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De badkamer. De enige ruimte in huis waarin alle 

tijd van jou is. Volle aandacht voor jezelf. Om te 

genieten en te ontspannen. Daarom is de badkamer 

bij uitstek de ruimte in huis die mag stralen. Die net 

even dat beetje meer luxe verdient. Zonder valse 

 bescheidenheid durven wij te zeggen dat we in staat 

zijn om elke badkamer naar een hoger niveau te 

 tillen. Iconische badkamers waarin design en func-

tionaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit en 

verfijning in elk detail, met een prettige sfeer en een 

weergaloos comfort. Hierdoor wordt de badkamer 

een ruimte die je graag betreedt en die je elke keer 

weer een rijk gevoel geeft als je binnenkomt. Stap in 

de wereld van Tortu.

ICONIC BATHROOMS

1. Bora Bora opzetkom 450 x 220 mm rond, mineralmarmo / 
solid  |  2. Tuvalu 4-gats badrandcombinatie, chroom en 4 
PVD kleuren  |  3. Tuvalu dubbele wastafel 1405 x 460 mm, 
mineralmarmo/solid
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1. Tuvalu 2-gats inbouw thermostaat doucheset, verkrijgbaar in een 1-2-3 weg omstelkraan  | 
2. Nauru opzetkom stadium, in diverse keramische kleuren leverbaar  |  3. Simpel ronde spiegel 1400 mm 
incl. dimbaar indirect licht



toilets
De minimalistisch ontworpen Tortu toiletten maken van elke badkamer een ruimte met een luxueuze uitstraling. Door het rimless design en de softclose 

zitting zijn de toiletten behalve mooi voor het oog ook bijzonder comfortabel. Daarnaast zijn alle wandclosets volgens de hoogste kwaliteitsnormen en van 

de beste keramiek geproduceerd door een specialistische fabrikant in Italië. Op en top Italiaans ambacht met veel handwerk en finesse.

toilets

Tuvalu rimless wandcloset, 
mat zwart 

Tuvalu rimless wandcloset, 
glans wit
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clayclay

Verfijning, kwaliteit en Italiaans handwerk. Dat typeert de ambachtelijk vervaardigde keramische wastafels en wandclosets van Tortu. Gemaakt van 

de beste keramiek, met veel precisie en zorg. In combinatie met hun strakke esthetiek zorgen deze iconische designs voor een algehele uplift van je 

badkamer, een ruimte die je binnenkort tot je nieuwe favoriet zult rekenen. 10



CRAFTMANSHIP AT ITS FINEST 

 HANDMADE 

IN  I TALY

Tijdens een reis naar Italië raakte Gijs Vrind gefasci-

neerd door het vakmanschap en het ambacht die hij 

daar aantrof. Met een achtergrond in vastgoedont-

wikkeling wist Vrind als geen ander waar een goede 

badkamer aan zou moeten voldoen. De Italiaanse  

fabrikanten – veelal familiebedrijven die al sinds 

jaar en dag meester zijn in de productie van kera-

mische badkamerproducten – inspireerden hem om 

deze creaties naar Nederland te brengen. In 2012 

besloot hij zijn kennis en netwerk te bundelen en 

badkamerproducten en -concepten aan te bieden. 

Tortu was geboren. Sindsdien is zijn missie het 

toegankelijk maken van kwalitatief hoogwaardige 

badkamer creaties. Hij werkt daarvoor samen met 

getalenteerde Nederlandse designers, die creativi-

teit en innovatie combineren in de meest stijlvolle en 

mooi ontworpen badkamers. Italiaans vakmanschap 

meets Dutch design.

Het productieproces is een belangrijk onderdeel voor 

Tortu. Alles wordt met de grootste zorgvuldigheid en 

deskundigheid gemaakt – en zelfs voor een groot deel 

met de hand. 

Nog altijd worden alle keramische producten zoals  

de wandclosets, bidets en wastafels vervaardigd in 

Italië. Een van de belangrijkste fabrikanten is een 

Italiaans familiebedrijf dat al sinds 1955 gespe-

cialiseerd is in het vervaardigen van keramische  

badkamerproducten. Een fabriek die als een van de 

schaars geselecteerde bedrijven in Italië het keurmerk  

‘Ceramics of Italy’ mag dragen. Dat handelsmerk staat 

symbool voor Italiaanse uitmuntendheid en wordt 

slechts aan enkele keramiekbedrijven toegekend. 

Deze keramiekfabriek kent een lange geschiedenis 

waarin de innovatie en vakbekwaamheid door de 

jaren heen alleen maar zijn toegenomen. In 1961 

kocht dit bedrijf zijn eerste tunneloven – van wel 50 

meter lang. In 1967 werd de oven uitgebreid naar 

76 meter en evolueerde de glazuurtechniek van  

onderdompeling naar de toepassingen van spuit-

verf. In de jaren zeventig kwam er een oven van 

110 meter lang, waarin tot op de dag van vandaag 

nog altijd de klei tot keramiek wordt gebakken. 

Hoewel de productieprocessen in de loop der jaren 

verder geautomatiseerd werden, is vakmanschap 

nog altijd een van de belangrijkste waarden van dit  

bedrijf. Intussen is de Italiaanse fabriek uitge-

groeid tot een van de meest vooraanstaande  

bedrijven op dit gebied met een team van de meest 

gedreven, deskundige keramisten in huis. 

Essentieel is dat elke stap binnen het productie proces 

strikt in Italië wordt uitgevoerd. Van het gieten van de 

klei tot het bakken in de tunneloven, en van het lijmen 

tot het glazuren van de keramiek. Elke medewerker 

binnen de fabriek heeft zijn eigen expertise en voert 

zijn of haar taak met de grootste zorgvuldigheid  

en precisie uit. Een symbool van vakmanschap dat is 

ingesloten in het DNA van deze  Italiaanse bedrijven. 

Net zo belangrijk als het ambacht is duurzaamheid 

voor deze fabriek. In de afgelopen vijftien jaar heeft 

het Italiaanse bedrijf aanzienlijke stappen gezet om 

al zijn bronnen zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Dit, door middel van geavanceerde technologieën en 

zorgvuldig  onderzoek naar grondstoffen, inclusief 

de juiste recyclingprocessen. Tegelijkertijd wordt 

het milieu gerespecteerd bij elk onderdeel van de 

productie faciliteiten. Zo is energiebesparing een 

ware filosofie geworden voor dit bedrijf, om zodoen-

de de  impact op zijn omgeving zo klein mogelijk  

te houden. 
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Keramiek is terug van weggeweest. Dankzij geavanceerde productietechnieken krijgt het design van keramiek een nieuwe dimensie. Denk aan strak 

vormgegeven wastafels en wasbakken, die in een breed scala in de meest actuele kleuren verkrijgbaar zijn. De mogelijkheden zijn eindeloos.
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TORTU MOOREA COLLECTION

De Tortu Moorea collectie is een ware lust voor het oog. Deze tijdloze, maar tegelijkertijd moderne serie bestaat uit elegant vormgegeven opzetkom-

men, een vrijstaande wastafel en twee vrijstaande baden. De Moorea producten zijn gemaakt van Mineralmarmo en Mineralsolid, twee in composiet 

gegoten materialen met een gelcoat als toplaag, waardoor deze de uitstraling hebben van Solid Surface / Cristalplant®, maar een stuk betaalbaarder 

zijn. Verkrijgbaar in glans en mat wit. 

mineralsolid

Moorea collectie

Moorea opzetkom rond 370 x 130 mm   
Moorea opzetkom vierkant 370 x 370 x 130 mm     

Moorea opzetkom rechthoek 580 x 370 x 130 mm 
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1. Tuvalu vrijstaande 970 mm badmengkraan zwanenhals, inclusief staafhanddouche,  
zwarte slang en vloermontage afbouwdeel, PVD geborsteld staal  |  2. Hiti vrijstaand bad 
1690 x 500 x 690 mm mat wit, Cristalplant®  |  3. Tuvalu 3-gats 275 x 190 mm wastafelkraan, 
gebogen uitloop, bladmontage, PVD geborsteld staal



Wat is een badkamer zonder een mooie spiegel? Onze nieuwe collectie  bestaat 

uit twaalf verschillende modellen die elk finesse en stijl toevoegen aan de 

rest van de ruimte. Tijdloze designs, met elk een eigentijds karakter. Voor 

elk soort badkamer is er een perfect formaat en vorm spiegel verkrijgbaar. 

Voorzien van dimbaar licht, en sommige zelfs met verwarming voor het ultieme  

‘wellness’ gevoel. Afgewerkt met een klein schildpadje – het Tortu-logo – dat 

oplicht als leuk detail.
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1. Simpel ovaal spiegel horizontaal inclusief verlichting en verwarming, 1000 x 600 mm 
& 1200 x 600 mm & 1400 x 600 mm  |  2. Tuvalu spiegel rond inclusief verlichting en 
verwarming, Ø 800 x 65 mm & Ø 1000 x 65 mm  |  3. Tuvalu spiegel ovaal verticaal 
inclusief verlichting en verwarming, 500 x H1000 x 65 mm20



TORTU CIRCUS COLLECTION

De Tortu Circus collectie is een gloednieuwe collectie  

gecreëerd door Lex de Gooijer, interieurarchitect en 

creatief directeur / art director van Tortu. Lex raak-

te tijdens een van zijn vele reizen geïnspireerd en 

ontwierp kort daarna de Circus collection. “Ik zag 

een oude make-upspiegel in een hotel in Madrid en  

besloot daar een moderne, eigentijdse variant van te 

ontwerpen. Het resultaat is een speels ontwerp met een 

strak design. Daarnaast heb ik ook een bijbehorende 

wastafel en meubel bedacht, zodat je de volledige  

look in je badkamer kunt integreren. Nieuw is ook het 

inbouwbad dat bij deze collectie hoort, een waarde-

volle toevoeging aan de overige vrijstaande baden die 

er al zijn.” 

De Circus collectie is een elegante synergie tussen 

speelsheid en minimalistisch design. De spiegel met 

lichten is een eigentijdse, moderne variant op de ico-

nische spiegels die we kennen uit de circuswereld en 

is een ware eyecatcher in elke badkamer. De strak 

ontworpen wastafels en kasten geven een stijlvolle 

en chique uitstraling aan het geheel. 

The Tortu 
Circus 
collection: 
playfulness 
meets 
minimal 
design
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tuvalu

Verfijnde details, zoals een mooie kraan, voegen ultieme finesse en luxe toe aan je badkamer. De Tortu Tuvalu collectie bestaat uit strak vormgegeven 

en kwalitatief hoogstaande kranen. Verkrijgbaar in chroom en de PVD kleuren: gunmetal, geborsteld messing, geborsteld koper en geborsteld rvs-

look. Met een kraan uit de Tuvalu-collectie hou je het simpel, maar kies je tegelijkertijd voor een chique uitstraling. 

1. Tuvalu eenhandel wastafelmengkraan, PVD geborsteld koper  |  2. Tuvalu opbouw 
badmengkraan, PVD geborsteld messing  |  3. Tuvalu 2-gats wastafelmengkraan bladmontage, 
PVD geborsteld koper

 2

 3
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TORTU TUVALU COLLECTION

De Tortu Tuvalu collectie wordt gekenmerkt door de kracht van eenvoud. Behalve mooie kranen bestaat de collectie uit een wandcloset van keramiek, 

wastafels van Mineralmarmo en Mineralsolid en onderbouwkasten. Allemaal de perfecte combinatie van gebruiksgemak en functionaliteit aan de ene 

kant en een stijlvolle, moderne esthetiek aan de andere kant.
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1. Hiti vrijstaand bad 1690 x 500 x 690 mm mat wit, Cristalplant®  |  2. Mellow Cabinet 
& Tuvalu wastafel 805 x 460 x 95 mm zonder overloop inclusief vaste plug  |  3. Tuvalu 

hoofddouche rond 300 mm, PVD geborsteld messing
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1. Drift rechthoek opzetkom 600 x 370 x 160 mm mat wit, Cristalplant®  |  2. Tuvalu 3-gats inbouw wastafelkraan  
warm/koud, PVD geborsteld staal  |  3. Hiti vrijstaand bad 1690 x 690 x 500 mm mat wit, Cristalplant®



by Tortubathtubs
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 1. Moorea vrijstaand bad  |  2. Nauru vrijstaand bad  |  3. Drift vrijstaand bad



From 
waterfall 
to river: 
the Tortu 
Drift 
collection 
is inspired 
by the 
way water 
naturally 
flows 

TORTU DRIFT COLLECTION

FINEST
SELECTION

Water weet altijd een weg te vinden. Het stroomt en 

sijpelt, subtiel en sierlijk. Soms krachtig en onstui-

mig.   Zo baant het zijn weg van een waterval richting 

een rivier. De levendige dynamiek van het water is 

dan ook het uitgangspunt voor interieurontwerpster 

Mariska Jagt, die de Drift collectie heeft ontworpen. 

Het talent van Mariska komt tot uitdrukking in de 

manier waarop zij haar visie op design, interieur en 

kwaliteit van leven vertaalt naar comfortabele ont-

werpen. Zachte, ronde vormen gaan heel organisch 

hand in hand met strakke, rechte lijnen in charmante 

wasbakken, kommen, kranen en een royaal bad. In 

de Drift collectie wordt gebruikgemaakt van Solid 

Surface / Cristalplant®, een sterk en eenvoudig te 

onderhouden materiaal dat alle functionele eigen-

schappen van de ontwerpen versterkt.

FLOW OF LIFE
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In tien jaar tijd is Tortu uitgegroeid tot een van de 

meest toonaangevende Nederlandse aanbieders 

op het gebied van designsanitair. Iconische badka-

mers met een uitgesproken uitstraling. Dankzij het 

bijzondere productieproces dat grotendeels bij zeer 

gespecialiseerde Italiaanse fabrikanten ligt, weet 

het merk de hoogste kwaliteit aan te bieden – en 

dat tegen een aantrekkelijke prijs. Daarnaast werkt 

Tortu veel samen met interieurarchitecten binnen de 

projectmarkt. 

Vandaag de dag is interieurarchitect Lex de Gooijer 

als creatief directeur en art director nauw betrokken 

bij Tortu. Zo ontwierp hij de nieuwe showroom van 

het merk en is hij verantwoordelijk voor een aan-

tal nieuwe collecties, zoals de Circus en de Eclipse 

collectie. Naast de voor iedereen toegankelijke pro-

ducten van Tortu, lanceert het merk binnenkort ook 

zeer exclusieve limited edition producten. Denk aan 

one-off wastafels van een bijzondere marmersoort. 

Creativiteit zit in het DNA van Tortu, dit vertaalt 

zich onder andere ook in de samenwerkingen met 

diverse creatieven.

Iconic 
bathrooms: 
made in 
Italy, 
designed 
by Dutch 
talents 



Tortu staat voor Nederlands design gecombineerd 

met Italiaans vakmanschap. Inspiratie voor de 

 designfilosofie van Tortu ontstaat uit reizen, kunst, 

maar ook vanuit de natuur, zoals te zien aan de zee-

schildpad dat het logo is van het merk. De zeeschild-

pad weet zich altijd aan te passen aan verschillende 

oceanen en klimaten. Bovendien staat het dier sym-

bool voor de bescherming van de oceanen en sus-

tainability. Tortu streeft ook naar deze balans in het 

ontwerpen en maken van haar producten. Design, 

kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand.

De schildpad staat 
symbool voor de 
bescherming van 
de oceanen en 
sustainability.
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Om creativiteit te vieren, werkt Tortu samen met creatieven die hun artistieke visie geven op verschillende materialen en producten. Deze keer is 

 gekozen voor kunstenaar en fotograaf Pim Top, bekend om zijn collage-achtige werken gemaakt met cut and paste-technieken. Hij creëerde voor 

Tortu een serie collages, waarin allerlei producten met elkaar in een dans verweven lijken te zijn. TORTU BY PIM TOP

T OR TU 
AR T  SUPPOR T

PIM T OP
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TORTU METROPOL COLLECTION

Luxe en stijl ten top. De Tortu Metropol collectie is geïnspireerd op het mondaine New York in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ontwerper Thijs 

Smeets combineert art-deco-elementen uit gebouwen als het Empire State Building met minimalistische, eigentijdse designs voor een verfijnde, luxueuze  

uitstraling in de badkamer. 

1. Metropol vrijstaand bad 1800 x 850 
x 570 mm  |  2. Metropol opzetwastafel 
rechthoek 1000 x 380 x 110 mm

 2

 1
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Heavens 
Hotel
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Heavens Hotel Hoorn is een prachtig nieuw hotel dat 

huist in een oude kerk, een rijksmonument uit 1883. 

Interieur- en designbureau Hinabaay turnde de kerk 

om tot stijlvol hotel en koos ervoor om voor de bad-

kamers een samenwerking aan te gaan met Tortu.  

Alle badkamers in de 43 hotelkamers zijn stuk voor 

stuk op maat gecreëerd, volledig passend bij het 

concept achter dit hotel. 

Wie Heavens Hotel Hoorn binnenstapt, waant zich 

inderdaad even in de hemel. Of je nu houdt van 

zachte poedertinten of liever slaapt in een donkere,  

nachtblauwe omgeving: in dit hotel is het allemaal 

mogelijk. “Het idee achter het ontwerp van Heavens 

Hotel Hoorn was om met veel verschillende kleur-

explosies te werken als contrast op de soberheid van 

de oude kerk,” vertelt Fleur Westerweel, interieur-

architecte bij Hinabaay. “We hebben vijf verschillende  

kleurconcepten – van honey tot rich blue – waarin de 

kamers zijn uitgevoerd. Mijn persoonlijke favoriet is 

de kleur terra blush, een prachtige warme tint die een 

fijne, warme ambiance geeft.”

“We hebben de en suite badkamers volledig willen 

 integreren binnen de kleurconcepten per kamer. Zo 

is de basistegel van de badkamers een terrazzo, maar 

zijn de kleine tegels op de muren uitgevoerd in de 

kleur van de kamer. Dat geeft een leuk, speels effect. 

Ook hebben de wasbakken en tafels de kleur van de 

kamer, wat zorgt voor een mooie ton sur ton look en 

de badkamers echt onderdeel van de kamer maakt.” 

“Het resultaat is prachtig geworden,” vertelt Wes-

terweel. “In veel hotels zijn alle badkamers vaak  

hetzelfde, maar in Heavens Hotel Hoorn zijn deze  

per kamer op maat ontworpen en voegen ze daarom 

echt iets toe aan het geheel. We zijn ook erg blij met de 

 samenwerking met Tortu. Zo fijn dat het mogelijk was 

om speciaal voor dit project alle badkamermeubels  

en -tegels in de voor ons gewenste kleuren te  laten 

 maken. Het team van Tortu heeft veel met ons mee-

gedacht en dat is heel prettig in een project als dit.” 

Heavens Hotel Hoorn: 
colourful bathrooms in 
a heavenly ambiance 
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Waar kun je je beter opladen dan in de badkamer? 

De plek om bij te komen van de drukte om je heen. 

En waardevolle me-time door te brengen. Ook 

voor Monique van Steenbergen, mede-oprichter en  

creatief directeur van creative agency DLVS, is haar 

badkamer – volledig ingericht met Tortu – haar vaste  

toevluchtsoord. “Mijn badkamer is bij uitstek de 

 favoriete plek in mijn huis. Elke zaterdag ga ik in 

bad en lees ik er de hele ochtend de krant; dat is 

voor mij totale ontspanning. Toen ik vier jaar gele-

den mijn huis liet verbouwen, was er voor mij in elk 

geval één vereiste: ik wilde een grote badkamer die 

rust zou uitstralen. En dat is erg goed gelukt.”  

Samen met interieurarchitect Lex de Gooijer koos 

Monique ervoor om de muren en de vloeren te 

 betegelen met beige-grijs natuursteen. “Dat wilde 

ik graag, omdat je dan helemaal omringd bent door 

elementen uit de natuur. Omdat het natuurstenen  

materiaal overheerst in de badkamer, ademt de 

ruimte een serene sfeer uit. Tortu maakte de zwarte 

kasten en wastafel op maat, die complementeren dat 

rustige gevoel. En de grote spiegel boven de wastafel 

geeft het geheel een vintage jaren zeventig vibe, een 

stijl die je in de rest van mijn huis ook veel terugziet.

Omdat dit zo’n favoriete plek van me is, heb ik een 

mini-versie van mijn badkamer voor mijn zoon laten 

ontwerpen (zie linkerpagina, kleine foto bovenaan). 

Nu brengt hij er net zo graag als ik tijd door.” 

In deze badkamers is voor de volgende Tortu pro-

ducten gekozen: Steel wastafelmeubel, Steel spiegel 

rond, wastafel Moorea rechthoek mineralsolid mat 

wit, Moorea opzetkom rond, Moorea vrijstaand bad 

1700 in Cristalplant® en een Tuvalu toilet.
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Tortu is continu op zoek naar  
nieuw talent!

Ben je ambitieus en op zoek naar een nieuwe 

uitdaging stuur ons dan een e-mail: 

info@tortuworld.com.

Contact

Vragen over ons dealernetwerk en/of projecten? 

Neem dan contact op via info@tortuworld.com.



Wasbeekerlaan 59, 2171 AE Sassenheim
+31 (0)85 222 08 01 – info@tortuworld.com

Onze gehele collectie kunt u bekijken op:
tortuworld.com




