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-Inspireret af naturen, med kærlighed for miljøet





Cirkulære Fliseløsninger
- Unikke fliser der gavner miljøet.

Dewdrop Tiles producerer og designer smukke, cirkulære fliseløsninger, der reducerer byggespild. 

Hver dag bliver værdifulde ressourcer fra vores byggepladser smidt ud, her iblandt flisespild.
Det er vores mission at gøre noget ved dette problem. I stedet for at smide langtidsholdbare ressourcer i
form af fliserester ud som affald, indsamler vi dem fra byggepladser og giver dem et nyt liv ved at omdanne
dem til arkitekttegnede mosaikfliser.
 
Dette gør vi ved at anvende gamle traditionelle teknikker fra mosaikkunst og forene dem med vandstråle-
skæring, som er en miljøvenlig teknologi. Med Dewdrop Tiles cirkulære fliseløsninger opnås der en CO₂
besparelse på 97% for hver m² flise - i forhold til hvis man bruger traditionelle fliser.

Produktets mønstre har en reference til naturen, hvor de neutrale nuancer fra fliserester fra de danske 
byggepladser kan spille sammen på unikke måder.
Dette bidrager til boligen med en sanselig dimension, hvor det taktile kommer i spil og er med til at give
boligen en personlig karakter.

I dette katalog kan du se vores første kollektioner. Vores fliseløsninger består af moduler og sælges pr. m². 
De leveres fastmonteret på net således, at de er lige så nemme at montere, som enhver flise. 

Vores forskellige designs tager udgangspunkt i fliseresterne.
Der er tale om dynamiske kollektioner, der skifter i takt med, at der indsamles nye materialer.

Har dit projekt brug for noget særligt, kan vi også designe det.

Velkommen!

Dewdrop Tiles’ cirkulære fliseløsninger er et projekt
som er mentorstøttet af Realdania igennem programmet Innovation til Marked.

Rocío Paniagua Jensen
Arkitekt MAA,
Stifter af Dewdrop Tiles



15 cm.

15 cm.

S I L H U E T

SILHUET er inspireret af landskabets bløde linjer og kontraster. Samtidigt er det en fortolkning af Bornholms form som ø set fra 
oven. Dette mønster giver mulighed for at skabe sin egen dynamik, afhængig af hvordan fliserne drejes og fordeles.
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Ø 15 cm.
Ø 20 cm.

H A V B R U S

HAVBRUS er klassisk og enkel.
Mønsteret er inspireret i det frådende hav og naturens egen 
geometri.



20 cm.

20 cm.
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DUODDEs bløde bølger appellerer til ro og harmoni og er inspire-
ret i landskabernes linjer.
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10 cm.

20 cm.

BASIC 
Enkelthed i geometrien sigter efter maksimalt genbrug og giver utalige kombinationsmuligheder.
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Materialer og farver

Dewdrop Tiles cirkulære fliseløsninger fremstilles af keramiske fliserester. 
Vores materialer varierer fra gang til gang i takt med, vi indsamler fliseresterne i vores Materialebank.
På den måde er de enkelte partier, som vi producerer, unikke: De er lavet af forskellige materialer hver gang.  

Materialekombinationer i hvert parti vælges med fokus på æstetik og bæredygtighed.
Tykkelsen på fliserne er ca. 8 - 10 mm. De fleste af vores materialer er matte i overfladen.    

Når du bestiller en af vores produkter, kan du vælge fra vores farveskala, som indeholder de farvetoner, vi
arbejder med. Farverne og tekstur er vejledende og kan variere. 
Inden vi går i gang med at fremstille dine fliser, sender vi materialeprøver til din godkendelse.  

 

Additionelle farver er blot eksempler på farver, som vi også kan have ved siden af vores farveskala.
Hvis du ikke ønsker blanding af mat og blank, bedes du angive det.



Cirkulære materialer
De materialer, vi indsamler i vores Materialebank er:
A. Fraskæringer og løse fliser, som leveres af byggefirmaer m.m. i stedet for at blive kørt ud som affald.
B. Restpartier fra fliseforhandlere, som ellers vil blive kasseret (fordi de stammer fra forskellige
brændinger).
Det drejer sig primært om keramiske fliserester, men det kan også være natursten som bl.a. marmor eller
granit. Vi skærer og omdanner disse materialer til nye flisedesigns, hvor vi kombinerer forskellige fliserester
indenfor de egenskaber, materialet har (tykkelse, anvendelsesmulighed, farvekombinationer, tekstur).
Forskelligheden er samtidig et udtryk for unikhed og giver en personlig oplevelse. 

Dewdrop Tiles’ Cirkulære Fliseløsninger baserer sig på værdikædesamarbejde på Bornholm.
Vores stærke netværk af samarbejdspartnere sikre forsyningssikkerhed til vores produktion.

Miljøvenlig
Vi arbejder med en udnyttelsesgrad på mindst 80% af fliseresterne og opnår dermed en tilsvarende
affaldsreduktion (og en mindre fliseimport) på 80% af flisespildet.

LCA-analyse udført af TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer viser, at ved at vælge Dewdrop Tiles er der
en besparelse på 20 kg. CO₂-ækv. pr. m² sammenlignet med at bruge andre fliser på markedet.
Dette svarer til 97% mindre CO₂ udledning pr. m². 

Det betydelige besparelsespotentiale af både affaldsmængder og CO₂ belastning opnås ved at erstatte
miljøtunge produktionsprocesser af nye fliser med en upcyclingproces ved brug af waterjet. Det giver
muligheder for at optimere materialeforbruget og har samtidigt en minimal CO₂ belastning på
0,45 kg. CO₂-ækv. pr m².
På den måde løfter vi en fraktion af eksisterende ellers kasserede ressourcer, som har stort set uendelig
holdbarhed og omdanner dem til nye løsninger.



Sporbarhed
De materialer vi bruger i vores produktion, er
sporbare fra start til slut.
Materialerne registreres fra indsamlingen og hele
vejen til det færdige produkt.

Materialeleverandøren får et Leverandørbevis, der dokumenterer de materialer, de har leveret til os, samt de
mængder affald og CO₂ som de er med til at spare.

Denne historik følger med produktet sammen med et Produktblad, der angiver miljøgevinsten ved at købe
lige præcis det Dewdrop Tiles produkt, som kunden har valgt.

Nem installation
Dewdrop Tiles’ fliseløsninger er lige så nemt 
at montere, som enhver flise.
De mosaikdele, som vores fliseløsninger består af,
leveres i ark limet fast på et armeringsnet. 
Hver ark er et modul som gentages og kan tilpasses 
til enhver overflade.
Nemt og enkelt.

Kvalitet
Dewdrop Tiles’ fliseløsninger tegnes digitalt og 
læses af en CNC styret vandstråleskærer.
Denne metode muliggøre en produktion af høj
kvalitet med millimeters præcision.



Rocío er arkitekt MAA med over 20 års erfaring.
Besøg os i vores designstudio, der åbnes efter aftale.

Kontakt
Rocío Paniagua
Arkitekt MAA, stifter.
+45 24457888
info@dewdroptiles.dk
Instagram: @dewdroptiles
Dewdrop Tiles’ designstudio:
Søndre Allé 31, 3700 Rønne, Bornholm.
Dewdrop Tiles’ materialebank:
Kanegårdsvej 1 (Blå bygning), 3700 Rønne., Bornholm.

RØNNE

Dewdrop Tiles’
designstudio

Dewdrop Tiles’
materialebank
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