CERSAIE '21
MAGAZINE
|Revoir |Paris HET MAGAZINE - Ontdek de nieuwe collectie 2021-2022

09 ■ 2021

Bel-Histoire

Provence

| Nieuwe collectie
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| Authentic wall tiles
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Revoir Paris vs.
voetbal

Ook naast de prachtige grasmat
van Oud Heverlee Leuven passen
de patroontegels van Revoir
Paris.
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De laatste telg uit de |Revoir |Paris
Atelier familie.
Ontdek de zachte tinten en de
hoge aaibaarheidsfactor van deze
unieke collectie.

Provence
6.2x25
Prachtige vloertegels
vragen esthetische
wandtegels. Perfect
uitgebalanceerde kleuren
vullen uw droominterieur
aan.
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Outdoor Living
Tijdens de pandemie hebben we
allen het belang herontdekt van
een gezellige tuin en dito terras.
Luchilla Home inspireert.

Top of Mind
Awareness
Het gebruik van digitale
marketing is in 2021 niet meer
weg te denken, maar ook offline
marketing blijft even belangrijk.
De lijn van de branding
doortrekken naar zowel de
online als offline communicatie
en marketing is nodig.
Één merk, één boodschap.
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brand & the
team
Ondernemen is onze
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passie.
Together Everyone
Achieves More.
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Atelier 10x10 mat
Grote comeback van de
decoratieve tegel
De echte decoratieve tegel voor de wand is geheel terug na jaren
afwezigheid. Allemaal dankzij de vintage tendens die over alle mode
heengaat.
Patroontegels komen nu vooral in zachtere tinten en lijnen op de markt.
De dik geglazuurde handvormtegels hebben ook bij producenten van
technische producten sinds een paar jaar een plek veroverd in het
gamma. De oude benaming Zellige uit Marokko is weer helemaal uit de
vergetelheid getrokken.
Bron : Tegeltotaal
Ook bij Revoir Paris kent deze tegel een heuse revival.
Na de ultra populaire 6.2x25 reeks werd ook de vierkante serie
uitgebreid met een matte finishing.
Kortom, Atelier 10x10 mat moet je in assortiment hebben!

| Van links naar rechts : Pieter - Anja - Stefaan - Alexandra - Ben - Griet - Fabrizio - Valentina - Jan

Great things in business are never
done by one person: they are done
by a team of people – Steve Jobs
Mooier kunnen we het niet zelf verwoorden.
Elke dag is het onze ambitie om |Revoir |Paris
als merk nog beter in de markt te zetten. Zowel
nationaal als internationaal.
Investeren in mensen hoort daar absoluut bij.
Mensen die er samen voor gaan, met hetzelfde doel
voor ogen. Als je mensen toelaat en motiveert om er
samen voor te gaan, gebeuren er magische dingen.

Een merk bouw je niet alleen
Onze sales crew is voortdurend 'on the road' en voelt
wat er leeft op de nationale en internationale markt.
Als merk proberen we daar zo goed mogelijk op te
anticiperen. Een langdurige samenwerking met onze
klanten is het ultieme doel. Hiervoor kunnen we
rekenen op een ijzersterke back-office in België en
goed geoliede logistieke afdeling in Spanje.
|Revoir |Paris voelt als familie, soms breng je meer
tijd samen door dan met je vrienden, logisch dat die
klik er is. Onze laatste teambuilding te Spanje was
letterlijk de kers op de taart.

| Atelier 10x10
Emeraude mat |

Together Everyone Achieves More
| Atelier 10x10
Vet d'eau - mat |
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Geïnspireerd door
een haast vergeten
technologie
Niet zozeer de bekende cementtegels van weleer
vormen de inspiratie voor de Bel-Histoire collectie,
maar wel een minder bekend en exclusiever
procédé. Mensen beseffen vaak niet dat sommige
'cementtegels' die ze in oude huizen en cafés zien,
eigenlijk helemaal geen cementtegels zijn, maar
wel keramische. De cementtegel met patronen was
enorm populair in de Belle-Epoque, maar al snel
doken problemen op in het gebruik, dergelijke tegel is
heel poreus.
Daarom werd de gietklei-techniek ontwikkeld om
motieftegels keramisch te produceren. Maar die
waren dan minstens 5 keer duurder. Dit maakte
dit type tegel meteen erg chique en enkel de
meer begoede bourgeois kon zich dit type vloer
veroorloven.
Om deze reden vind je deze authentieke tegels nog
steeds terug in de inkomhal of ontvangstkamers van
oude huizen, restaurants en cafés .
Bel-Histoire is in continuïteit met de geschiedenis.
Omdat de technologie in de keramische wereld
zo enorm ontwikkelt, is het vandaag mogelijk om
een hele mooie imitatie te maken, met de betere
technische kwaliteiten van keramiek, én voor een
betere prijs dan met de oude techniek.

| Bel-Histoire 15x15 Mathilde |

Continuïteit
met de
geschiedenis
| Bel-Histoire 15x15 Octavie |

Achilles

Agathe

André

Basil

Charles

Edouard

Eloise

Eugenie

Felix

Firmin

Germaine

Gust

Hélène

Hervé

Hubert

Ida

Irène

Irma

Jean

Jeanne

Josianne

Jules

Lili

Lisette

Lucien

Mabel

Manon

Mathilde

Maurice

Octavie

Odette

Oscar

Paula

Ralf

Rosa

Bel-Histoire

Coins Lignes
Brigitte

Françoise

Gilbert

Jacques

Romeo

Serge

We reinvent the traditional style!
Met de nieuwe Bel-Histoire collectie gaan we nog
verder dan vroeger.
Er werd gekozen voor een elegante maatvoering in
15x15 cm.
Bijkomend voegen we een extra feature toe nl.
alle tegels worden gerectificeerd. Dit wil zeggen dat
ze over strakke, op maat gezaagde hoeken en kanten
beschikken.Na het bakproces wordt de tegel namelijk
nog eens verzaagd. Hierdoor zijn ze zeer maatvast en
kan je ze met een minimale voeg plaatsen, wat zorgt
voor een strak eindresultaat dat het patroon ten
goede komt.

| 15x15 cm
| Gerectificeerd
| 35 unieke authentieke patronen
| 7 uni tegels
| 6 originele boorden en hoeken

Uni
Albatre

Avocat

Paon

Marron

Ocre

Greige

| Bel-Histoire 15x15 Hervé |

Ombre
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Provence
Wie denkt aan de Provence denkt aan zomerse
dagen, de geur van lavendel, heerlijke wandelingen in
het bijzijn van je geliefden en het bijpassende flesje
rosé wijn.
Met de zonsondergang op de achtergrond hoor je met
een beetje verbeelding Michel Fugain zijn monsterhit
"Une belle histoire" zingen.
Laat deze mindset nu net onze inspiratie zijn voor
onze nieuwe collecties Bel-Histoire & Provence.

Elegant formaat
6.2x25cm

De Provence collectie staat voor een elegant
formaat van 6.2x25 cm dat zijn succes al bewezen
heeft bij de Atelier serie. Strak en conisch geslepen
boorden en hoeken maken een zeer strakke plaatsing
mogelijk.

11 warme, monotoon tinten
verfrist met een vleugje
parelmoer.
Perfect uitgebalanceerd om
te combineren met de unieke
Bel-Histoire collectie.

| Antracite

Antracite

| Coquille

| Vert Botanique

| Caramel

| Chocolat

| Parme

Parme

| Rouge Toscane

| Petrol

| Gris Taupe

Petrol

| Taupe uni

| Gris beton
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Covid zet aan tot herbronnen en
ondernemingszin !
Luchilla is het corona-babytje van 2 vriendinnen die
beiden met hun passie voor interieur iets wilden
doen. Op hetzelfde moment namen ze afstand van
hun full time job, de routine die in het leven was
gekropen en besloten ze hun passie te volgen en een
eigen interieur collectie op te starten.
Luchilla staat voor licht, ze kozen deze naam omdat
ze hun innerlijk licht en passie willen laten stralen
door hun en jullie interieurs. "We hopen warmte, sfeer
en stijl in interieurs te brengen met onze decoratie."
zeggen de dames enthousiast. Onze eigen collectie
van kussens, poefs en geurkaarsen vullen we aan
met zorgvuldig uitgekozen items, geïnspireerd door
verschillende culturen en landen.
Onze kussens, plaids, kleine meubels, verlichting,
tapijtjes en decoratie maakt combineren makkelijk
en zorgt ervoor dat je, bij mooi weer ook je terras er
gezellig mee kan aankleden.

| Luchilla home
| www.luchilla.be

We staan met ons merk voor ethische

handel, we ondersteunen andere
Belgische ondernemers door onze eigen

collectie in België te ontwerpen en vervaardigen.
We zetten ook met regelmaat een andere lokale
ondernemer met oog voor eigen ambacht en creatie
in de kijker met een blog artikel.
Luchilla is nu enkele maanden bezig en we lanceren
binnenkort onze 3de collectie kussens en poefs.
Onze collectie blijft zich aanvullen met nieuwe
interieur items. We zitten nog vol nieuwe ideetjes
over wat we nog allemaal kunnen doen met ons
merk, this is only the beginning!, althans dat hopen
we toch!

Geniet elke dag van de kleine dingen, een mooie
mand om je tijdschriften of plaids in te leggen, een
leuke vaas, een mega koffiemok om je thee, matcha
of koffie uit te drinken.

We leven niet van vakantie tot
vakantie maar we creëren thuis
ons eigen vakantieoord.
Het geluk ligt in kleine dingen, kleine verwennerijtjes
zoals een sfeervolle geurkaars, een mooie poef, een
unieke armband…
| Luchilla home
| www.luchilla.be

De Luchilla home stijl combineert
perfect met Jardin des Tuileries:
de outdoor keramische collectie in
2 cm dik van Revoir Paris.

Wanneer onze klanten het online shoppen en
combineren moeilijk vinden dan gaan we gewoon tot
bij hen voor een styling van hun eigen interieur met
onze items.

| Luchilla home
| www.luchilla.be

| Jardin de Tuileries
| Adele 60x60x 2 rect.
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Kleurrijke
en speelse
toets in
ontwerpen

Catherine van Rossum - burgerlijk ingenieur en
zaakvoerder van R.M.K :

Renoveren Met
Kwaliteit
Als algemeen aannemer doet RMK totaalprojecten in
authentieke renovatie.
Bij onze projecten zorgen we ervoor dat we de
stijl van de klant en de architectuur van het huis
respecteren én het karakter naar voor brengen.
De tegels van Revoir Paris hebben ons al vaak
geholpen de sfeer te bereiken die we voor ogen
hadden, of te versterken. En dit op een originele
manier. Ze brengen een kleurrijke en speelse toets in
de ontwerpen.
Dat we kunnen vertrouwen op kwaliteit en
degelijkheid en een uitstekende service,maakt van
ons blije klanten.
www.rmk.be

| Collectie La Madeleine 20x20
| Patroon Antonet

Vertrouwen op kwaliteit en
degelijkheid

Before & after
Restauratie Kasteel Neufcour - Lennik

| Sfeer buitenzijde hoeve
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Revoir
Paris versus
voetbal
In 2016 werd het voetbalstadion van OH Leuven
uitgebreid naar zijn huidige capaciteit en werden ook
de meest exclusieve ruimtes gebouwd.
Het King Power At Den Dreef stadion beschikt over
een aantal moderne skyboxen om in exclusieve
en luxueuze omstandigheden te genieten van de
befaamde hospitality mogelijkheden van OH Leuven.
Ook |Revoir |Paris beschikt dit seizoen over een
private skybox.
Naast het overheerlijke diner, zorgt de organisatie
er met persoonlijke bediening voor dat onze gasten
niets tekort komen.
Kortom, we bieden onze gasten een onvergetelijke
avond in luxe aan die voor hen onvergetelijk zal zijn.
Voor hun VIP keuken koos OH Leuven voor de
authentieke patroontegel Victor 20x20 cm
gecombineerd met wandtegel Atelier 14x14 mat.

| Collectie La Madeleine 20x20 - Patroon Victor
| Collectie Atelier 14x14 - Noir mat
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About Saar,
Niet Zomaar Saar
Ik ben zo een 6 jaar geleden gestart met mijn blog. Ik
weet het nog goed, na onze vakantie die letterlijk in
het water viel aan het Gardameer in Italië.
Ik las toen graag blogs en liet me zo inspireren door
andere vrouwen, maar ik wou mijn eigen verhaal wel
delen. Dat verhaal van genieten van het leven, en dat
is al serieus genoeg, dus geniet elke dag!
In het begin schreef ik voornamelijk beauty
gerelateerde artikels van producten die ik zelf uit
probeerde, geheel vanuit mijn eigen standpunt.
Een zoektocht naar de juiste verzorging om mijn
hormonale acne die ik geheel cadeau kreeg na
de geboorte van Ivonne aan te pakken of beter te
bestrijden. Ik lever nog steeds die strijd eerlijk gezegd,
dat gaat op en af. Maar het verhaal werd dus al snel
een beetje uitgebreider, een beetje meer Saar en dat
wil zeggen meer vertellen over interieur en toch ook
wel over hoe ik de ballen in de lucht hou.
Als ondernemer, als mama, als partner,
webshopeigenaar maar vooral interieurstyliste.
Dat is ook het verhaal dat je dagelijks terugziet op
instagram (nietzomaarsaar), een inkijk in ons leven.
Mensen meenemen in diverse interieurprojecten
zoals recent onze renovatie van het ‘kleinste
kamertje’ in huis.
Ik merk ook gewoon dat ik door dit proces te delen
vaak ook meer interieuradvies kan en mag geven. En
dat is het liefste wat ik dagdagelijks doe. Zowel online
als offline!

| Saar Vandegaer :
ondernemer - blogster insterieurstyliste - partner
van Tim en mama van Ivonne
en Gijs

Daar waar de rest van de woning meer een wit blad is
met kleur accenten, gingen we voor deze kamer eens
all the way. Ik baseerde mij op de boudoir stijl.
Al snel wist ik dat ik roze tegeltjes zocht met de
nodige gouden accenten. Voor de muren bovenaan
baseerde ik mij op het schilderij dat Katleen, mijn
partner voor Luchilla en goede vriendin, voor mij
maakte. Ik heb iets met vogels en dat wist ze mooi
te vertalen. De muren kregen dezelfde kleur en
dan is het een kwestie van te werken met de juiste
accessoires die de stijl helemaal doortrekken.
Gouden handgreepje, rotan tapijt van Luchilla en
een toiletmeubel van Taes Keukens & Interieur. De
perfecte match!

Dit is het advies dat ik
steeds deel met zowel
volgers als klanten:
Investeer in maatwerk en
kwaliteit. En wissel af met
trendy accessoires.

| Instagram : nietzomaarsaar
| Instagram : taeskeukenseninterieur

| Atelier 6.2x25 Vieux Rose in mat & glossy
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Top of mind
Awareness @
|Revoir |Paris

Collection:Bel Histoire

Odette

Ralf

Cuna 023
Nieuw ! Display Bel - Histoire

Het gaat hier niet om herkenning, maar om
herinnering.
|Revoir |Paris scoort hier uitstekend in!

|Revoir |Paris heeft op een zeer korte tijdspanne
een zodanig hoge TOMA bereikt waardoor ze bij
consumenten als eerste resultaat worden vernoemd.
Mission Accomplished !

Oscar

Cartelli 006
Provence

Rosa

Mika Van Nuffelen
Marketing Internship @ Revoir Paris

Display - Cuna 024
Provence

Ida

Irène

Irma

Jean

Jeanne

Josianne

Jules

Lili

Lisette

Rosa

Brigitte

Françoise

Gilbert

Lucien

Mabel

Manon

Jacques

Romeo

Serge

Mathilde

Maurice

Octavie

Panelen Bel Histoire & Provence
Nieuw ! Afmeting : 191 x 100 + 201 x 100

De lijn van branding
doortrekken naar zowel
de online als offline
communicatie en
marketing is nodig.
Eén merk, één boodschap.

Het komt neer op een automatische link in het brein
van de consument, die er komt na het veelvuldig
herhalen van het merk en een bepaald product of
service. TOMA meten is zeer belangrijk voor een
bedrijf, het loopt vaak samen met andere KPI’s zoals:
sales, consumentenvertouwen, marktaandeel, …
Het gebruik van digitale marketing is in 2021
niet meer weg te denken, maar ook blijft offline
marketing even belangrijk. De lijn van de branding
doortrekken naar zowel de online als offline
communicatie en marketing is nodig.
Één merk, één boodschap.

15x15 rectified

Paula

Bel Histoire
Coins et lignes

TOMA, of beter gezegd Top of Mind Awareness, is een
marketingstrategie waarbij het de bedoeling is dat de
consument als eerste aan het merk denkt wanneer
hij/zij gevraagd wordt naar een bepaalde industrie of
categorie.

Consumenten die op zoek zijn naar een patroontegel
vragen standaard naar een |Revoir |Paris.

Collection:Bel Histoire

15x15 rectified

Cuna 005
Ambassador display

www.revoirparisceramic.be
Leuvensesteenweg 288 - 1932 Zaventem

