Arteluxcontract
Bij Arteluxcontract proberen wij omgevingen een culturele boost te geven dankzij onze
handgeschilderde tegels. We streven de wensen van de klant na en zorgen voor het beste
resultaat.
Wij ontwikkelen projecten die onze klanten voorstellen, we gebruiken traditionele
technieken, maar met een innovatieve visie en een bijzondere interesse in ontwerpen en
de relatie met architectuur en interieurontwerpen.
Hotels

Restauranten

Huisvestiging - werkruimtes

Lokale winkels

Product afbeeldingen

Alles naar uw behoefte; grootte, kleur en vorm

Bij deze gelegenheid stoppen we in Madrid, bij C / José
Abascal, Nº26 en daar vinden we La Monería een nieuwe
taverne waar de eigenaren ons traditionele en typische
gerechten van Madrid aanbood..
Dit project hebben wij samen met de design studio ¨Madrid in
Love¨ gemaakt. Het was onze opdracht om er voor te zorgen dat
deze wilde dieren tot leven worden gebracht. Kleur en beweging
zijn van groot belang betreft deze muurschildering.

Voor deze muurschilderingen gebruiken we volgens de
richtlijnen van de ontwerpers tegels van 20 × 20 cm die
we eerst hebben geglasuurd zodat de omtrek perfect
aansluit op het bestaande lacobel.
Het resultaat is zo orgineel dat men zo´n eetgelegenheid als dit
niet snel vergeet.

Midden in het oude stadscentrum van Valencia
staat ¨Colmado la Lola¨ een winkel wat bekend
staat om zijn kwaliteitsproducten (wijnen,
kazen en vleeswaren).
De eigenaar van de winkel is samen met
studenten van de studie voor interieur design
van ¨Coper & Porter¨ akkoord gegaan betreft
deze muurschildering. De muurschildering
vertegenwoordigd de traditie van de lokale
producten.
Het is geschilderd op witte glansglazen tegels
van 15x15cm, met strepen in het rood, wat in
verhouding staat met het gehele design van de
winkel. Door de grootte van de muurschildering
(65x255cm) valt het gelijk op, ook vanaf de
straat. Een eyecatcher dus.

Mila Payá, een ontwerper aan het
Instituut voor Keramische Technologie,
maakte voor Artelux een exclusief
ontwerp voor de muurschilderingen, die
tijdens de Gemeentelijke Vereniging van
Keramiek
(AVEC-Gremio)
in
een
gezamenlijke tentoonstelling met andere
ontwerpers van de sector werden
gepresenteerd.
BACUS, is het sterontwerp van Mila Payá.
Wij verwijzen gastronomische bedrijven
graag door naar BACUS voor het perfecte
resultaat. De ontwerpopties geven de
muurschildering een grote visuele
elegantie.

Dankzij het design van Studio ¨Piedra, Papel
y Tijera¨ heeft Artelux deze prachtige
muurschildering kunnen produceren waar
een krab, octopus en visssen zijn afgebeeld.
La Mar de Fons, Calafell, Tarragona is een vis
restaurant en dankzij de muurschildering kan
men direct zien wat voor een soort
restaurant dit is en het ziet er hygienisch uit.

Het Hotel&Spa****ProturSafariPark (Palma de Mallorca) heeft een deel
van zijn faciliteiten vernieuwd dankzij de designs van interieur designer
Marisa Clar, die voor Artelux heeft gekozen om de tegels te laten maken
voor de achtermuur van de pool bar. Wij hebben een enorme
muurschildering van 5x3 meter geschilderd die het palmboomlandschap
volledig integreert met de eigen omgeving van het eiland.

Hotel Riu Festival **** , Mallorca.
De Riu Hotels & Resorts keten vertrouwd ons
nogmaals betreft deze elegante muurschildering in het
hoofdrestaurant van het Hotal Riu Festival ****,
Mallorca.
Het zijn uitgebouwde tegels van 10x10cm, met een
witte basis en zwarte strepen.

De Riu Hotels & Resorts keten vertrouwd Artelux
voor het realiseren van elegante
muurschilderingen. De muurschildering zorgt
voor een unieke indruk betreft het restaurant
gedeelte. Het is een werkelijke eye-catcher voor
het restaurant.
Het zijn 10x10cm tegels, met een witte basis en
zwarte strepen.

Hotel Riu Touareg*****
De Riu Hotels & Resorts keten heeft het nieuwe Hotel
Riu Touareg***** geopend in Cape Green en heeft
gekozen voor Artelux om het desgin van ¨ADG
interiorists¨ te produceren. De muurschildering van
3,90x1,70 meter vertegenwoordigd het thema van het
restaurant

Al Khaima City Center.
Dit grote bouwbedrijf bouwt hotellen, winkelcentrums en business centra´s in Mauritania
genaamd ¨AL KHAIMA CITY CENTER¨. Zij hebben Artelux in vertrouwen genomen om
bepaalde plekken in het gebouw te betegelen betreft de muren zoals u hier rechts kunt zien
bij de ontvangst ruimte. De klant wou graag muurschilderingen van hoge kwaliteit wat zeker
gelukt is.

Slagerij Palanca is een idealistische slager in “El
Mercat Central”
(De centrale markt) in Valencia. Zij hebben de slagerij
vernieuwd en gekozen voor een muurschildering van
Artelux. Deze muurschildering zorgt voor een
traditionele indruk waar de markt (El Mercat Central)
zelf om bekend staat.
Deze spectaculaire muurschildering is in het rood. De
rode kleur vertegenwoordigd deze slagerij (Palanca
carnissers). Op de muurschildering staan drie grote
illustraties die diagrammen van vleesbesnoeiingen
namelijk van een koe, varken en schaap.

Bakkerij Marks&Spencer
Het Britise bakkerijs keten Marks &
Spencer heeft zijn bakkerijen een nieuw
des gin gegeven. Wij hebben meer dan
20.000 tegels geproduceerd wat u hier
naast op de foto kunt bewonderen. Het
bedrijf heeft momenteel meer dan 700
verkooppunten in Groot-Britannië en
360 verkooppunten in andere landen.
Deze bakkerijen van Marks & Spencer
zijn allen betegeld.

Dit project is tot stand gekomen door de Ideeën van de
eigenaar zelf. Zij hebben gekozen voor een ouderwets
(traiditonele) design. Door de de franse gevel van het pand
konden wij een perfecte muurschildering maken. We wisten
dat ¨El Horno¨ gevestigd is in Burgos waar wij rekening mee
hebben gehouden betreft de warme kleuren wat past bij de
omgeving.

Deze kapper streefde naar een meer inspirerende,
vrolijke en moderne sfeer voor zijn klanten.
We hebben besloten de tegels op de pilaren te
zetten die de spiegels scheiden.
Op deze manier kunnen wij het bedrijf het gewenste
resultaat geven en het werkgebied intact houden.

Artelux, heeft de kans gekregen om dit geweldige
huis te te decoreren met een iconische element
waar Betty Boop is afgebeeld. Deze
muurschildering is met de hand geschilderd op
hoge kwaliteit tegels.

Tendenzzia Interiorismo
De nieuwe Showroom van "Tendenzzia Interiorismo" geeft t
een elgenate eerst indruk. Het is simpel en exclusive naar uw
vraag en behoefte voldaan.
We hebben deze muurschildering gemaakt op tegels van
20x20. Het is een afbeelding van Audrey Hepbum.
Het is precies in het midden van de kantine neergezet met
een unieke tekst wat de medewerkers van het desbetreffende
bedrijf movtiveerd.

EMAC® Company vertrouwd op de hal decoratie bij de
vernieuwde faciliteiten binnen Artelux.
Artelux stelt een fris en licht werk voor, dat kleur geeft aan het
autenthieke van zijn hoofdkantoor van Emac. Een orgineel
project vannuit eigen initatief.
Ontworpen door onze technischce en artistieke directeur van
Artelux, Vicente Ajenjo.

Het kunstwerk bestaat uit tientallen handgeschilderde tegels
die de RAL-kleuren tonen. Deze tegels laten zien dat Artelux
over breed en veelzijdig assortiment beschikt betreft de
kleuren, vormen en texturen op keramiek.
Met dit project geven wij de kans om te laten zien dat een
bepaalde decoraties een hoog aanpassings vermogen heeft
binnen het milieu waar de decoratie word geplaatst..

Licor 43 heeft Artelux gevraagd om een
tegel te ontwerpen voor het etiket voor
de nieuwe drank van het bedrijf.
De nieuwe drank van Licor 43 genaamde
¨Orochata¨ is een unieke combinatie
met de ¨la horchata¨een traditioneel
Valenciaans drankje gemixt met de
originele drank van Licor 43.
Bij Arteluxcontract ontwikkelen we onze
projecten altijd nog zoveel mogelijk via
de traditionele technieken maar met
een speciale interesse in ontwerp van
Licor 43 en de relatie met architectuur
en interieurontwerp hebben wij
besloten om mee te werken met het
merk om de tegel te laten belaseren op
de fles. Het reslutaat heeft perfect
uitgepakt. Hierdoor zijn we vooral
opgewonden geworden om deel te
nemen aan de ontwikkeling van tegels.

Stukken designed door Artelux Contract voor de
Cevisama Show 2016, een unniek en one-of-a-kind
design dankzij een speciaal proces. Het karakter
van deze tegels zijn het camaleonische stijl. Deze
tegels kunnen worden geproduceerd op
verschillende variatis en inverschillende kleuren.
Het publiek was verrast en realiseerden dat zij een
eigen tegel kunnen laten creeeren bij Artelux. .
Deze tegels kunnen een speciaal eye-catcher zijn
voor een grote muurschildering of op een gevel.
Het is met de hand gemaakt en daardoor krijgen
deze tegels ook karakter.

Enkele klanten van ons:
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