
TEGELS, NATUURSTEEN, HOUTEN VLOEREN EN MEER...

Tegeltrend
Wat ooit begon als specialist op het gebied van keramische 

tegels, is inmiddels uitgegroeid tot veel meer. “In de twintig 

jaar dat Tegeltrend bestaat, is het assortiment steeds verder 

uitgebreid”, vertelt eigenaresse Peggy van Waaijenburg. 

“Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, kun 

je bij ons terecht voor veel meer dan alleen tegels.”
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PASSIE VOOR WONEN
Behalve tegels, Castle Stones (waarvan ze officieel dealer zijn), 
natuursteen, houten en PVC vloeren, laminaat en Beton Cire heeft 
Tegeltrend Deurne haar klanten dus nog veel meer te bieden. “Als 
binnenhuisarchitect ben ik helemaal idolaat van wonen en alles wat 
daarbij komt kijken. In de afgelopen twintig jaar is het assortiment 
op woongebied daardoor ook steeds verder uitgebreid. Zo ben je 
bij ons tegenwoordig ook aan het juiste adres voor bijvoorbeeld 
luxe wandafwerking, zoals lederen wandbekleding, shutters en 
woonaccessoires. Eigenlijk moet iedereen gewoon zelf eens binnen 
komen lopen en zich laten verrassen door wat wij allemaal te 
bieden hebben.”

PERSOONLIJKE SERVICE
Niet alleen het uitgebreide assortiment is overigens reden om voor 
Tegeltrend Deurne te kiezen. Deze vakspecialist onderscheidt zich 
op nog veel meer vlakken en is daardoor uitgegroeid tot begrip in 

de regio en trekt zelfs klanten uit heel het land. “Een top service, 
kwaliteit, eerlijk advies, snelle levering en grote voorraad zijn 
enkele van onze speerpunten. Bovendien zijn de lijnen hier zeer 
kort. In feite doen mijn collega en ik vrijwel alles zelf; van het 
importeren tot het verkopen en van het adviseren tot het leggen en 
het onderhoud. Oftewel: één partij voor alles. Hard werken, maar 
dat maakt niet uit als je het met zoveel passie doet als wij.” =

TEGELTREND DEURNE
Florijn 17 - 5751 PC DEURNE (NL)

Tel: +31(0)493 440302 - info@tegeltrend-deurne.nl
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En dat wordt meteen duidelijk zodra je één stap over de drempel 
van de enorme showroom in Deurne zet. Op zo’n 900 m2 vind 
je hier een groot aantal verschillende soorten vloeren en tegels 
overzichtelijk voor de klanten gepresenteerd. “Mensen zijn altijd 
verrast als ze voor het eerst bij ons binnen komen. De sfeer die 
onze showroom uitademt, maakt dat iedereen zich welkom voelt. 
Bovendien is er voor elke smaak, elke stijl – van landelijk tot heel 
strak – en elke portemonnee wel iets passends te vinden in ons zeer 
ruime assortiment.”


