
Kleurnuances
Uiteenlopende kleurnuances zijn een inherente eigenschap van het productieproces van 
Artworks-muurtegels. We raden aan dat de tegels losjes worden neergelegd en gemengd 
voordat ze worden aangebracht. Zo krijgt u de mooiste verdeling van de kleurnuances. De 
verschillen tussen partijen kunnen duidelijker zichtbaar zijn. We raden u daarom aan alle tegels 
tegelijk te bestellen. We zijn niet aansprakelijk voor problemen met de kleurnuancering na het 
aanbrengen.

Nominale afmetingen
In deze hele brochure vermelden we nominale afmetingen, die geringe variaties kunnen 
vertonen binnen internationaal geaccepteerde normen. Omdat de profielen zijn gegoten en 
niet geperst, kunnen de afmetingen verschillen.

Original Style-tegels worden, indien van toepassing, geproduceerd volgens de BS EN 14411-
norm.

Krassen en Slijtage
Zoals bij alle geglazuurde oppervlakken, kunnen er na verloop van tijd slijtage en krassen 
ontstaan. Kies daarom zorgvuldig de juiste tegel voor een bepaalde toepassing. De muurtegels 
in deze brochure zijn niet aanbevolen voor oppervlakken die onderhevig zijn aan zware slijtage.

Gecraqueleerde tegels en tegels 
met haarscheurtjes
In sterk geglazuurde, keramische tegels kunnen na verloop van tijd haarscheurtjes ontstaan. 
Wij kunnen kunnen dienaangaande geen enkele garantie bieden. Gecraqueleerde tegels moeten 
worden geimpregneerd. Gecraqueleerde Metro en halve tegels worden niet aanbevolen in de 
nabijheid van power showers. Meer informatie kunt u vinden in de Fixing Guide:  
www.originalstyle.com/fixing.html 

Glazuur op koperbasis
Tegels van Victorian Green mogen nooit op vochtige plekken worden gebruikt, zoals 
douchecabines, rondom een bad of achter wasbakken. Deze tegels hebben een glazuur op 
koperbasis, waardoor ze kunnen verkleuren door huishoudmiddelen die lichte zuren bevatten. 
Om verkleuring te voorkomen, moeten ze uitsluitend worden gereinigd met zuiver water en 
direct na reiniging worden afgedroogd.

Toepasselijkheid
Muurtegels
Artworks-muurtegels zijn niet geschikt voor werkoppervlakken, vloeren en buitengebruik. Ze 
zijn uitsluitend geschikt voor binnenmuren, waaronder muren in natte ruimten en douches. 
Dit geldt niet voor Victorian Green-tegels. Deze tegels hebben een glazuur op koperbasis, 
waardoor ze kunnen verkleuren door huishoudmiddelen die lichte zuren bevatten. Om 
verkleuring te voorkomen, moeten ze uitsluitend worden gereinigd met zuiver water en direct 
na reiniging worden afgedroogd. Deze tegels mogen nooit worden gebruikt in natte ruimten, 
zoals douches, rondom het bad en achter het aanrecht.

Vanwege hun vorm zijn de profielen Albert en Victoria niet aanbevolen voor gebruik op 
muuroppervlakken met speling. Deze profielen moeten ook beslist zorgvuldig worden gevoegd 
om ervoor te zorgen dat er geen water achter kan komen, waardoor de profielen zouden 
kunnen barsten.

De achterzijde van profielen kan vormvariatie vertonen. Dit is niet van invloed op het zetten. 
We kunnen niet garanderen dat de zijkanten van de profielen op pagina 68 met glazuur zijn 
bedekt.

Vloertegels
Deze brochure bevat ook mozaïektegels voor op de vloer. Deze tegels zijn geschikt voor 
binnen- en buitenvloeren, waaronder die van douches en natte ruimten. Raadpleeg de Fixing 
Guide (www.originalstyle.com/fixing.html) voor meer informatie.

De Victorian-vloertegels die overal in deze brochure worden getoond zijn geschikt voor 
binnen- en buitenvloeren. Raadpleeg de Victorian Floor Tiles Fixing Guide (www.originalstyle.
com/fixing.html) voor alle informatie over afmetingen, geschiktheid en tegelinstructies. www.
originalstyle.com/vft-fixing.html

Aanbrengen, lijmen en voegmiddelen
Het is van belang dat u lijm gebruikt die geschikt is voor een bepaalde ondergrond. Voor het 
aanbrengen van Artworks-tegels en -profielen op muren van gipsplaat of gepleisterde muren 
raden we muurtegellijm van klasse D1 of D2 aan. Voor alle andere ondergronden kan een 
flexibele lijm op cementbasis vereist zijn. Vraag uw tegelspecialist of de lijmfabrikant om 
advies. Gebruik altijd lijm en voegmiddel van hoge kwaliteit en volg de richtlijnen van de
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fabrikant inzake gebruik en geschiktheid voor het type tegel, de toepassing en de ondergrond 
die wordt betegeld. Gebruik voor alle klussen een waterdicht voegmiddel. Indien de voegen 
niet volledig betegeld. Gebruik voor alle klussen een waterdicht voegmiddel. Indien de voegen 
niet volledig waterdicht zijn, kunnen de tegels vocht opzuigen en kunnen er vlekken achter 
het glazuur verschijnen. Gebruik een gemiddelde voegbreedte van minimaal 2mm om de 
verschillen in de afmetingen van de tegels op te vangen. Gebruik voor tegels in een power 
shower een voegmiddel op epoxybasis.

Breng Original Style-tegels nooit direct aan op nat cement of een natte mortel van zand en 
cement. Volg beslist de instructies van de fabrikanten van de voegmiddelen en lijmen op inzake 
hun geschiktheid voor onze producten. Raadpleeg in geval van twijfel de voegmiddelen- of 
lijmspecialist bij wie u de producten hebt gekocht. Original Style staat niet in voor de 
geschiktheid en doelmatigheid van lijmen en voegmiddelen van derden.

Voegen
Gebruik voor alle klussen, en met name in douchecabines, een waterdicht voegmiddel, zoals 
PCI Aquafug of een voegmiddel op epoxybasis. De naden tussen tegels en douchebakken 
moeten worden afgedicht met siliconenkit. Indien de voegen niet volledig waterdicht zijn, 
kunnen de tegels vocht opzuigen en kunnen er vlekken achter het doorschijnende glazuur 
verschijnen. Onder Victorian-plinten moeten expansievoegen van siliconenkit worden 
aangebracht.

Hoeveel tegels heeft u nodig?

Buitenhoeken
Verkrijgbaar in links (L) en rechts (R) voor een professionele afwerking (alleen verkrijgbaar in 
Brilliant White en Colonial White). 

Profieltegels op buitenhoeken 
aanbrengen
Om lijsttegels en andere profieltegels op een buitenhoek aan te brengen, moet een zijde van de 
tegel zorgvuldig in een hoek van 45° worden gezaagd met een carborundum- of diamantzaag. 
Hierdoor wordt het tegeloppervlak dat contact maakt met de muur korter. 

Victoria-profielen 
Victoria-profielen moeten niet worden gebruikt op een houten oppervlak. De profielen kunnen 
barsten door het uitzetten en krimpen van het hout.

Gouden en platina tegels 
en lijstwerk 

Wees voorzichtig met het zetten en voegen van tegels en lijstwerk, waaronder die met een 
kostbare metalen afwerking. 

N.b.: Raadpleeg de installatieaanwijzingen op www.originalstyle.com/fixing.
html voorafgaand aan het zetten van tegels/lijstwerk met een kostbare metalen 
afwerking.

Wij raden aan geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen te gebruiken aagezien sommige tegels 
daar op reageren en het karakter van de tegels veranderen. We raden alleen het gebruik van een 
pH-neutraal reinigingsmiddel aan. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of -materialen 
op tegels of lijstwerk, waaronder die met een kostbare metalen afwerking.

Nominale tegelafmetingen* Per vierkante meter

Basistegel 152 x 152 x 7mm 43

Halve tegel 152 x 75 x 7mm 86

Metro-tegel 152 x 75 x 7mm 86

Mozaïektegels voor op de vloer   

292 x 292 x 6mm 11.7

292 x 310 x 6mm 11

297 x 257 x 6mm 13.1

297 x 297 x 6mm 11.3

Nominale lengte profieltegels* per strekkende meter

152mm 6,6

*Gebaseerd op een voegbreedte van 2mm. Houdt u rekening met 5% snijverlies en breuk.
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Masterpiece tegels
Masterpiece tegels zijn verkrijgbaar in twee opties:
– met haakjes aan de achterkant (‘WB’ maakt deel uit van de productcode)
– met een gladde achterkant 

Met haakjes
Dankzij de haakjes kunnen de Masterpiece tegels aan een muur worden opgehangen, net als 
een foto. Dit betekent dat ze op plekken als badkamers, keukens, kasten en boven openhaarden 
kunnen worden gebruikt, in tegenstelling tot normale ingelijste foto’s, die beschadigd kunnen 
raken door stoom, vochtigheid, warmte of ultraviolet licht. 

Gladde achterkant
De optie met een gladde achterkant betekent dat de Masterpiece tegels geschikt zijn voor 
installatie samen met andere tegels. Er zijn bijpassende frames in Brilliant White, Colonial 
White en Black voor de Masterpieces van Alma-Tadema, Rafael, Botticelli en Monet, en 
bijpassende Weense frames en hoeken in Gold, Antique Gold, Platinum en Black voor het 
Masterpiece van Klimt. De framesets bestaan uit de Weense frames en hoeken, die speciaal zijn 
ontworpen om aan te sluiten op de Masterpiece tegels en die de verschillen in diktes tussen 
deze en de veldtegels van 5-12mm overbruggen.

Masterpiece tegels en -frames zetten
We raden ten zeerste aan dat de Masterpiece tegels en –frames van Original Style worden 
geïnstalleerd door een ervaren tegelzetter. Masterpiece tegels moeten altijd met de grootste 
voorzichtigheid worden gehanteerd. Masterpiece tegels kunnen per stuk tot aan 7kg wegen en 
persoonlijk letsel veroorzaken als ze vallen. Masterpiece tegels hebben een absorptiecapaciteit 
voor water van minder dan 3 procent. Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de lijm- en 
voegmiddelproducent te allen tijde worden opgevolgd.

N.b.: Raadpleeg de installatieaanwijzingen op www.originalstyle.com/fixing.
html voorafgaand aan het zetten van de Masterpiece tegels.

Reinigen
Original Style Masterpiece-tegels moeten, net als normale geglazuurde muurtegels, worden 
afgespoeld met schoon water en worden afgedroogd met een zachte, droge doek.

Raadpleeg het onderdeel Masterpiece Tiles and Frames van de Original Style Fixing Guide 
(www.originalstyle.com/fixing.html) voor volledige tegelinstructies.

Volg in de Verenigde Staten de aanbevelingen van een betrouwbare lijmfabrikant en werk altijd 
conform de specificaties van de American National Standards Institute (ANSI) zoals beschreven 
in het Handbook for Ceramic Tile Installation dat is gepubliceerd door de Tile Council of 
America. Nuttige links: www.ctoa.org, www.tileusa.com. 

Fotomateriaal
Door kleine verschillen in de studiobelichting en de drukinkten, kunnen de in deze brochure 
getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijke kleuren van de tegels. Vraag uw Original 
Style-detailhandelaar altijd om u een monster te tonen. 

Beperking van aansprakelijkheid
Original Style is niet aansprakelijk voor de onjuiste installatie van zijn producten. In het geval 
van enige claim in verband met de tegels zelf is de wettelijke aansprakelijkheid van Original 
Style voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht beperkt tot het 
vervangen van het product of het terugbetalen van de kosten van het product. Original Style 
is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade. Klachten moeten binnen 
zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden gemeld. De tegels moeten voor installatie 
worden gecontroleerd en claims worden niet meer in overweging genomen nadat de tegels zijn 
geïnstalleerd.

Door installatie accepteert u de kwaliteit, kleur, maten, textuur en kleurnuances van de 
tegels. Original Style garandeert dat de tegels voldoen aan hun beschrijving en geschikt zijn 
voor hun doel. Original Style biedt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties voor 
de geschiktheid of gepastheid van de producten voor specifieke installaties. We verlenen geen 
garanties, uitdrukkelijk noch impliciet, voor slijtagebestendigheid of onderhoudsprocedures.

We wijzen u erop dat bepaalde zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen reageren met 
sommige tegels en het karakter ervan kunnen wijzigen.

Стандартный размер плитки* на кв. м

Фоновая плитка 152 x 152 x 7 мм 43

Половинчатая плитка 152 x 75 x 7 мм 86

Плоская плитка 152 x 75 мм 86

Мозаичные полы 

292 x 292 x 6 мм 11.7

292 x 310 x 6 мм 11

297 x 257 x 6 мм 13.1

297 x 297 x 6 мм 11.3

Стандартная длина бордюров* на погонный метр

Плинтус 152 мм 6,6
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Top left: A9000 Field Tile Brilliant White, GJB9221 Rectangle Jade Breeze, GJB9900 Albert,
     GJB9022A Parthenon Hand Decorated Tile, GJB9921 Sigma, GJB9004 Metro Tile all Jade Breeze.
     Bottom left:A9002 Half  Tile Brilliant White, N9928 Hogarth, N9905 Dentil, N9002 Half Tile all Jet Black.

     Opposite: F9000 Field Tile Burgundy, N9921 Sigma Jet Black, GLS9928 Hogarth London Stone,
     and F9002 Half tile Burgundy.

Masterpiece tegels
Masterpiece tegels zijn verkrijgbaar in twee opties:
– met haakjes aan de achterkant (‘WB’ maakt deel uit van de productcode)
– met een gladde achterkant 

Met haakjes
Dankzij de haakjes kunnen de Masterpiece tegels aan een muur worden opgehangen, net als 
een foto. Dit betekent dat ze op plekken als badkamers, keukens, kasten en boven openhaarden 
kunnen worden gebruikt, in tegenstelling tot normale ingelijste foto’s, die beschadigd kunnen 
raken door stoom, vochtigheid, warmte of ultraviolet licht.

Gladde achterkant
De optie met een gladde achterkant betekent dat de Masterpiece tegels geschikt zijn voor 
installatie samen met andere tegels. Er zijn bijpassende frames in Brilliant White, Colonial 
White en Black voor de Masterpieces van Alma-Tadema, Rafael, Botticelli en Monet, en 
bijpassende Weense frames en hoeken in Gold,Antique Gold, Platinum en Black voor het 
Masterpiece van Klimt. De framesets bestaan uit de Weense frames en hoeken, die speciaal zijn 
ontworpen om aan te sluiten op de Masterpiece tegels en die de verschillen in diktes tussen 
deze en de veldtegels van 5-12mm overbruggen.

Masterpiece tegels en -frames zetten
We raden ten zeerste aan dat de Masterpiece tegels en –frames van Original Style worden 
geïnstalleerd door een ervaren tegelzetter. Masterpiece tegels moeten altijd met de grootste 
voorzichtigheid worden gehanteerd. Masterpiece tegels kunnen per stuk tot aan 7kg wegen en 
persoonlijk letsel veroorzaken als ze vallen. Masterpiece tegels hebben een absorptiecapaciteit 
voor water van minder dan 3 procent. Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de lijm- en 
voegmiddelproducent te allen tijde worden opgevolgd.

N.b.: Raadpleeg de installatieaanwijzingen op www.originalstyle.com/fixing.
html voorafgaand aan het zetten van de Masterpiece tegels.

Reinigen
Original Style Masterpiece-tegels moeten, net als normale geglazuurde muurtegels, worden 
afgespoeld met schoon water en worden afgedroogd met een zachte, droge doek.

Raadpleeg het onderdeel Masterpiece Tiles and Frames van de Original Style Fixing Guide 
(www.originalstyle.com/fixing.html) voor volledige tegelinstructies.

Volg in de Verenigde Staten de aanbevelingen van een betrouwbare lijmfabrikant en werk altijd 
conform de specificaties van de American National Standards Institute (ANSI) zoals beschreven 
in het Handbook for Ceramic Tile Installation dat is gepubliceerd door de Tile Council of 
America. Nuttige links: www.ctoa.org, www.tileusa.com.

Fotomateriaal
Door kleine verschillen in de studiobelichting en de drukinkten, kunnen de in deze brochure 
getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijke kleuren van de tegels.Vraag uw Original 
Style-detailhandelaar altijd om u een monster te tonen.

Beperking van aansprakelijkheid
Original Style is niet aansprakelijk voor de onjuiste installatie van zijn producten. In het geval 
van enige claim in verband met de tegels zelf is de wettelijke aansprakelijkheid van Original 
Style voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht beperkt tot het 
vervangen van het product of het terugbetalen van de kosten van het product. Original Style 
is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade. Klachten moeten binnen 
zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden gemeld. De tegels moeten voor installatie 
worden gecontroleerd en claims worden niet meer in overweging genomen nadat de tegels zijn 
geïnstalleerd.

Door installatie accepteert u de kwaliteit, kleur, maten, textuur en kleurnuances van de 
tegels. Original Style garandeert dat de tegels voldoen aan hun beschrijving en geschikt zijn 
voor hun doel. Original Style biedt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties voor 
de geschiktheid of gepastheid van de producten voor specifieke installaties.We verlenen geen 
garanties, uitdrukkelijk noch impliciet, voor slijtagebestendigheid of onderhoudsprocedures.

We wijzen u erop dat bepaalde zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen reageren met 
sommige tegels en het karakter ervan kunnen wijzigen.

Стандартный размер плитки* на кв. м

Фоновая плитка 152 x 152 x 7 мм 43

Половинчатая плитка 152 x 75 x 7 мм 86

Плоская плитка 152 x 75 мм 86

Мозаичные полы 

292 x 292 x 6 мм 11.7

292 x 310 x 6 мм 11

297 x 257 x 6 мм 13.1

297 x 297 x 6 мм 11.3

Стандартная длина бордюров* на погонный метр

Плинтус 152 мм 6,6
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