Wand
Lorem ipsum

Vloer
Tegelcollectie 2022/2023

Bijzondere vormen,
uniek kleurgebruik en
rijke voelbare texturen.
De uitgebalanceerde
collectie is geschikt voor
elk interieur.

Sensum tegelcollectie
Een uitgebalanceerde collectie tegels voor wand & vloer*. Dat tref
je aan in deze brochure. Verwonder jezelf wat er op tegelgebied
allemaal mogelijk is en zoek jouw stijl.

- Sensum by Bouwcenter

Wat past er bij jou? In deze brochure geven we je unieke
ingrediënten om op zoek te gaan naar jouw smaak. Welke kleuren
vind je mooi, welke texturen voelen prettig en bij welke stijl voel
jij je het meeste thuis? Ga er even lekker voor zitten en blader
ontspannen tot je jouw unieke stijlrecept hebt gevonden.
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*Voor alle tegels in deze uitgave geldt dat deze leverbaar waren tot moment van drukken van deze brochure. Door
omstandigheden kan het echter voorkomen dat bepaalde tegels helaas niet meer leverbaar zijn. Onze Bouwcentermedewerkers
doen, indien nodig, hun uiterste best om een zo goed mogelijk alternatief voor je te selecteren.

Cover: Materica - nero
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Studio 50
terracotta

More
milk

Rauw MIX

Onze vertaling van de
Japanse filosofie Wabi-Sabi die
kortweg betekent: schoonheid
van de imperfectie. In deze stijl
zien we veel rauwe materialen, zoals
onbewerkt hout en steen, aangevuld met
warme stoffen, aardse tinten en diverse
texturen. De basis is clean en rustig, maar
mag gerust een kleurtje hebben, zolang je het
maar niet overdrijft. Het is een stijl die zich vormt
met de jaren. Waar juist meubels met emotionele
waarde een prominente plek krijgen. Zo ontstaat een
persoonlijk interieur.
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Scandinavische stijl
De Rauw MIX sluit goed aan bij de
scandinavische stijl. Deze stijl kenmerkt zich
ook door een minimalistisch karakter, alleen het
kleurenpallet is soberder met veel wit en hout. In
de scandinavische stijl heeft het daglicht er alle
ruimte. Rauw MIX staat voor een persoonlijk
interieur, een interieur die eigenlijk een
afspiegeling is van jou. Het is een interieur die met
je meegroeit en daardoor nooit helemaal af is.

Relate
veil

Sensum by Bouwcenter
5|

Aardse tinten
Imperfectie

Perfectie
vind je in de
imperfectie.

Doorleefd

Materica
tortora

Frammenta
antracite

Sensum by Bouwcenter
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Atmosphere
charme
Sensum by Bouwcenter
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wand: Frammenta Mosaico
beige

Renga
SENSUM

Montpellier
cenere

Belgica
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Renga is een van oorsprong Japans kettinggedicht, geschreven in
samenwerking tussen verschillende dichters. De dichters schrijven
een poëzie van verbinding. En zo is ook deze badkamer ontstaan!
Renga is een badkamer die een harmonieus geheel vormt door het
gebruik van verschillende materialen. De kleurtonen zijn rustig.
Een ideale combinatie die ondanks een ingetogen kleurenpalet,
verrassend en levendig oogt. Het badmeubel heeft een exlusieve
uitstraling door het lijnenspel. Bepaal zelf of deze horizontaal of
verticaal lopen. De tegels uit
de serie Atmosphere dragen
bij aan de stijlvolle sfeer in
deze ruimte van intimiteit en
warmte. In deze badkamer
hebben wij de kleur Désir
Smooth met een zachte,
gladde touch op de muur
gebruikt. En de Charme
naturale, met een licht
geschuurd oppervlak, op de
vloer.

Lorem ipsum
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wand: Chromagic
tian rose

wand: Chromagic
perfect nude

wand: Chromagic
tian emerald

Bohemian Chic
Luxe en elegantie zijn de toverwoorden
wanneer het aankomt op deze stijl.
Klassieke elementen en romantische
sferen met sierlijke vormen voeren
de boventoon, maar kunnen bij
de Bohemian Chic stijl ook zeker
gecombineerd worden met strakke,
moderne lijnen van vandaag de dag.

Hip klassiek
Speel met de combinatie van deze
twee uiteenlopende stijlen en vind
jouw eigen midden. Bij deze hippe
klassieke stijl draait het juist om het
opzoeken van de grenzen binnen twee
verschillende woonstijlen. Om die vervolgens
te combineren tot een prachtig, tijdloos geheel
waar jij je helemaal thuis voelt.

Anima Futura
amazing silver

Acanto
miele
Sensum by Bouwcenter
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Chromagic
forever pink

Sierlijk
Kleurvol
Mix & Match
Atmosphere
désir sablé

Golden Age
beige

Chromagic
toile de jouy olive

Sensum by Bouwcenter
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More
sunsetSensum

by Bouwcenter
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wand: Showall
fabulous pink

Montpellier

Miami
dust grey esagona

Colorful
brick & dark

Arke
naturale

Colorful
brick & light

Bohemian
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Rock Salt
white gold

Kleur
spreekt luider
dan woorden.

In neon letters
Neonkleuren en street art, dat zijn dingen die de 90’s kenmerken. Deze
eigentijdse uitstraling keert terug in ons interieur. Hoe dan? Door vrolijke
kleuren en traditionele vormen. Maak gebruik van opvallende accessoires
in combinatie met grafische prints en waan je helemaal terug in de tijd!

Art
Sysley

Urban 90’s
De Urban jaren ’90 stijl
herkennen we door het gebruik van
koele, ruige materialen als beton en
staal in combinatie met felle uitgesproken
kleuren en scherpe architectonische lijnen.
Graffiti, kunst en grafische elementen als letters,
cijfers en lichtbakken voeren de boventoon.
wand: Brick road
old street - vintage

Sensum by Bouwcenter
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Match-Up
waves cinammon & cookie

Accent kleur
Grafisch

Artifact
sand

Perfectie
vind je in de
imperfectie”

Strak
Opficio
graffiti

Gravity
greige

Opficio
naturale-quadri-scuro

Naturel
Sensum by Bouwcenter
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Sensum by Bouwcenter
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Materica
perla - platino

Materica
nero

wand: Showall
leaves

Sensum by Bouwcenter
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Baffin
grey
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CO2

Planches
Choco

CO2NEUTRAAL

C02-neutraal, zo werkt ‘t

Voor elke verkochte
Sensumvloer planten
wij 18 bomen*.

De uitstoot van CO2 bij de productie en vervoer van tegels is helaas nog
onvermijdelijk. Onder de invloed van de mens is deze van nature
aanwezige stof in concentratie enorm toegenomen. Om generaties na ons
ook te kunnen laten genieten van deze mooie planeet is compensatie
van CO2 nodig.

- Sensum by Bouwcenter

in samenwerking met Graine de Vie
We hebben berekend dat er bij een gemiddelde tegelvloer van 50 m ,
18 bomen nodig zijn om de uitstoot van CO2 te compenseren. Wij
hebben een partner gevonden in Graine de Vie. Een organisatie welke
CO2-uitstoot compenseert door het planten van bomen in grootschalige
projecten waarvan de kwekerijen en plantages worden beheerd door
Graine de Vie. Ze werken samen met Madagascar National Parks om oerbossen
te beveiligen, te beschermen en zelfs te herstellen. Zo werken wij CO2-neutraal. In 2020 heeft
Bouwcenter daarom 40.000 boompjes laten planten en daar zijn we best een beetje trots op!
2

*Per 50 m2 verkochte Sensumvloer worden er 18 bomen geplaatst op Madagaskar.
Meer weten? Bekijk de website: grainedevie.org

Sensum by Bouwcenter
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Sensum by Bouwcenter
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Miami
mix

wand: Frammenti
azzurro macro

Retro Vintage
Warme kleuren, ronde vormen, vrolijke
patronen, de 70’s retro trend maakt een
comeback! Voor de één roept het een fijne
herinnering op en de ander kent het alleen
van foto’s van vroeger. Flashbacks naar
bloemenprint banken, geometrisch behang
en bruine schrootjes muren. Het is niet gek
dat deze interieurstijl één van de trends van
2022 is. De trend kenmerkt zich als erg
knus en gezellig. De moderne twist in deze
trend vind je vooral in het kleurgebruik.
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Hip klassiek

Frammenti
bianco micro & fiore

Waar deze trend vroeger draaide
om de kleur oranje. Kiezen we nu
massaal voor terra, een wat zachtere
oranje tint. Materialen die typerend zijn
voor de 70’s zijn velvet, rotan en kurk.
Deze materialen zien we ook heel veel terug
komen in deze trend. En de schrootjes muur?
Die heeft plaats gemaakt voor een modernere
variant, de latjes muur!
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Showall
forest

Bricolle
bricolla noce

Chaplin
copper vela hexagon

Visgraat
Patronen

Velvet
Almond

50’s kleuren
Ik ben niet
oud, ik ben
vintage.

Art
gauguin

Frammenti
terracotta fiore

W3
class amber ribbed

Sensum by Bouwcenter
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Montpellier
Borealis
donegal naturale

wand: Art
gauguin

Frammenta
grigio

Brooklyn
wand:
Frammenta
vison
natural
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Belgica
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BLACK IS BACK!
Black
Copper

Grafischeme enten
el

Nieuwe
look!

Special

DESIGN
Sensum by Bouwcenter
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Vanaf nu te zien
in onze showrooms

Doorlopende spiegel
Sensum by Bouwcenter

Onze showrooms gaan uiteraard met de
laatste trends mee. Onze designers hebben
weer een beauty ontworpen. In deze
opstelling staat zwart centraal. Aangevuld
met rijke materialen, zoals de copper mat
kranen en warme donkere tinten van de
tegels. Grafische patronen in combinatie
met de natuurlijke look van marmer. De
eyecatcher is de doorlopende spiegel!
Het komt allemaal samen in deze
prachtige look.
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W3
burl coffee

Magisch marmer
Marmer is super trendy. En door de vele kleur keuzes is marmer in
allerlei stijlen toepasbaar. De neutrale marmers komen met name tot
hun recht in deze ‘Puur Natuur’ stijl. En niet alleen de vloer of muur
kan met marmer, maar denk ook aan je meubels en accessoires. Deze
stijl is vrij clean dus overdrijf het niet.

wand: Anima Futuria
pink onyx

Puur natuur

Met kleuren die zo uit de natuur
lijken te komen, afgestijld met
warm hout en zachte plofmeubels
en natuurlijk linnen gordijnen. In deze
stijl zijn de natuurlijke elementen gemixt
met strakke lijnen voor een modern gevoel.
In deze stijl kun je dus ook echt je strakke
design meubels een plekje geven. Door een naturel
kleurenpalet, en gebruik van mat en glans ontstaat er
toch een warm geheel.

wand: Joliet
grey prisma & black

Sensum by Bouwcenter
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Golden Age
grey

Ingetogen
Hout

Anima
statuario venato

Marmer

Je hebt niet
meer ruimte
nodig, maar
minder
spullen.

Perfectie
vind je in de
imperfectie”

Studio 50
sabbia

Borealis
inari naturale

Atmosphere
charme patiné

Velvet
white

Sensum by Bouwcenter
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Onderdeel van:

Meppel
Zomerdijk 3 B
7942 JR Meppel
0522 - 276 510

Heerenveen
Jousterweg 44
8447 RH Heerenveen
0513 - 653 365

meppel@concordiakeukenenbad.nl

heerenveen@concordiakeukenenbad.nl

concordiakeukenenbad.nl

