CORAL KOLLEKTION
Coral Kollektions organiske linjer er inspireret af de botaniske mønstre, vi finder i havplanters struktur.
Som symbol på naturens kraft flyder koralboblerne frit og bryder flisernes gitterlinjer. Dette flisesæt
inkluderer 3 forskellige cirklemotiver, og hvert motiv er limet fast på armeringsnet, så de er klar til montering - nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt med motivet.
Coral Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 7.990 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem forskellige flisetyper i flere forskellige farvekombinationer
– kontakt Dewdrop Tiles for at
få hjælp til at finde den rigtige
løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
14,8 x 14,8 cm. 		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm. 		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
45,15 x 60,3 cm.
60 x 39,9 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

GINKGO KOLLEKTION
Ginkgo Kollektionens bløde linjer er inspireret af det sjældne, kinesiske træ Ginkgo Biloba. Træet
symboliserer resiliens og betragtes som et levende fossil, der har overlevet uoverskuelige katastrofer.
Dette flise-sæt består af 3 forskellige dele, hvor hver del er limet fast på armeringsnet, så de er klar til
montering - nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt med motivet.
Ginkgo Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 4.490 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem forskellige flisetyper i flere
forskellige farvekombinationer – kontakt Dewdrop Tiles
for at få hjælp til at finde den
rigtige løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
9,8 x 9,8 cm.		
9,8 x 19,8 cm.		
14,8 x 14,8 cm.		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
30 x 40,1
39,9 x 40,1 cm.
30 x 45,15 cm.
39,9 x 39,9 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

MANDALA KOLLEKTION
Ord ”mandala” betyder cirkel og er et gammelt symbol, der bruges inden for meditation. Mandala Kollektionen er inspireret af naturens geometri og tilføjer spiritualitet til dit rum. Dette flisesæt inkluderer
2 forskellige cirklemotiver, hvor hvert motiv er limet fast på armeringsnet, så de er klar til montering nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt med motivet.
Mandala Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 5.490 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem forskellige flisetyper i flere forskellige farvekombinationer
– kontakt Dewdrop Tiles for at
få hjælp til at finde den rigtige
løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
14,8 x 14,8 cm. 		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
30 x 45,15 cm.
39,9 x 39,9 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

SPRING LANDSCAPE KOLLEKTION
Kollektionens sirlige udskæringer er inspireret af skovens opblomstring og glæden ved at se naturen
blive genfødt om foråret. Dette flisesæt inkluderer 1 motiv i 2 dele, hvor hver del er limet fast på armeringsnet, så de er klar til montering - nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de
passer perfekt med motivet. Spring landscape er et modulært design, hvor motivet kan gentages i det
uendelige og for eksempel danne et bånd eller et ramme i et rum.
Spring landscape Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 4.990 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem forskellige flisetyper i flere forskellige farvekombinationer
– kontakt Dewdrop Tiles for at
få hjælp til at finde den rigtige
løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
14,8 x 14,8 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
14,8 x 45,15 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

MAGNOLIA KOLLEKTION
Magnoliaen stammer bl.a. fra Himalaya, og dens skønhed kan integreres i din væg og dermed blive en
smuk detalje i dit rum. En både elegant og samtidig personlig dekoration af dit hjem. Dette flisesæt består af 4 forskellige dele, hvor hver del er limet fast på armeringsnet, så de er klar til montering - nemt
og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt med motivet.
Magnolia Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 5.490 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem forskellige flisetyper i flere forskellige farvekombinationer
– kontakt Dewdrop Tiles for at
få hjælp til at finde den rigtige
løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
9,8 x 9,8 cm.		
9,8 x 19,8 cm.		
14,8 x 14,8 cm.		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
50,2 x 50,2 cm.
50,2 x 60,3 cm.
45,15 x 45,15 cm.
60,3 x 60,3 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

POPPIES KOLLEKTION
Hver sommer udsmykker valmuerne de danske marker, og de røde blomster danser yndefuldt, når de
svajer i vinden. Poppies Kollektion genskaber valmuernes bløde bevægelser og giver dit rum en særlig
fornemmelse. Dette flisesæt består af 4 forskellige dele, hvor hver del er limet fast på armeringsnet, så
de er klar til montering - nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt
med motivet. Poppies Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 4.990 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem
forskellige flisetyper i flere
forskellige farvekombinationer – kontakt Dewdrop Tiles
for at få hjælp til at finde den
rigtige løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
9,8 x 9,8 cm.		
9,8 x 19,8 cm.		
14,8 x 14,8 cm.		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
40,1 x 40,1 cm.
40,1 x 39,9 cm.
45,15 x 45,15 cm.
39,9 x 39,9 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

SPARROWS KOLLEKTION
Sparrows Kollektion er et forsøg for at bevare det magiske øjeblik, hvor to forelskede spurves øjne
mødes. Linjerne i dette design smelter sammen med fugerne og bryder væggens geometri på livlig og
æstetisk vis. Dette flisesæt består af 2 forskellige dele, hvor hver del er limet fast på armeringsnet, så
de er klar til montering - nemt og enkelt. Tilhørende flisehjørner leveres tilskåret, så de passer perfekt
med motivet. Sparrows Kollektion produceres i begrænset parti.
PRIS: 4.990 KR.
VARIATIONER
Du kan vælge mellem
forskellige flisetyper i flere
forskellige farvekombinationer – kontakt Dewdrop Tiles
for at få hjælp til at finde den
rigtige løsning for dig.

FLISEFORMAT, ENKELTVIS
9,8 x 9,8 cm.		
9,8 x 19,8 cm.		
14,8 x 14,8 cm.		
19,8 x 19,8 cm.		
29,7 x 59,7 cm.		

DET SAMLEDE FLISEMOTIVS STØRRELSE INKL. HJØRNER
30 x 40,1 cm.
40,1 x 39,9 cm.
45,15 x 45,15 cm.
39,9 x 39,9 cm.
59,7 x 59,7 cm.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

EKSEMPEL TIL INSPIRATION:

Kombination af Magnolia og Sparrows
Dette design er tænkt som en lodret vægudsmykning, der kan gøre dit køkken eller badeværelse til en
helt særlig oplevelse. Her er motivet placeret rundt om en emhætte, men dette kan også være et spejl
eller et vindue i et badeværelse.
Designet kan tilpasses dit eksakte behov og kan også fremstilles til større vægoverflader. Du kan med
andre ord bestille et helt personligt og unikt kunstværk af unikke mosaikfliser til dit hjem og som kun
du er indehaver af.
Rocío Paniagua hjælper dig med muligheder og ideer og yder professionel rådgivning ift. design, materialer og montering.
Dette design er vist i lyse farver i fliseformat 14,8 x 14,8 cm. og kan også bestilles i større fliseformater og i andre farver – kontakt Dewdrop Tiles for at få hjælp til at finde den rigtige løsning for dig.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

EKSEMPEL TIL INSPIRATION:

BUTTERFLIES
Sommerfuglenes linjer spiller sammen med fugernes linjer og bryder og giver liv til din væg. Elegant og
sirligt. Det kan blive til færre eller flere sommerfugle efter behov. Du kan også bestille helt personlige
og unikke mosaik-fliser, som bliver lavet kun til dig. Rocío Paniagua hjælper dig med professionel rådgivning og kan lave et design, som er skræddersyet til netop dit rum.
Dette design er vist i fliseformat 14,8 x 14,8 cm. og kan også bestilles i større fliseformater og i andre
farver – kontakt Dewdrop Tiles for at få hjælp til at finde den rigtige løsning for dig.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

EKSEMPEL TIL INSPIRATION:

LOTUS
Find ro og forkælelse i dit baderum med Lotus design. Denne design er tænkt til et vægoverflade med
større fliser, hvor motivets organiske linjer gør din dagligedags oplevelse af rummet mere rolig, så du
kan drømme dig væk, mens du bader.
Designet kan tilpasses efter behov, f.eks. ift. flisestørrelse, motiv osv. Du kan også bestille helt personlige og unikke mosaik-fliser, som bliver lavet kun til dig. Rocío Paniagua hjælper dig med professionel
rådgivning og kan lave et design, som er skræddersyet til netop dit rum.
Dette design kan er vist i fliseformat 39,7 x 59,7 cm. og kan også bestilles i større fliseformater –
kontakt Dewdrop Tiles for at få hjælp til at finde den rigtige løsning for dig.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

EKSEMPEL TIL INSPIRATION:

HEAVEN BLUE
Dejlig og livlig, traditionel og smuk. Haven kan fryde for dit øje - også inde i dit hjem. Tilsæt selv duftende krydderier, familie og venner. Dette sirlige design passer perfekt til f.eks. et vintagekøkken, som
backsplash bag komfuret eller bag en kakkelovn.
Motivet kan varieres og tilpasses så det dækker større vægoverflader. Du kan også bestille helt personlige og unikke mosaik-fliser, som bliver lavet kun til dig. Rocío Paniagua hjælper dig med professionel
rådgivning og kan lave et design, som er skræddersyet til netop dit rum.
Dette design er vist i fliseformat 9,8 x 9,8 cm. og kan også bestilles i større fliseformater og i andre
farver – kontakt Dewdrop Tiles for at få hjælp til at finde den rigtige løsning for dig.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

EKSEMPEL TIL INSPIRATION:

THE SEASONS FLISEBORTER
Disse modulære designs er inspireret af skønheden i naturens kontraster året igennem i Danmark. Fra
blomstrende skov i Spring Landscape Collection til disse to eksempler af friske og sommervarmemarker - til den kolde og mørkevinters bakkedrag. Fliseborter kan bl.a. bruges som en funktionel kant over
bordpladen, der beskytter din væg.
Du kan også bestille helt personlige og unikke mosaik-fliser, som bliver lavet kun til dig. Rocío Paniagua
hjælper dig med professionel rådgivning og kan lave et design, som er skræddersyet til netop dit rum.
Disse to designs bestå af moduler af 60,3 cm. lang og laves i fliseformat 14,8 x 14,8 cm. De kan bestilles i andre farvekombinationer. Kontakt Dewdrop Tiles for at få hjælp til at finde den rigtige løsning
for dig.
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Dewdrop Tiles er eksklusive mosaikfliser, der let kan integreres i din flisevæg og forvandle dit hjem
til et unikt og æstetisk sted at leve. Fliserne er tegnet af arkitekt Rocío Paniagua og er fremstillet på
Bornholm. Du kan vælge imellem forskellige, klassiske kollektioner - men du kan også bestille dit eget
personlige motiv.
Kontakt: Rocío Paniagua, Arkitekt MAA, +45 24457888, info@dewdroptiles.dk
Studio: Søndre Alle 31, 3700 Rønne, Danmark www.dewdroptiles.dk
All Rights Reserved. Copyright©2019 Dewdrop Tiles

