinigen

Gebruik na het plaatsen Boscobello keramisch  
cementsluierverwijderaar om cementsluier en 
kalkresten van de Cotto vecchio tegels te  
verwijderen en de tegel volledig zuiver en klaar te 
maken voor het impregneren. Wacht 2 weken na 
verlijming vooraleer te starten met de impregnering.

voor zeer zware vervuiling zoals bouwvuil,  
uitbloeiingen gebruik best de krachtige Boscobello 
keramisch cementsluierverwijderaar (puur) en zorg 
voor een goede verluchting!

voor bestaande vloeren waarvoor u een nieuwe 
behandeling wenst op te starten reinigt en ontvet u 
de Cotto vecchio vloer eerst met een Lithofin Wexa. 
Alle vervuilingen en resten van onderhoudspro-
ducten moeten van het oppervlak én uit de poriën 
verwijderd worden vooraleer u kan starten met de 
impregnering.

Beschermen
(2 weken na verlijming)

STAP 1 voor het voegen 
Lithofin COTTO Pre-Wax speciaal impregneermiddel 
op waterbasis voor Cotto vecchio. is milieuvrien-
delijk en onzichtbaar. Werkt sterk vlekwerend maar 
vormt geen lagen.

STAP 2 na het voegen
Lithofin COTTO Wax-Finish speciale glansmelk voor 
afwerking na het impregneren met Pre-Wax. Maakt 
de vloer onderhoudsvriendelijk en zorgt voor een 
mooie patina op de tegels.

Belangrijk: behandel de vloer steeds in 2 stappen 
voor een optimaal resultaat.

Dagelijks of wekelijks onderhoud

voor het regelmatig onderhouden van uw Cotto  
vecchio vloertegels adviseren we een Lithofin COTTO  
Easy-Clean te gebruiken. een concentraat voor in het  
dweilwater. Ruikt fris en aangenaam en vormt geen 
lagen.

voor meer glans op de vloer, gebruik Lithofin COTTO 
glansmelk. Dit product kan periodiek aan het  
dweilwater toegevoegd worden. Na het opdrogen 
van de vloer kan deze geboend worden. Gebruik dit 
product niet bij temperaturen onder de 12 en boven 
25 °C.

Periodiek onderhoud

Bij intensief gebruik is het aanbevolen om de vloer 
periodiek te dweilen met Lithofin COTTO Wax-Finish, 
verdund in het dweilwater. 

Bestel alle onderhoudsproducten 
op www.tegel.be/webshop
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afwerken

EEN PLINT IS EEN ELEGANTE  

VERBINDING TUSSEN DE VLOER EN MUUR. ZE 

GEVEN KARAKTER AAN DE WONING EN ZORGEN 

VOOR EEN  

VLEKKELOZE AFWERKING.

Water- en schokbestendig

De plinten zijn gemaakt in stevig Duropolymer® - 
een geëxtrudeerde en impactbestendige  
polystyreenmix van hoge densiteit. Dat materiaal 
is schok- en waterbestendig en uiterst licht. U kan 
ze mee schilderen met de muur of accentueren 
door ze in een andere kleur te zetten. Onmisbaar 
dus in elke ruimte. Of het nu gaat over een  
badkamer, slaapkamer, hotellobby of kantoor.
 

Voordelen

 » Water- en vochtwerend
 » Schokbestendig
 » Overschilderbaar
 » Makkelijk in verstek te zagen
 » Een Belgisch product
 » Stijlvol en verbergen discreet kabels
 » Ideaal in badkamers of douches
 » Gemaakt van duropolymer® een geëxtrudeerde 
polystyreen van hoge densiteit

 » In verschillende hoogtes, diktes  
en telkens 2m lang 

Waterproof schilderplinten plaatsen 
en afwerken

met vochtbestendige schilderplinten
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1,3
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Schilderplint recht
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6

1,3
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Schilderplint recht

6,
9

1,1

200

Schilderplint contour

10

1,6

200

Schilderplint contour

Schilderplint nadenlijm voor 
tussen de profielen 310 ml

Bestel schilderplinten 
op www.tegel.be/materiaal
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Waterproof schilderplinten plaatsen en afwerken

 » Breng Webercol tack of Ottocoll M550 HiTack aan over het lijmoppervlak van de schilderplint  
(de twee raakpunten met de muur, op de achterzijde van de plint)

 » Plaats de plint tegen de wand en vloer en duw stevig aan
 » Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons
 » Gebruik speciale nadenlijm in elke naad tussen twee aaneensluitende schilderplinten
 » Duw de plinten stevig naar elkaar toe
 » Verwijder de overtollige nadenlijm vóór uitharding (na max. 1 u en herhaal na 2 tot 3 u) met schoon  
water. Let op: gebruik voor het verwijderen van de nadenlijm geen aceton of thinner want dit kan  
vlekken veroorzaken op de Cotto vecchio tegel

 » Gebruik eventueel plamuur om de zichtbaarheid van de naden te verminderen
 » De naad tussen de plint en de vloer kan ook opgevuld worden met Silicone Weberseal N
 » Wacht min. 24 u vooraleer de plinten te overschilderen

Extra tips:
Verwijder eerst de cementsluier van de tegels vooraleer de plinten te verven.
Laat de plinten min. 24 u acclimatiseren in de ruimte voor plaatsing.
De plinten zijn overschilderbaar na min. 24 u.
Gebruik de schilderplint ook tegen de wand achter een open boekenkast om de wand tegen 
schokken te beschermen.

Cotto vecchio cotto aged
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Van den Bossche, passie voor tegels
Klein-Mechelen 22 | B-2880 Bornem
t 03 889 23 69 | www.tegel.be

www.tegel.be

Online catalogus 24/7 raadpleegbaar op www.tegel.be
V.U. Van den Bossche Niki, Klein Mechelen 22 te 2880 BORNEM | We proberen u een handleiding zonder fouten te bezorgen en 
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Mocht u er toch vinden is uw reply steeds welkom via passie@tegel.be 

Maak een afspraak online
op ww.tegel.be/afspreken
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