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Maatwerk met watersnijtechniek
Trivium zal op Meesters in de Tuin ingaan op 
het exclusieve aspect van maatwerk, vooral op 
het gebied van keramische tegels en natuur-
steentegels. ‘Mensen willen bijvoorbeeld een 
keramische tegel voor bij een zwembad. Daar 
willen zij een randsteen aan, een “neusje” als het 
ware,’ legt In ’t Veen uit. ‘Wij snijden die tegel 
in verstek en zetten daar een neus aan van bij-
voorbeeld vier of vijf centimeter. Wij snijden de 
tegel met de watersnijtechniek, in tegenstelling 
tot de traditionele randstenen die in verstek 
worden gezaagd. Een zaag veroorzaakt echter 
altijd schade waarbij oneffenheden ontstaan die 
je er naderhand vanaf moet slijpen. Doordat je 
meer van de tegel afhaalt, vormt zich een gro-
tere facetrand. Bovendien is een zaagblad vlak, 
waardoor het gezaagde stuk wordt gepolijst. De 

in verstek gezaagde tegel krijgt daarmee een 
gladde rand. Dat biedt haast geen houvast als 
daar een neusje aan gelijmd wordt. Bij de water-
snijtechniek maakt de machine talloze minus-
cule groefjes, waardoor de verlijming veel beter 
is.’ De watersnijtechniek zorgt er niet alleen voor 
dat de vervaardiging van de randtegel technisch 
beter is uitgevoerd, ook levert het een esthetisch 
mooiere randtegel op. In ’t Veen legt uit: ‘Met 
watersnijtechniek ontstaat de meest fijne snede, 
de meest puntgave lijn waarmee de rand het 
mooist kan worden afgewerkt. Trivium zal op 
Meesters in de Tuin een randsteen produceren 
door de met water gesneden elementen te 
tonen en vervolgens de neus eraan te lijmen en 
de randsteen mooi af te werken. Hiermee willen 
we de klant beter laten zien wat er bij dit proces 
komt kijken en uitleggen waarom wij randste-
nen, of traptreden, bloembakken et cetera, op 
deze manier maken.’

Boekwerk met assortiment
Trivium zet ook op een andere manier in op 
kennisoverdracht naar klanten. Het bedrijf heeft 
dit jaar voor het eerst een brochure uitgebracht 
in een chique boekvorm, met veel aandacht 
voor de kwaliteit van het papier, de inkt en de 
foto’s. Hierin heeft Trivium zijn kernassortiment 
opgenomen. In ‘t Veen: ‘Van alle fabrieken waar-
mee we samenwerken, hebben we de pareltjes 
geselecteerd op basis van kleur, structuur of 
afmeting. Met dit boekwerk kunnen hoveniers 
heel makkelijk en beknopt de topproducten van 
alle producenten in heel Italië laten zien aan hun 
klanten. Trivium heeft als het ware de zoektocht 

al gedaan voor de klant en een topassortiment 
gecreëerd. Op Meesters in de Tuin gaan we ons 
assortiment presenteren.’

Trends
Bezoekers zien op de Trivium-stand welke trends 
er spelen op het gebied van keramiek en natuur-
steen. Er wordt steeds meer gewerkt met zach-
tere kleurtinten ofwel aardetinten en Trivium zal 
daarvan veel voorbeelden tonen. ‘Mensen raken 
steeds dichter bij de natuur,’ verklaart In ’t Veen. 
‘Ook doordat keramische tegels nagenoeg niet 
vlekken en verkleuren — een betonstenen of 
natuurstenen tegel in een beige kleur wordt in 
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het Nederlandse klimaat snel groen en vies —, 
kunnen we steeds lichtere, aardekleurige tinten 
toepassen.’
Een andere trend is een groot formaat tegels. 
Enkele jaren geleden kwamen er grote tegels 
op de markt in het formaat 60 x 60 cm, al snel 
gevolgd door grote tegels van 80 x 80 cm. 
‘Tegenwoordig werken we met maten van 120 
x 120 cm, 180 x 80 cm en 240 x 120 cm. Deze 
tegels worden met vacuümmachines verwerkt, 
aangezien ze absoluut niet meer met twee man 
op te tillen zijn. Wij gaan op Meesters in de Tuin 
enkele van deze grote tegels tonen die worden 
geproduceerd in twee centimeter dikte.’

Dikke keramische tegels: pas succesvol mits 
goed verwerkt
Alhoewel er tegels verkrijgbaar zijn tot 6 cm 
dikte en de meeste grote tegelleveranciers voor 
90% dikke keramiek verkopen (3 cm of dikker), 
blijft Trivium daar liever van weg. In ’t Veen: ‘Ons 
product is pas succesvol mits de verwerking 
kloppend is. Klanten leggen onze tegels te allen 
tijden op een goede ondergrond, dus op een 
basis van menggranulaat en drainagemortel. 
Hun adagium is “We verwerken grote keramiek-
tegels alleen goed. Zo niet? Dan verwerken we 
niet”.’

Triviums partner Romfix is daarbij essentieel. Dit 
bedrijf staat op het Meesters in de Tuin-event 
in de buurt van de Trivium-stand. In ’t Veen 
vervolgt: ‘Aangezien de verwerking toch altijd 

gewoon goed gebeurt, volstaat twee centimeter 
dikte. In het lage of middensegment wordt dik 
keramiek vaak toegepast omdat het makkelijk te 
verwerken is, rechtstreeks op een (gestabiliseerd) 
zandbed. Dat gebeurt vaak vanuit budgettaire 
redenen. Met oplevering is het resultaat net zo 
strak als twee centimeter keramiek op draina-
gemortel. Maar al na een jaar gaan de tegels op 
zand verzakken, wat na twee jaar substantiële 
schade oplevert. Het terras met Trivium-tegels 
blijft jarenlang mooi.’

Natuursteen
Trivium noemt zichzelf ‘Meesters in Steen’. De 
totaalleverancier Trivium bezit naast keramiek 
dan ook een breed assortiment natuursteen 
en maatwerk beton. Volgens In ’t Veen is 
natuursteen terug van weggeweest. ‘Door de 
komst van natuursteen uit China, Vietnam en 
India werd natuursteen een heel goedkoop en 
toegankelijk product voor iedereen,’ vertelt hij. 
In de jaren 2005-2010 verscheepten wij ruim 
duizend zeecontainers natuursteen per jaar. 
Tegenwoordig is het niet meer rendabel om 
natuursteen uit die landen te halen. Daardoor is 
er weer veel meer waardering ontstaan voor het 
product. Natuursteen staat weer op zijn oude 
voetstuk, het is weer een luxeproduct. We zien 
dat klanten vaak uit emotie kiezen voor travertin, 
marmer of graniet. Wij zijn de aangewezen partij 
daarvoor, met ons wereldwijde netwerk aan 
groeves en het leveren van maatwerk.’

Architectonisch maatwerk beton
Binnen het hogere segment worden traditionele 
betontegels doorgaans gezien als een goedkoop 
alternatief. Bovendien is het daarin niet populair 
door het onderhoudsaspect: de grovere struc-
tuur van beton wordt snel vies. Trivium levert 
daarentegen geen betontegels, maar het maakt 
op maat gegoten beton als heel exclusief pro-
duct.

‘We storten vloeibaar beton, volgens een spe-
ciaal recept, in een houten mal. Elke gewenste 
maat of vorm kunnen wij produceren. Denk 
aan trapeziums, driehoeken, ronde schijven en 
platen van metersgroot formaat uit één stuk. 
Een voorbeeld: onlangs hebben we vier meter 
lange balken uit een stuk geleverd als zitvlak van 
banken, op maat gemaakt voor de klant en de 
architect. Het beton van onze onderscheidende 
producten is glad en architectonisch. Doordat 
Trivium iets interessants en unieks doet met 
beton, hebben we ook op dit gebied een topas-
sortiment,’ aldus In ‘t Veen.
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