
Avantime in een uitgelezen presentatie 

Tegelconcerto als partner van Gigacer met v.l.n.r. Ronald Franken Ivan 
Ebaldi en Peter Koks

Nieuwste collectie in full body

Betongrijs van Le Corbusier nu ook in stroken
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Alle kleuren 
in één doos

GIGACER MET  

LE CORBUSIER ALS  

VAANDEL

In tien jaar bestaansrecht is producent Gigacer 

al een begrip: ‘van architecten voor architec-

ten’ zou er als ondertitel bij kunnen staan. De 

naamstelling houdt verband met de productie 

van vooral giga grote platen en daarvan alle 

formaten te kunnen snijden.

DOOR RENÉE DE HAAN 

Le Corbusier vormt voor 
Gigacer met zijn purisme en 
bijzondere kleurschakeringen 
een belangrijke inspiratiebron. 
Ronald Franken en Peter Koks 
van Tegelconcerto doen er 
samen met Ivan Ebaldi alles aan 
om het concept uit te dragen. 

Marketing tools
In de conceptvariaties, welke op 
de beurs in Bologna getoond 
werden, zitten tal van vernieu-
wende elementen en marketing 
tools, gevoed door de eigenaar 
van Gigacer. Deze onderhield 
nauwe banden met Sacmi, het 
vooraanstaande bedrijf in Imola 
dat ingenieuze tegelmachines 
ontwerpt. Gigacer is gevestigd 
in het nabij gelegen Faenza en 
verzorgde onder meer de  
tegels in het nieuwe pand van 
Sacmi. 
Tijdens de Cersaie was er 
aandacht voor de jongste series 
op basis van kleuren en textu-
ren welke verband houden met 
de Frans-Zwitserse architect Le 
Corbusier, de stroming Avan-
time en een divisie Workshop. 

Aan de wieg
Ronald Franken: “We hebben 
aan de wieg gestaan tijdens de 
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oprichting van Gigacer en zijn 
als echte partners meegegroeid 
in de ontwikkelingen. Met de 
erven van Le Corbusier is 
overlegd over zijn kleurstellin-
gen en welke producten 
hiermee opnieuw uitgebracht 
konden worden. Tegels bleken 
een schot in de roos en drie jaar 
geleden zijn we daarmee voor 
het eerst naar buiten getreden.”

Molitor
Daar is recent een groot formaat 
betonlook uit voort gekomen in 
drie aardtinten, diverse grijzen 
en formaten van 30 x 30 tot 120 
x 250 mm. De naam Molitor is 
veelzeggend, zo memoreert 
Peter Koks. “In de Parijse 
woning zat een betonnen trap 
waar al die jaren jute op had 
gelegen. De print die dat heeft 
achtergelaten is opgenomen in 
de nieuwe serie. Deze is zo 
gemaakt dat wand en vloer op 
elkaar kunnen aansluiten met 
diktes van 6, 12 en 24 mm.”
Ook de glazen bouwstenen uit 
het appartement hebben tot 
een nieuwe inspiratie geleid met 
een 3D-decor. Uit platen van 
120 x 120 kunnen ze tot tegels 
van 15 x 15 cm verzaagd 
worden.

Avantime
Dit verzagen is een van de nieuwe 
ontwikkelingen bij Gigacer. Het 
sluit aan bij Avantime, een project 
waarmee de producent de tijd 
vooruit wil blijven.
Ronald licht toe: “We brengen 
hiermee vijf series in één kleuren-
concept naar de architect, dus alle 
kleuren zitten er in en alles is 
leverbaar tot aan 120 x 120 cm. Ze 
worden bij settings getoond zoals 
je in schilderijen de verschillende 
tinten kunt terugvinden.”

Full body 
Het gaat hier om geperste tegels 
die ongeglazuurd zijn en full body 
hun kleur en uitstraling hebben 
gekregen. De architect krijgt alle 
mogelijkheden in stroken aange-
reikt in een fraaie kit met sfeer-
beelden.
Peter Koks die veel architecten 
bezoekt is zeer ingenomen met 
deze nieuwe presentatie. “Voor-
heen ging ik met monsters in vijf 
verschillende boeken onder mijn 
arm op bezoek; nu zit alles in deze 
ene doos. Van Pandora zeggen we 
er zelf al bij. Het is gewaaierd van 
rood naar zwart. Vooral op dat 
rood zijn we trots, want dat blijft 
de duurste kleur. Vandaar dat die 
er altijd als een laagje op ligt. En nu 

samen met zwart zit het er door en 
door in verwerkt.”

Workshop
En dan de Workshop by Faenza. Dit 
is in zekere zin een proeftuin van 
de architecten, die mogen mee-
denken met nieuwe collecties. 
Daardoor kunnen deze series 
telkens bijgesteld worden. Deze tak 
van de producent onderstreept de 
luxe uitstraling van keramische 
afwerkingen. 
Ronald: “Vorig jaar brachten we 
marmers uit in slabs van 250x120 
cm met zoutelementen. Bij verhit-
ting smelten de elementen en zijn 
geen pixels te zien. Dit jaar is Pietra 
aan de beurt, steensoorten volgens 
speciaal procedé vervaardigd. We 
brengen 12 mm full body voor de 
vloer en ook de serie Wallpaper, 
een afgeleide van kasteelbehang.”

Vloeiend
Ronald Franken: “In tien jaar tijd 
heeft Gigacer allerlei series op de 
markt gebracht die nu vloeiend in 
elkaar overgaan. De nieuwe series 
vormen een zeer welkome aanvul-
ling op de rest van ons pakket. Ze 
zijn immers uniek en dat betekent 
ook dat we hiermee aan alle 
verzoeken van architecten kunnen 
voldoen.”

TEGELTOTAAL

Na twee jaar restauratie is sinds begin november 
2018 het appartement van Le Corbusier Molitor 
aan de rue Nungesser-et-Coli in Parijs weer toegan-
kelijk. Hij ontwierp dit samen met Pierre Jeanneret 
en woonde hier van 1934 tot 1965 met zijn echt-
genote. Na zijn vertrek is het appartement Molitor 
langzaam in verval geraakt. Het belandde op de 
monumentenlijst en in 2016 werd met een groot-
schalige restauratie in zijn stijl begonnen. 

Le Corbusier was als architect toonaangevend in de 
tijd van kubisme en de groep De Stijl. Hij had een 
grote voorliefde voor beton en pure vormen. Daar-
naast was hij een zeer verdienstelijk kunstschilder 
die kleuren op een eigen wijze gebruikte. 

MET DE ERVEN VAN 

 LE CORBUSIER IS  

OVERLEGD OVER ZIJN 

KLEURSTELLINGEN


