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Producer Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB, 
England, declares that their Victorian dust pressed floor and wall tiles for internal and 
external uses are in conformity with 89/106/CEE directive. 

EN 14411
Dry pressed vitrified tiles group Blb for internal or external wall and flooring

La société Original Style Ltd, basée à Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon 
EX2 7LB, confirme que ses carreaux pressés à sec Victorian, à usage intérieur et extérieur 
sur sols et murs, sont conformes à la directive 89/106/CEE. 

EN 14411
Carreaux vitrifiés pressés à sec du groupe Blb pour usage intérieur et 
extérieur sur sols et murs

Das Unternehmen Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon 
EX2 7LB erklärt, dass die trockengepressten Boden- und Wandfliesen „Victorian“ zur 
Verwendung in Innen- und Außenbereichen der Richtlinie 89/106/CEE entsprechen.

EN 14411
Trockengepresste Steinzeugfliesen, Gruppe Blb zur Verwendung als 
Wand- und Bodenfliesen für Innen- und Außenbereiche

Het bedrijf Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB, 
verklaart dat hun drooggeperste Victorian vloer- en wandtegels voor binnen- en 
buitengebruik, overeenkomstig zijn met de richtlijn 89/106/CEE. 

EN 14411
Drooggeperste met een absorbtie van minder dan 3% tegels van groep 
Blb voor wanden en vloeren binnen en buiten

Tested to
Testé aux normes
Getestet nach
Getest volgens
Испытано на

BS EN ISO 14411, in conjunction with BS EN ISO 10545 parts 1-16
BS EN ISO 14411, en conjonction avec BS EN ISO 10545 sections 1-16
BS EN ISO 14411, in Verbindung mit BS EN ISO 10545 Teile 1-16
BS EN ISO 14411, in combinatie met BS EN ISO 10545 parts 1-16
BS E  ISO 14411, совместно с BS E  ISO 10545, разделы 1-16

Description
Description
Beschreibung
Omschrijving
Описание

Annex H, dry pressed ceramic tiles with low water absorption 0.5- 3%, Group BIb, vitrified
Annexe H, carreaux en céramique pressés à sec, à faible absorption d’eau 0,5 - 3%, Group BIb, vitrifiés
Annex H, trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme 0,5 - 3%, Gruppe BIb, verglast
Annex H, droog geperste keramieken tegels met lage waterabsorptie 0,5 - 3%, Group BIb, verglaasd
Приложение Н, керамическая плитка сухого прессования, с низкой влагопоглощаемостью – 0,5-3%, группа Bl , остеклованная

Dimensions and surface quality
Dimensions et qualité de surface
Maße und Oberflächenqualität
Afmetingen en oppervlaktekwaliteit
абариты и качество поверхности

BS EN ISO 10545-2, Annex H: Conforms to all standards for dimension and surface quality  
BS EN ISO 10545-2, Annexe H: conforme à toutes les normes pour les dimensions et la qualité de surface
BS EN ISO 10545-2, Annex H: Entspricht allen Normen für Größe und Oberflächenqualität
BS EN ISO 10545-2, Annex H: conform alle richtlijnen voor afmetingen en kwaliteit van oppervlakte
BS E  ISO 10545-2, Приложение : соответствует всем стандартам для размеров  и качества поверхности

Working tolerances
Marges de tolérance
Fertigungstoleranz
Werktolerantie
Производственный допуск

From the work size: 7cms ≤ N <15cms - +/- 0.9mm   N≥15cms +/- 0.6% to a max of =/- 2.0mm
De la taille réelle: 7cms ≤ N <15cms - +/- 0.9mm   N≥15cms +/- 0.6% jusqu’à un maximum de =/- 2.0mm
Von der tatsächlichen Größe: 7 cm ≤ N <15 cm - +/- 0.9 mm   N≥15 cm +/- 0.6 % bis max =/- 2.0mm
Van tegelafmeting: 7cms ≤ N <15cms - +/- 0.9mm   N≥15cms +/- 0.6% tot een max van =/- 2.0mm
От рабочего размера : 7cms ≤ N <15cms - +/- 0,9 мм   N≥15cms +/- 0,6% к макс = / - 2,0 мм

Mohs scale surface resistance
Résistance de surface selon l’échelle de Mohs
Oberflächenhärte nach Moh-Skala
Mohs schaal voor oppervlaktebestendigheid
Поверхностное сопротивление по шкале Моса

7

Chemical resistance
Résistance chimique
Chemikalienbeständigkeit
Chemische bestendigheid
Химическая стойкость

BS EN ISO 10545-13: conforms to standard UHA, ULA, UA
BS EN ISO 10545-13: conforme à toutes les normes UHA, ULA, UA
BS EN ISO 10545-13: Entspricht dieser Norm UHA, ULA, UA
BS EN ISO 10545-13: conform richtlijnen UHA, ULA, UA
BS E  ISO 10545-13: соответствует стандарту , L , 

Thermal shock
Choc thermique
Thermoschock
Thermale schok
Перепад температур

BS EN ISO 10545-9: conforms to standard 
BS EN ISO 10545-9: conforme à toutes les normes
BS EN ISO 10545-9: Entspricht dieser Norm
BS EN ISO 10545-9: conform richtlijnen
BS E  ISO 10545-9: соответствует стандарту

Coefficient of restitution
Coefficient de restitution
Stoßfestigkeit
Restitutie coëfficiënt
Коэффициент восстановления

BS EN ISO 10545-5: conforms to standard
BS EN ISO 10545-5: conforme à toutes les normes
BS EN ISO 10545-5: Entspricht dieser Norm
BS EN ISO 10545-5: conform richtlijnen
BS E  ISO 10545-5: соответствует стандарту

Modulus of rupture and breaking strength
Résistance à la flexion et à la rupture 
Zug- und Biegefestigkeit
Breukbestendigheid en -vastheid
Модуль разрыва и прочность при разрыве

BS EN ISO 10545-4, >1100N
BS EN ISO 10545-4, >1100N
BS EN ISO 10545-4, >1100N
BS EN ISO 10545-4, >1100N
BS E  ISO 10545-4, >1100N

Deep abrasion
Abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit
Diepe afschuring
Износостойкость

BS EN ISO 10545-6 1997: 24mm = 116vmm3

Slip resistance in shod conditions
Résistance au glissement avec chaussures
Rutschfestigkeit bei Verwendung von Schuhen
Slipbestendigheid in droge omstandigheden
Сопротивление скольжению при ношении обуви

DIN51130: R10

Inclined platform test under wet bare foot conditions
Test sur plateforme inclinée et mouillée, pieds nus
Test auf schräger Bühne unter nassen Barfußbedingungen
Hellingtest met natte voeten
Испытания на поднятой платформе босиком мокрыми ногами

DIN 51097: A

Suitability
Usage
Eignung
Geschiktheid 
Применение

Most commercial applications, interior, exterior heavy domestic locations. If in doubt please refer to our technical department for further advice.
Convient à la plupart des installations commerciales, et aux installations domestiques intérieures ou extérieures à usage fréquent. En cas de doute, prenez contact avec notre département technique pour de plus amples conseils.
Für die meisten gewerblichen Anwendungen, Innen, Außen, stark benutzte Wohnbereiche. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte unsere technische Abteilung nach Rat.
Meeste commerciële toepassingen, interieur en exterieur intensief huishoudelijk gebruik. Raadpleeg onze technische afdeling voor meer informatie in geval van twijfel.
В различных промышленных условиях, в помещении и на открытом воздухе. При возникновении сомнений следует обратиться за дополнительной консультацией в технический отдел компании.

Frost resistance
Frost resistance advice

Résistance au gel
Conseils vis-à-vis de la résistance au gel

Frostbeständigkeit
Empfehlungen zur Frostbeständigkeit

Vorstbestendigheid
Advies ten aanzien van vorstbestendigheid

Морозоустойчивость

BS EN ISO 10545-12: No damage after 100 freeze thaw cycles. 
Tiles should not be laid on flat asphalt covered roofs in areas subject to frost.  Tiles used outdoors should have an impervious screed coating on the substrate prior to installing and laid in such a way that rainwater drains freely off them and cannot penetrate beneath and between them. They 
should be sealed with a UV resistant impregnator to prevent water penetration. Natural climatic conditions such as snow may cause ‘spalling’ (where the tile surface flakes as a result of snow freeze/thaw). No guarantees can be given against tiles being damaged by climatic conditions.

BS EN ISO 10545-12: aucun endommagement après 100 cycles de gel et dégel.
Il est déconseillé de poser les carreaux sur les toits plats enduits d’asphalte dans les zones sujettes au gel. Si les carreaux sont poses en extérieur, le substrat sur lequel ils reposent devra être recouvert d’un enduit imperméable et lissé avant l’installation, afin que l’eau de 
pluie s’en écoule librement sans s’infiltrer en dessous des carreaux ou entre ceux-ci. Les joints doivent être posés avec un imprégnateur insensible aux UV afin d’empêcher toute pénétration d’eau. Des conditions climatiques naturelles, telle que la neige, peuvent entraîner « 
l’écaillage » des carreaux (lorsque la surface des carreaux s’effrite suite au gel ou au dégel de la neige). Nous ne pouvons donner aucune garantie contre l’endommagement de nos carreaux suite aux conditions climatiques.

BS EN ISO 10545-12: Beschädigungsfrei nach 100 Frost-Tau-Zyklen.
Fliesen sollten nicht auf flachen Asphalt-Dächern in frostgefährdeten Gebieten verlegt werden. Im Außenbereich müssen Fliesen auf undurchlässigem Estrich so verlegt werden, dass Regenwasser frei abfließen und nicht unter bzw. zwischen den Fliesen eindringen kann. Es 
muss ein UV-beständiges Imprägniermittel verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Aufgrund natürlicher Klimabedingungen, wie zum Beispiel Schnee, kann es zu „Abplatzungen“ kommen (wobei die Oberfläche der Fliesen aufgrund von Frost oder 
tauendem Schnee abplatzt). Eine Garantie gegen die Beschädigung von Fliesen durch klimatische Bedingungen kann nicht gegeben werden.

BS EN ISO 10545-12: geen schade na 100 vorst-dooicycli.
Tegels dienen niet te worden gelegd op platte asfaltdaken in gebieden met vorst. Voor tegels die buiten worden gebruikt, dient de ondergrond te worden voorzien van een ondoordringbare deklaag voordat ze worden gezet. De tegels dienen zodanig te worden gezet dat 
het regenwater zonder belemmeringen ervan afloopt, en niet tussen de tegels kan doordringen. Ze moeten worden afgesloten met een UV-bestendige impregneerder om penetratie door het water te vermijden. Bepaalde weersomstandigheden (waarbij het oppervlak van 
de tegels afsplintert als gevolg van sneeuw, vriezen/dooien) kunnen leiden tot afbrokkeling. De garantie is niet van toepassing bij het beschadigd raken van de tegels door aan het weer gerelateerde factoren.

BS E  ISO 10545-12: отсутствие повреждений после 100 циклов замораживания и размораживания. 
Плитку не следует укладывать на плоские крыши, покрытые асфальтом и расположенные в регионах, подверженных отрицательным температурам. Субстрат используемой на открытом воздухе плитки следует покрыть непроникающим 
выравнивающим раствором до того, как производится укладка плитки. Укладку необходимо производить таким образом, чтобы капли дождя свободно стекали с плитки и не могли просочиться под плитку или между плитками. Плитку следует 
герметизировать с помощью пропиточного раствора, обладающего защитой от УФ-излучения, что позволит предотвратить просачивание воды. Такие природные явления, как, например, снегопад, могут привести к «растрескиванию» плитки 
(когда в результате замерзания/оттаивания отслаивается поверхность плитки). Мы не предоставляем гарантий на случай повреждения плитки в результате климатических условий. 
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Installatie
Raadpleeg, voordat u tegels uit deze brochure gebruikt, de installatiegids Original Style 
Victorian Floor Tiles, www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-fl oor-tiles-fi xing-guide. 
We adviseren ten zeerste dat onze tegels worden gezet door een ervaren, professionele 
tegelzetter. De juiste zetting van alle keramieken tegels is afhankelijk van hun zetting 
op een deugdelijke, vlakke ondergrond en het gebruik van de juiste lijmen voor die 
ondergrond. We raden het direct zetten op nat cement af. U kunt gedetailleerde 
richtlijnen nalezen in BS5385: Part 3: 1989.

Advies ten aanzien van voegen
Een impregneerder, zoals Lithofi n KF Stain Stop of HMK Moeller S234, kan 
worden gebruikt ter berscherming tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat 
niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige 
impregneerdmiddel moet worden verwijderd. De gezette tegels kunnen vervolgens 
eventueel behandeld worden met een wax of acrylcoating om het schoonmaken te 
vereenvoudigen en de vloer een glanzende fi nish te geven.

Bescherming tegen vlekken
De Victoriaanse tegels van Original Style zijn niet geglazuurd. Ondanks dat ze worden 
geclassificeerd als ondoordringbaar, raden we toch impregnering aan.

Intern gebruik
Een impregneerder, zoals Lithofi n KF Stain Stop, kan worden gebruikt ter bescherming 
tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt aangebracht dan de 
tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet worden verwijderd. De 
gezette tegels kunnen vervolgens worden afgedicht met een wax of een acrylcoating, 
zoals Lithofi n KF Tile Polish, om het schoonmaken te vereenvoudigen.

Extern gebruik
Voor buitengebruik hanteert u een UV-bestendige impregneerder om de tegels 
te beschermen tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt 
aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet 
worden verwijderd.

Alle impregneer- en reinigingsaanbevelingen zijn te vinden in de installatiegids Victorian 
Floor Tiles op www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-fl oor-tiles-fi xing-guide

Variatie in afmetingen
De gegeven afmetingen zijn nominaal. Als gevolg van de aard van het kleiverhittingsproces 
kunnen de afmetingen van de tegels tot aan 1,2 procent afwijken van de werkgrootte (voor 
meer informatie zie ook pagina 84). Tegelzetters dienen zich ervan bewust te zijn dat 
voor patronen met tegels van één nominale grootte in twee verschillende kleuren grotere 
voegnaden noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan deze variatie.

Wees voorzichtig
De tegelpatronen, CAD-tekeningen en randen hebben alleen een illustratief doel. Ze 
dienen niet te worden gebruikt als precieze voorbeelden voor individuele installaties. 
Met name het snijden van tegels – om de uiteinden van patronen te voltooien en 
hoeken te creëren – is in elk geval anders. Original Style is niet aansprakelijk voor de 
reproductie van de ontwerpen.

Exterieur gebruik
De vloertegels van Original Style zijn geschikt voor buitengebruik en zijn vorstbestendig, 
mits ze op zodanige wijze worden gezet dat het regenwater onbelemmerd ervan af 
kan lopen en niet tussen de tegels door kan dringen. Tegels dienen niet te worden 
gebruikt op platte asfaltdaken in gebieden met vorst. Tegels die buiten worden gebruikt 
moeten worden geïmpregneerd met Lithofi n KF Stain Stop of HMK Moeller S234 om de 
waterafstotendheid te vergroten.

Tegelkleuren
Omdat de tegels zijn gemaakt van natuurlijke klei, kan er sprake zijn van enige 
variatie in schakering van tegels met dezelfde kleur. Het is daarom belangrijk dat 
dergelijke verschillen in schakering gelijkmatig worden verdeeld voor een bevredigend 
eindresultaat voordat de tegels worden gezet. De kleuren in de reeks worden 
geproduceerd door kleuren toe te voegen aan de natuurlijke klei. Met de hand versierde 
tegels worden gezeefdrukt met inkt in kleuren die niet volledig overeen hoeven te komen 
met de tegelkleuren, ondanks dat ze deze wel aanvullen.

Tegels voor trappen en lichtrefl ectiewaarde 
(LRV)
We raden aan dat traptegels met een andere kleur worden geselecteerd ten opzichte 
van de nabijgelegen patronen voor een bijkomende visuele indicatie voor de treden en 
trappen (beschikbaar in Dover White, Red en Black). Traptegels zijn 9mm dik. Ze worden 
gebruikt (zoals afgebeeld in foto) voor extra sterkte op hoeken van bijvoorbeeld trappen.

Schatting van benodigde hoeveelheden
Om te berekenen hoeveel tegels u nodig heeft voor een patroon , meet u het te bedekken 
gebied in vierkante meters en vermenigdvuldigd u deze met de gegeven hoeveelheden 
voor specifi eke patronen. Meet voor randen de lineaire meters en vermenigvuldig deze 
met de gegeven hoeveelheden per patroon. In meeste gevallen is een zekere mate van 
snijden noodzakelijk. Voeg 10% toe aan uw aantallen voor snijverlies.

Patronen en randen
Alle vermelde patronen en randen in deze brochure kunnen in alle op pagina 80-81 
aangeduide kleurencombinaties worden geleverd. Afgebeelde schalen dienen niet te 
worden gebruikt voor gedetailleerde planningen van vloeren. Zie de tegelafmetingen op 
pagina 80-81.

De breedte van de randen kan worden aangepast door rechthoeken en/of trapeziums 
toe te voegen of te verwijderen aan/van de vertoonde voorbeelden in deze brochure 
(als dit het geval is, dan wordt dit aangeduid als een ‘modifi ed’ ofwel aangepaste versie 
van de patronen op pagina’s 50-61). De afgebeelde kleurencombinaties fungeren enkel 
als suggesties.

Randen en hoeken van Cavendish: de Cavendish rand kan worden aangebracht met de 
bredere rand aan de binnen- of de buitenkant van het ontwerp. Ondanks dat de hoeken 
‘Intern’ en ‘Extern’ worden genoemd, kunnen beide worden gebruikt. We raden aan 
dat u goed nadenkt over uw voorkeuren, zodat alle rand- en hoektegels goed 
aansluiten op het patroon. Leg de tegels eerst uit voordat u ze zet.

Database met computerpatronen
Interieurontwerpers en architecten met CAD-systemen (computerondersteunend 
ontwerpen) kunnen een kosteloze CAD-database ontvangen voor het plannen van 
vloeren met geometrische vloeren. Deze kan worden gedownload op onze website: 
www.originalstyle.com/cad. 

Hiermee kunt u:

Om gebruik te maken van het CAD database heeft u een CAD software programma 
nodig. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice +44 (0)1392 473001.

Fotografi e
Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkt kunnen de in deze brochure 
afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. We raden 
altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele voorbeelden.

Aansprakelijkheidsbeperking
Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn producten. In 
geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid van Original 
Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het vervangen van het product 
of het vergoeden van de kosten van het product, en is gevolgschade niet inbegrepen. 
Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. 
De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden 
niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het 
aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels 
behoort. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving 
en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere 
uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten 
voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten 
aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen 
worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. 
Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt 
gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid 
voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen.

We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde 
bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een 
reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan 
veranderen.

Important Information


