
Castle Stones  
Uniek, handgemaakt & met een historische uitstraling

Perfecte tegels.

Juiste prijzen.

Het beste advies.



CASTLE STONES ZI JN HANDGEMAAKTE REPRODUCTIES VAN ORIGINELE 

EXEMPLAREN VAN ANTIEKE MARMER- KALKSTEENTEGELS AFKOMSTIG UIT 

HISTORISCHE VLAAMSE, FRANSE EN ITALIAANSE HERENHUIZEN, KASTELEN, 

KLOOSTERS EN KERKEN. HIERDOOR HEEFT ELKE STEEN ZI JN EIGEN UNIEKE 

ONTWERP EN UITSTRALING.
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1 | Castle stones
modellen
BIJ Van den BoSSCHe TeGelS HeeFT U een RUIme KeUZe 

TUSSen 5 PRaCHTIGe modellen UIT de CaSTle SToneS Col-

leCTIe: dallen, dallen PaRI, loFT, BRICKS, BIG BRICKS, oaK 

BRICKS, FRenCH BRICKS, CoBBle SToneS, TeRRa SToneS & 

VeRSaIlleS. 

de aUTHenTIeKe HISToRISCHe UITSTRalInG IS een mUST In 

elK landelI JK InTeRIeUR. maaR ooK In een modeRn

InTeRIeUR GeVen de CaSTle SToneS een UnIeKe ToeTS

Castle Stones dallen

Castle Stones dallen Paris Castle Stones bricks

Castle Stones big bricks Castle Stones oak bricks Castle Stones French bricks

Castle Stones Terra stones Castle Stones VersaillesCastle Stones Cobble stones

Castle Stones loft

Castle Stones dallen

De Castle Stones dallen zijn 
originele replica’s van his-
torische kerk- en kasteelvloeren. 
De stenen kunnen als vloer- en 
wandstenen gebruikt worden. 
Bovendien zijn ze geschikt voor 
toiletruimtes en voor vloeren 
met vloerverwarming. 
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Castle Stones dallen

De Castle Stones dallen is een collectie stenen 
met een robuust en authentiek karakter.  
Omdat de stenen vroeger niet exact op maat 
gemaakt werden, bestaat er een enorme  
verscheidenheid aan maten. In de collectie  
zitten 130 verschillende vormen en maten, 
welke variëren van 28x31 cm tot 90x132 cm. 
De Dallen worden in wildverband gelegd.
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Castle Stones dallen

Omdat Castle Stones extreem licht en dun zijn, 
8 cm dik, zijn ze geschikt voor alle ruimtes, ook 
vochtige ruimtes zoals badkamers. Dit geldt 
ook voor woningen die onder monumenten-
zorg staan. Alle tegels en stenen van Castle 
Stones zijn door en door kleurvast. Omdat al-
les met de hand gemaakt wordt, is elk gelegd 
oppervlak uniek. Ze zijn uitermate geschikt 
voor vloerverwarming en zijn eenvoudig te 
reinigen en te onderhouden.
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Castle Stones dallen Paris

Castle Stones dallen Paris collectie is een  
variant op de originele Dallen collectie. Beide 
collecties hebben het authentiek karakter van 
oude Franse vloeren uit kloosters en kerken. 
Het verschil tussen de twee collecties zit in 
het formaat van de steen. De stenen uit de 
Dallen Paris hebben een vast formaat namelijk 
ca. 120 x 60 cm en kunnen dus niet in wildver-
band gelegd worden. Daardoor ziet de Dallen 
Paris vloer er strakker en afgelijnder uit.
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Castle stones loft

De Castle stones loft zijn originele replica’s van  
historische kerk- en kasteelvloeren. De stenen kunnen als 
vloer- en wandstenen gebruikt worden. Bovendien zijn ze 
geschikt voor toiletruimtes en voor vloeren met  
vloerverwarming.

Het model Loft bestaat uit grotere stenen tot maximaal 
123 cm. Ze zijn met de hand gebrand en gehamerd  
waardoor ze een oude uitstraling hebben. Om een  
authentieke uitstraling te bereiken, worden deze stenen  
in wildverband gelegd.
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Castle Stones bricks

De Castle Stones bricks zijn 
reproducties van oude Engelse en 
Nederlandse bakstenen, ook wel 
Waaltjes genaamd. Deze prachtige 
reproducties zijn opgebouwd uit 
verscheidene materialen en daarna 
zorgvuldig met de hand geperst.  
Hierdoor ontstaat een steen die 
voor het oog niet te onderscheiden 
is van de antieke variant. De steen 
is dan ook uitermate geschikt voor 
entreehallen, toiletruimtes, open 
haarden en wijnkelders.
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Castle Stones bricks

Dankzij de innovatieve materialen 
en de ambachtelijke productiewijze 
kunnen de Castle Stones bricks  
geproduceerd worden met de 
gekende uitstraling van de  
Engelse en Nederlandse waaltjes 
van vroeger maar dan in hedendaa-
gse kleuren.

De Castle Stones bricks zijn 
ca. 4,5 x 12 cm tot 4 x 15 cm groot.
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Castle Stones big bricks

De Castle Stones big bricks collectie heb-
ben dezelfde look and feel als de Castle 
Stones bricks, maar zijn groter in formaat. 
Doordat deze stenen groter en meer  
gestructureerd zijn geeft het de vloer een 
grovere en robuustere uitstraling. Deze  
onregelmatige structuur van de Castle 
Stones big bricks geeft de vloer een  
authentiek uitzicht dat terug grijpt naar de 
sfeer van Franse gebouwen van weleer.

De Castle Stones bricks zijn ca. 4,5 x 12 cm 
tot 4 x 15 cm terwijl de Castle Stones big 
bricks ca. 5 x 20 cm tot 6 x 20 cm zijn. De 
Big bricks zijn steeds 7 tot 8 mm dik.

Castle Stones oak bricks

Castle Stones oak bricks is een collectie 
gebaseerd op parketvloeren van vroeger. 
Geplaatst in een visgraat patroon, komt 
deze vloer mooi tot zijn recht. In tegenstel-
ling tot de meeste keramische houtlook 
tegels, waar de nerven aan het oppervlak 
worden getoond, zijn bij de Castle Stones 
oak bricks collectie de nerven in de steen 
zelf gekerfd. Deze techniek zorgt ervoor 
dat de vloer diepte en levendigheid in de 
ruimte brengt. De nerven van de oak bricks 
imiteren perfect de structuur van  
natuurlijk hout. 

De Castle Stones oak bricks zijn 5 x 19 cm 
groot.
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Castle Stones French bricks

De French Bricks zijn stenen met een 
eeuwenoud karakter, geïnspireerd op de 
Dordogne. Deze stenen worden verlijmd 
in stroken met iedere strook een andere 
breedte. De stenen zijn zo gemaakt dat als 
ze vlak worden verlijmd, de voorkant van 
de steen verspringt ten opzichte van de 
andere stenen.

De French Bricks zijn beschikbaar in 
breedtes ca. 5, 8, 11 en 12 cm en lengtes 
van 9 tot 38 cm.
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Castle Stones Cobble stones

Cobble stones zijn geïnspireerd op de 
kasseien of kinderkopjes die vroeger  
gebruikt werden voor de aanleg van  
wegen en steegjes. De naam kinderkopje 
duidt op de grootte van de kassei. De 
Cobble stones kunnen in een willekeurig 
of in steensverband geplaatst worden.  

De Cobble stones bestaan in de maat 
19x13,5 cm.
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Castle Stones Terra stones

Terra Stones zijn gebaseerd op één van de 
eerst gebakken Hollandse stenen  
(Estrikken). De Terra Stone is een plavuis 
uit klei die weergegeven wordt op  
schilderijen van de grootmeesters  
Rembrandt en Van Gogh. Vroeger werden 
deze tegels gemaakt van klei in beperkte 
kleuren rood en geel maar dankzij de 
innovatieve technieken van vandaag, 
worden deze Terra Stones geproduceerd 
in moderne tinten met dezelfde warme 
uitstraling. 

De Castle Stones Terra bestaan in de maat 
20x20 cm.
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Castle Stones Versailles

De collectie Versailles is, zoals de naam 
doet vernoemen, geïnspireerd op de  
oorspronkelijke houten vloerpanelen in 
het beroemde Paleis van Versailles in 
Frankrijk. Deze houten panelen werden 
speciaal voor Lodewijk de Grote  
ontworpen. Het legpatroon werd  
sindsdien toegepast in vele kastelen en 
landgoederen. 

Castle Stones Versailles

De collectie Castle Stones Versailles is 
tijdloos en geeft de authentieke sfeer van 
oude parketvloeren weer. De klassieke basis 
met een modern design brengt meer diepte 
en karakter in het interieur. De afmeting van 
1 tegel is 94 x 94 x 0,8 cm
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2 | Castle Stones
kleuren

3 | Castle Stones
plaatsenDE CASTLE STONES COLLECTIE BESTAAT UIT 11 

KleURen: BRoWn GReY, BRIGHT WHITe, eaRl GReY, 

eVenInG SHadoW, moRnInG mIST, naTURal BeIGe, 

old GReY, TeRRa CoTTa, TeRRa anTIQUe, WHITe Sand 

en WaRm deSeRT. alle KleURen BeHalVe BRIGHT 

WHITE BESTAAN UIT 3 KLEURTINTEN.

oP ZoeK naaR een PRoFeSSIonele PlaaTSeR 

GeSPeCIalISeeRd In HeT PlaaTSen Van CaSTle 

SToneS? ConTaCTeeR onS oP WWW.TeGel.Be en 

WIJ GeVen U enKele ReFeRenTIeS mee.

Ondergrond

 » Anhydrietdekvloer: altijd een 2 componenten primer aanbrengen (zie voorschiften Sopro)
 » Zuigende ondervloeren: gebruik Primer GD-749 porous floors
 » Niet zuigende ondervloeren: gebruik Primer HPS-673 solid floors
 » Voor vloeren met vloerverwarming of die met een slechte ondergrond raden wij aan een ontkoppelings-
mat te gebruiken.

 

Verpakking

 » Bij aankomst kisten droog stockeren.
 » In de winter de stenen 24 uur voor het leggen aan de binnen temperatuur laten wennen.
 » Schroef de lange zijde van de kist los.
 » Stenen aan de bovenzijde vasthouden en schuin tegen de muur binnen neerzetten.
 » Het is raadzaam om een aantal schuine platen tegen de muur te zetten, waar vervolgens de stenen 
schuin tegenaan kunnen gezet worden.

 » Dallen en Loft worden in kleur mix aangeleverd.
 » Bricks mix: staat vermeld op de verpakking. Bijvoorbeeld Brown Grey 1 - Brown grey 2, etc.
 » Controleer de kleur voor het leggen, pak een schuurspons en poets wat stenen op.  
Zo ziet u exact de kleur. 

 » Grote stenen aan de lange zijde optillen om te verplaatsen en te verwerken.
 » Verwijder de stenen stuk voor stuk uit de verpakking.
 » Sorteer de stenen op maat. Zo hebt u sneller een steen te pakken die past tussen de reeds gelegde  
stenen.

 » Hebt u geen passende steen (meer)? Zaag deze dan op maat.
 » Werk de steen voordat u deze gaat leggen bij met een slijptol. Om de benodigde ronde vorm te krijgen, 
houdt u de slijptol haaks (hoek van ongeveer 45 graden) en haalt u deze heen en weer.

 » Het type Dallen kent bijvoorbeeld maar liefst 135 verschillende stenen en maten. Dat betekent dat het 
een uitdagende puzzel is waarbij iedere ruimte met een andere maat of vorm een andere aanpak nodig 
heeft.

 » De combinatie van al die verschillende stenen en hoe ze ten opzichte van elkaar gelegd worden,  
bepalen voor een groot deel de uitstraling van de Castle Stones vloer.

 » Houd een voeg aan van 1 centimeter en houd er rekening mee dat de stenen verschillend van maat zijn.
 

Verlijming

Tip: leg na het aanbrengen van de primer of de ontkoppelingsmat de stenen eerst droog neer 
zonder lijm. Zijn er aanpassingen nodig? Dan kan u dat nu nog makkelijk doen. Door de stenen 
in een lange baan na elkaar open te klappen, houdt u overzicht en kan u de ‘opengeklapte’ ste-
nen makkelijk terugleggen en verwerken. Klap de stenen om aan de lange zijde.

 » Opgelet: kleuren kunnen afwijken in realiteit

BROWN GREY

EVENING SHADOW

BRIGHT WHITE

OLD GREY

MORNING MIST

EARL GREY

WARM DESERT

NATURAL BEIGE

TERRA COTTA TERRA ANTIQUE

WHITE SAND
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 » Zorg dat de verwarming niet te hoog staat. 
 » Meng niet meer dan 1 zak lijm per keer.
 » Voeg voorzichtig water toe. Liever iets te weinig dan teveel. Teveel water kan in toekomst spanning 
opleveren.

 » Begint de lijm dik te worden? Gooi deze dan weg. Gebruikt u de lijm toch, dan verstoort u de reactie van 
het cement. Dit kan leiden tot spanning en krimp.

 » De stenen dienen butter en floot gelegd te worden, dat wil zeggen dat u zowel de onderkant van de 
steen insmeert als de vloer zelf.

 » Belangrijk hierbij is dat lijmlagen elkaar boven en onder overal raken. Raakt de lijm elkaar niet of is er 
een deel vergeten, dan ontstaat daar een luchtlaag. Gevolg: een steen die hol klinkt of zelfs kan breken.

 » Wij adviseren een vlakke kam aan de onderkant van de steen, dus een dunne schraaplaag van een paar  
millimeter. Vergeet de hoeken niet!

 » De vloer kan met een halfronde lijmkam worden ingesmeerd. Belangrijk is dat de lijm vlak wordt  
opgezet, dus zonder hoogteverschillen. Een hoogteverschil kan ervoor zorgen dat overtollige lijm niet 
goed wordt verdeeld en dat u teveel druk op de steen moet uitoefenen om deze aan te drukken.

 » Controleer door te kloppen met een tegelhamer of er geen holle ruimtes zijn.

Voegen

 » Na het verlijmen moet de lijm minimaal 24 uur drogen.
 » Om de voeg makkelijker uit te wassen en om de hechting te verbeteren kan u CS Easy work toevoegen.  
Dit kan u spuiten of aanbrengen met een roller of kwast.

 » Zorg ervoor dat er een heel fijn laagje voegmiddel achterblijft in de diepe delen van de stenen.  
Hierdoor accentueert u meer het karakter en de textuur van de steen.

 » Poets de stenen goed uit om de werkelijke kleur van de steen naar boven te halen moet men een grove 
spons gebruiken zo wast u de witte wax laag van de steen weg.

 » Maak een mooie gladde voeg. Zorg dat de voeg wat dieper ligt dan de steen. Hiermee voorkomt u dat er  
strepen of teveel voeg achterblijft op de steen.

 » Maak de steen nog mooier door hem droog na te poetsen.

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

Legpatroon Castle Stones French Bricks

 » De Castle Stones bricks worden verlijmd in 
stroken met iedere strook een andere breedte.

 » De doosjes met de Castle Stones bricks zijn 
genummerd van A tot J. De bedoeling is dat u 
rijen gaat maken, beginnend bij A, eindigend bij J 
om vervolgens weer te starten bij A.

 » Wanneer u start met de eerste rij, zorg er dan 
voor dat u de stenen random lijmt. Ga de  
steentjes vooral niet sorteren op breedte.

 » Ga zo verder voor rij B, C, D, enzovoort.
 » LET OP: wanneer u de rijen boven elkaar lijmt, 
zorg er dan voor dat de verticale voegen altijd 
verspringen en niet één lijn worden. Dit geeft het 
natuurlijke effect van de Castle Stones bricks.

4 | Castle Stones
onderhouden
TIP: om het vuil tegen te gaan, is een vloermat die het eerste vuil opvangt erg raadzaam. 
Zo voorkomt u dat krassend vuil, zoals zandkorrels, uw vloer kunnen beschadigen.  
Bestel vloermatten en vloermatkaders op www.tegel.be

Dagelijks of wekelijks onderhoud

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de  
HMK P324 Edelzeep, verhouding 1:200  
(1 dopje op 8L water). Dit onderhoudsproduct is ook 
geschikt voor alle natuur- en kunststofgebonden 
steen als, marmer, jura-marmer, travertin, terrazzo, 
muschelkalk, graniet, leisteen, tegels en  
plavuizen, cotto enz.

de HMK P324 is een milde, neutrale onderhouds-
reiniger met speciale, natuurlijke onderhouds-
componenten. Door regelmatig gebruik wordt het 
oppervlak mooier. De natuurlijke kleurstructuur 
wordt verdiept en geeft het oppervlak een warm 
onderhouden aanzicht. Het oppervlak wordt  
vuilafstotend en ongevoeliger voor vlekken  
alsook onderhoudsvriendelijker in het gebruik. Alle 
bestanddelen zijn in water oplosbaar. De opbouw 
van grijze kalkzeepresten wordt door gebruik van 
speciale grondstoffen vermeden.  
Gebruik dit product niet bij temperaturen onder de 
12 en boven 25 °C.

Periodiek onderhoud

Voor periodiek onderhoud raden wij HMK R155 
Intensive Cleaner aan, verhouding 1:10  
(mengen met water). Breng het verdund product aan 
op de vloer. Laat 10 minuten weken. Schrob de vloer 
nadien met een schrobber of borstel en spoel goed 
na met schoon water.

TIP: We raden u aan tenminste 1 maal per 
jaar een periodieke reiniging uit te voeren 
aangezien de HMK P324 op zeepbasis is en 
laagjes op de vloer kan opbouwen. Die laag-
jes zorgen ervoor dat de vloer glad wordt en 
in die laag kan zich ook vuil ophopen. Door 
met de HMK R155 een periodieke reiniging 
6 maal per jaar uit te voeren kan deze laag 
goed opgelost worden.

Controleer na een jaar of uw vloer nog dicht is. Trekt 
het water in de vloer en wordt die plek donkerder 
van kleur? Dan is een laagje HMK S232 watergedra-
gen impregneer de oplossing.

Wat te doen bij een extreem vuile vloer?
Bij een extreme vuile vloer mag men meer R 155 
gebruiken. Laat deze 10 minuten inwerken en goed 
schrobben. Neem daarna het vieze water op.

Bestel alle onderhoudsproducten 
op www.tegel.be/webshop
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5 | Castle Stones
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 

met kunststof plinten
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Schilderplint nadenlijm 310 ml

Bestel schilderplinten 
op www.tegel.be/materiaal

Waterproof schilderplinten plaatsen en afwerken

 » Breng Webercol tack 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 schildersplinten
 » Duw de plinten stevig naar elkaar toe
 » Verwijder de overtollige nadenlijm vóór uitharding (na max. 1 u en herhaal na 2 tot 3 u)
 » Gebruik eventueel plamuur om de zichtbaarheid van de naden te verminderen
 » 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.
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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 via 
ww.tegel.be/afspreken
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