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Samen met vele andere, gerenommeerde specialisten op het gebied van vorm, 

kleur en design staat Douglas & Jones steevast garant voor fascinerende  

tegelcollecties. Douglas & Jones zoekt hierbij steeds de samenwerking, vooral 

om de vele praktische productvoordelen van keramische tegels te combineren 

met een uitgesproken en onderscheidend design. 

Een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking is die met het 

grootste woonmerk van Nederland, vtwonen. Een collectie geheel in de stijl 

van vtwonen waarin je kunt mixen & matchen om je eigen unieke ontwerp en 

stijl op je terras te creëren. Met de typische uitstraling van vtwonen, maar 

dan net zo kras- en slijtvast als je van keramische tegels kunt verwachten 

Extra opmerkelijk zijn de verschillende dessins in de collectie met prachtige 

patronen die een terras meer dan een bijzondere uitstraling meegeven en  

ook tuinarchitecten blijft inspireren tot de mooiste ontwerpen.

Naast de alom geprezen wand- en vloertegels voor in huis, biedt Studio Piet 

Boon in samenwerking met Douglas & Jones een bijpassende collectie voor 

buiten. De collectie herbergt precies datgene waar Studio Piet Boon voor  

staat; een harmonieus geheel met een tijdloos karakter en een oogstrelende 

uitstraling. Juist de passie om binnen- en buitenruimtes tot leven te laten  

komen zorgt ervoor dat deze outdoor collectie de buitenruimte hetzelfde  

comfort en uitstraling meegeeft als de verschillende ruimtes binnenshuis 

Voor meer informatie en verkoopadressen: www.douglasjonesoutdoor.nl 

BUITENVLOEREN MET KARAKTER
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Een uniek merk ontstaan vanuit een veelvoud van 

unieke samenwerkingen. Een berg aan ervaring 

van tientallen jaren enerzijds. En een constante 

drang om dingen nóg mooier en beter te maken 

anderzijds. Douglas & Jones is de verbindende 

factor binnen de vele landschappen van interieur 

en exterieur.

 

Focus op innovatie met de belofte van topkwaliteit  

en liefde voor design. Met Douglas & Jones ontstaat 

een nieuwe wereld aan boeiende en hoogwaardig 

functionele oplossingen. Voor buitenvloeren met 

karakter en de perfecte samenhang van meer dan 

mooi & uiterst praktisch. 

Samen met de unieke partnerships met vtwonen 

en Studio Piet Boon bevat het omvangrijke  

assortiment van Douglas & Jones een uitzonderlijk 

aanbod van buitenvloeren geschikt voor elk denkbare 

sfeer en stijl. Laat je inspireren en ervaar zelf  

wat Douglas & Jones zo bijzonder maakt.

www.douglasjonesoutdoor.nl

 

b u i t e n v l o e r e n  m e t  k a r a k t e r

VTWONEN BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

PIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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Samen met vele andere, gerenommeerde specialisten op het gebied 

van vorm, kleur en design staat Douglas & Jones steevast garant voor 

fascinerende collecties. www.douglasjonesoutdoor.nl
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De vele voordelen van SOLOSTONE

★ unieke collecties van vtwonen en Piet Boon

★ volkeramische massa dus geen kans op loskomen van bovenlaag

★ geen chemische verbindingen dus beter voor het milieu

★ formaat en dikte zorgen voor extra stabiliteit 

★ grote afmetingen betekent minder voegen, dus minder kwetsbaar

★ minder risico op chippen van glazuur

★ altijd kleurvast, geen verkleuring mogelijk 

★ hitte en vorstbestendig 

★ kras- en slijtbestendig

★ geglazuurd oppervlak dus vlek- en zuurbestendig

★ easy to clean, gemakkelijk in onderhoud

★ toepassing op draagsysteem mogelijk

★ draagsysteem ideaal voor dakterras en balkon

★ draagsysteem ideaal voor leidingen en stroomkabels

★ bijzonder duurzaam

70 x 70 x 3,2 cm. 35 kg.

90 x 90 x 3,0 cm. 53 kg.

vtwonen by Douglas & Jones 70 x 70 cm. en 90 x 90 cm.

Piet Boon by Douglas & Jones 90 x 90 cm.

100% keramiek. 

SOLOSTONE -- volkeramische 

buitentegels tot zelfs 3,2 cm. dik 

Dit houdt in dat de tegel voor 100%  

bestaat uit keramiek. 

Een volkeramische buitentegel van 

deze dikte is vele malen sterker 

dan bijvoorbeeld een betontegel of  

keramiek-op-beton tegel. Tel daarbij 

op het grote aantal voordelen en 

de bewezen eigenschappen van  

keramische tegels in gebruik en  

onderhoud.

 

 

 

Eenvoudig te verwerken.

Het bijzondere formatenplan van 

SOLOSTONE  in combinatie met de  

extra dikke massa zorgt voor veel 

stabiliteit. De buitentegels kunnen 

direct op een stabiele ondergrond 

verwerkt worden en maakt het zo 

een stuk eenvoudiger op je terras  

toe te passen. 

SOLOSTONE  buitentegels zijn ook 

te verwerken op een draagsysteem 

en dat biedt een veelvoud aan extra 

voordelen.

Buitentegels met een volkeramische massa;

 de sterkste oplossing voor ieder terras.

.
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                        JE BUITENVLOER                     
                  MET EEN TWIST!

Heerlijk genieten, luierend in de zon. Of met goed gezelschap 

lekker uitgebreid buiten eten. Dan wil je ook optimaal comfort!

Met vtwonen buitenvloeren by Douglas & Jones kies je niet 

alleen mooie maar vooral ook praktische keramische tegels om 

heel eenvoudig op je terras te verwerken.

Kies voor de rijke uitstraling van extra grote tegels in 90 x 90 cm. 

binnen de SOLOSTONE collectie. En met gebruik van een goed 

doordacht draagsysteem is zelfs een prachtige buitenvloer ook 

op je dakterras of balkon te verwezenlijken.

Of kies je voor de unieke afmeting 70 x 70 cm. met een volkeramische 

massa van maar liefst 3,2 cm? Een bijzonder formaat met een 

prachtig assortiment aan geweldige kleuren, fraaie texturen en 

spraakmakende dessins. Helemaal van nu en helemaal vtwonen.
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Collectie SOLOSTONE 70x70 cm. en 3,2 cm. dik

De meest bijzondere buitentegels van vtwonen: SOLOSTONE by Douglas & Jones in 

een unieke maat én dikte! De oppervlakte van deze 70x70 cm. tegel is bijna 35% groter 

dan van een reguliere 60x60 cm. tegel. Een enorme verrijking van je terras. En met 

een volkeramische massa van maar liefst 3,2 cm. betreft het ook nog eens de dikste 

buitentegel. De grotere oppervlakte en de dikkere massa zorgen voor veel meer 

stabiliteit en maakt het ook nog eens gemakkelijker te verwerken. Voor een strakke en 

solide buitenvloer!

Mix en match erop los met de vele aansprekende kleuren & verrassende dessins.  

Met SOLOSTONE buitentegels als basis creëer je de mooiste plekken buiten.

Unieke eigenschappen
•  uniek formaat 70 x 70 cm 

•   volkeramische massa van  

maar liefst 3,2 cm dik

•  toepassing op  

draagsysteem mogelijk

• easy to clean 

•  altijd kleurvast

•  kras- en slijtbestendig

•  vorstbestendig & duurzaam

•  geen loslaten bovenlaag

SOLOSTONE Uni
Chateau Black
70x70 cm.

SOLOSTONE Uni
Composite Mix
70x70 cm.

SOLOSTONE Uni
Waves Anthracite
70x70 cm.

SOLOSTONE Uni
Dark Travertin
70x70 cm.

SOLOSTONE Uni
Clouds
70x70 cm.
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Een klassieke buitenvloer met een 

moderne twist. De retro-uitstraling 

zorgt voor een stoer en robuust 

karakter van je (dak)terras. Dit is 

puur genieten.

Naast de bijzondere charme van 

deze buitentegels, zijn ze ook nog 

eens super praktisch want heel 

easy to clean. En door de mix van 

schakeringen zijn talloze 

kleurcombinaties mogelijk! Meubels, 

accessoires, kussens, potten en 

planten, you name it.

STOER &
ROBUUST
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Stoere XL tegels, met of zonder 

dessins, creëren een geheel nieuwe 

beleving van je terras en 

buiteninrichting. Zowel voor in de 

tuin, maar ook je patio of veranda.

Nog leuker: tegels kun je natuurlijk 

ook binnen leggen, zodat buiten en 

binnen prachtig op elkaar aansluiten. 

Er zijn zoveel mogelijkheden! Kies 

je voor dezelfde kleur met misschien 

wel hetzelfde dessin? Of ga je juist 

voor een bijzondere mix & match 

van je binnenvloer met je buitenvloer?

Voor meer informatie én inspiratie 

over vtwonen tegels binnen:

www.vtwonentegels.nl

TAKE IT
OUTSIDE!
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SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het 

indrukwekkende formaat van 90x90 cm. en een volkeramische dikte van 3 cm. 

gemakkelijk te plaatsen op je (dak)terras of balkon. Heel fraai om naar te blijven 

kijken en heel easy in gebruik. Zo zijn de buitentegels van vtwonen.

Deze prachtige keramische 

buitentegels van vtwonen 

zijn een sieraad voor elk 

terras. 

Ze zijn ook te verwerken 

op een uniek draagsysteem 

en dat biedt een veelvoud 

aan extra voordelen. Op 

die manier kun je ze ook 

toepassen op je (dak)terras 

of balkon. 

Collectie 
SOLOSTONE 
90  x 90 cm. en 
3 cm. dik

SOLOSTONE Mold Grit 
90x90 cm.

SOLOSTONE Mold Basalt
90x90 cm.

SOLOSTONE Outside Marble Antracite
90x90 cm.

SOLOSTONE Outside Marble Warm Grey
90x90 cm.

SOLOSTONE Minerals Grey 
90x90 cm.

SOLOSTONE Minerals Black 
90x90 cm.

SOLOSTONE Uni Hormigon
Antracite 90x90 cm.

SOLOSTONE Dessin Hormigon Flower
Antracite 90x90 cm.

SOLOSTONE Unico Antracite
90x90 cm.

SOLOSTONE Unico Sand
90x90 cm.
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De keramische buitentegels van 

vtwonen zijn niet alleen erg fraai

om te zien, maar ook nog eens  

bijzonder praktisch. En dat betekent 

een buitenvloer met weinig 

onderhoud. Geen waterkringen en 

vetvlekken. Of die van rode wijn, 

koffie of andere nare vervuilers van 

je mooie terras.

De tegels zijn heel easy to clean. 

Net zo makkelijk als je vloertegels

binnen. En de buitentegels blijven 

hun kleur behouden. Altijd en

gegarandeerd. Zelfs de felste zon 

verandert dat niet.

Zorgeloos genieten, dat is het  

echte buitenleven.

ENJOY &
RELAX !
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Our tiles and stones are made with passion for  
craftmanship  and  natural  materials.

Each tile and stone convey our philosophy for  
balancing functionality, aesthetics and individuality 
in design.

Characteristic shapes, subdued colours and rich 
textures the balanced collection is suitable for any 
space.  Both  indoor  and  outdoor. 
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INTRODUCTION PIET BOON OUTDOOR TILES PIET BOON BY DOUGLAS & JONES

Ontworpen vanuit de filosofie van 
het balanceren van functionaliteit, 
esthetiek en individualiteit: de Piet 
Boon by Douglas & Jones outdoor 
collectie is tot stand gekomen 
vanuit de behoefte om de Studio 
Piet Boon beleving in wand- en 
vloerbekleding te vernieuwen en 
verrijken. Baarde Studio Piet Boon 
eerder al opzien met haar indoor 
tegelcollectie, die de mogelijkheden 
van tegels als onderscheidende 
factor reeds in een ander daglicht 
heeft gezet. Tevens biedt Studio 
Piet Boon in samenwerking met 
Douglas & Jones een bijpassende 
collectie voor buiten. De collectie 
herbergt precies datgene waar 
Studio Piet Boon voor staat; een 

harmonieus geheel met een tijdloos 
karakter en een luxe uitstraling. 
Juist de passie om binnen- en  
buitenruimtes tot leven te laten  
komen zorgt ervoor dat deze outdoor 
collectie de buitenruimte hetzelfde 
comfort en uitstraling meegeeft als 
de verschillende ruimtes binnenshuis. 

De outdoor collectie van Piet Boon 
by Douglas & Jones bestaat uit een 
vijftal volkeramische grootformaat 
tegels (90x90 cm.) met een massa van  
van maar liefst 3 centimeter. Juist deze 
dikte maakt gebruik en toepassing 
gemakkelijker, omdat het zorgt voor 
extra stabiliteit. De collectie is met 
zorg samengesteld en geïnspireerd 
op de indoor collectie.
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Natuurlijke materialen met verschillende 
texturen en een ingetogen kleurenpalet 
voorzien elk oppervlak van een uniek 
tijdloos karakter. 
Keer op keer een bijzondere beleving.
 

TIMELESS DESIGN

AUTHENTIC CHARACTER

50

PIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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PIET BOON BY DOUGLAS & JONES PIET BOON OUTDOOR TILES
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PIET BOON BY DOUGLAS & JONES PIET BOON OUTDOOR TILES
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PIET BOON OUTDOOR TILESPIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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PIET BOON OUTDOOR TILESPIET BOON BY DOUGLAS & JONES

58 59



PIET BOON OUTDOOR TILESPIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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PIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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PIET BOON OUTDOOR TILES
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PIET BOON BY DOUGLAS & JONES
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PIET BOON OUTDOOR TILES
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CONCRETE TILE

GIANT TILE

De passie van Studio Piet Boon voor beton komt tot  
uiting in de CONCRETE TILE serie. 

Speciaal voor deze serie selecteerde de studio vier 
exclusieve keramische tegels die de natuurlijke eigen 
schappen van beton exact weerspiegelen. De tegels  
vertonen geen herhaling van patroon, waardoor ze niet 
van echt te onderscheiden zijn. 

Studio Piet Boon heeft met de GIANT Tile opnieuw een  
hoogwaardig keramisch product aan de outdoorcollectie 
toegevoegd. De rijke en intense kleuren van de GIANT Tile 
voorzien elke buitenruimte van een uniek en tijdloos  
karakter.
 
De outdoor collectie van Piet Boon by Douglas & Jones 
betreft een assortiment van hoogwaardige keramische 
producten in een indrukwekkende afmeting van 90x90 
centimeter. De extra dikke en volkeramische body van  
3 centimeter zorgt voor extra veel stabiliteit.

CONCRETE TILE ASH
90x90x3 cm.

CONCRETE TILE DUST
90x90x3 cm.

CONCRETE TILE ROCK
90x90x3 cm.

CONCRETE TILE SMOKE
90x90x3 cm.

COLLECTION PIET BOONPIET BOON BY DOUGLAS & JONES

-

GIANT TILE
90x90x3 cm.
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Deze brochure betreft een uitgave van Tegelgroep 
Nederland, merkhouder van Douglas & Jones.
©2022 Tegelgroep Nederland. Niets uit deze uitgave mag op 

welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de uitgever.

De kleuren van foto’s en drukwerk kunnen afwijken van de  
werkelijkheid. Maak de uiteindelijke keuze voor tegels en  
natuursteen altijd aan de hand van echte monsters. Laat het 
verwerken bij twijfel aan een professional over. Hoveniers en 
stratenmakers zijn gespecialiseerd, er kan niets op tegen hun  
jarenlange ervaring en vakkennis. Laat je goed en gericht  
adviseren door een erkend Douglas & Jones outdoor dealer.
Voor meer informatie, inspiratie en een overzicht van verkoop 
adressen: www.douglasjonesoutdoor.nl

Fotografie: PePe Fotografie, Alexander van Berge, Stan Koolen 
Jansje Klazinga, Dennis Brandsma, Louis Lemaire.
 

(advertentie)
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www.douglasjonesoutdoor.nl

facebook.com/douglasglasjonesnl

instagram.com/douglasglasjonesnl

nl.pinterest.com/douglasjonesnl




