
Haal de warmte in huis

“Kalahari” staat voor een volkeramische te-
gel met een uitgesproken zachte lijn. Het 
is een originele (vloer)tegel met een mee-
gaand karakter. Afhankelijk van de kijkhoek, 
kan hij er mat en blinkend uitzien. Hierdoor 
spreekt deze elegante tegel bijzonder aan 
in zowel landelijke als moderne interieurs. 
De “cosi” tegel is verkrijgbaar in de kleuren: 
zwart, grijs, karamel, mauve, wit, bruin en 
beige. Naast het gestileerde streepmotief, 
heeft Veronove verschillende Kalahari mo-
zaïektegels in haar gamma. De basistegel 
kan dus ook in combinatie met motieftegels 
geplaatst worden.
Het “Kalahari”-effect 
Afhankelijk van de plaatsingsrichting van 
de “Kalahari”-tegel, is het finale effect heel 
erg verschillend. Wanneer de gestreepte 

“Kalahari”-tegels in eenzelfde richting wor-
den geplaatst, resulteert dit in een zacht ta-
pijteffect. Hierdoor krijgt de beklede ruimte 
een zeer warme uitstraling. De tegels kun-
nen uiteraard ook in tegengestelde richting 
geplaatst worden of in combinatie met de 
mozaïektegels gebruikt worden. 
Technisch geschoold 
Het belangrijkste voordeel van de “Kalahari” 
is zijn variëteit aan kleuren, de diverse com-
binatiemogelijkheden met mozaïekvarian-
ten en het passepartoutgehalte dankzij de 
verschillende matte en blinkende elemen-
ten. Daarnaast is de tegel krasbestendig, 
heeft hij een bijzonder hoge hardheidsgraad 
en is hij bestand tegen vlekken en zuren. Hij 
is ook water- en vriesbestendig. Daarom kan 
hij zowel binnen als buiten gebruikt worden. 
Een tegel met een zacht karakter en met bij-
zonder veel technische kwaliteiten. 
Tijdloosheid opnieuw uitgevonden 
Mevr. Verhoonhove Claire: “Wij geloven zo 
sterk in het vernieuwde elan van de ‘Kala-

hari’tegel dat wij er meteen de exclusiviteit 
voor België van bedongen. Het is een even-
wichtige tegel die zowel strak als gemoede-
lijk overkomt. Een tijdloze woning vandaag 
ziet er anders uit dan de ‘tijdloze’ woning van 
pakweg 20 jaar geleden. Met de Kalaharite-
gel is ‘tijdloosheid’ opnieuw uitgevonden!”

Dit stijlvolle volkeramische tegelgamma valt op door haar bijzonder zachte en war-
me uitstraling. En net zoals de gelijknamige woestijn, garandeert “Kalahari” een ein-
deloos aanbod aan tegel’zichten’ in warme, zandkleurige tinten.

Warmbloedige tegelcollectie schept een knusse sfeer in elk interieur

VERONOVE STELT DE “KALAHARI”TEGEL VOOR

Feeling hot
Warm, sober en elegant, zo kan je de 
nieuwe creatie van ETCETERA het beste 
omschrijven.  Walnoothout heeft een 
mooie donkere kleur.  In combinatie met 
natuurstenen wasbakken krijg je een ei-
gentijdse look, zonder aan gezelligheid 
in te boeten.  En deze topper heeft nog 
meer in petto.  Combineer hem met wit-
te tegels van 90 cm lang en je badkamer 
krijgt een passionele Italiaanse look.

Om van te zweven
Met haar strak ontwerp past “Creazione” 
in elk interieur.  De ontwerpers van ET-
CETERRA kiezen dit keer een horizon-
tale lijn en een zwevende structuur.  De 
verschillende elementen worden aan 
de muur opgehangen.  Zo komt het 

geheel heel luchtig en onbeladen over.  
Een “discreet aanwezig” meubel dus.

Groene bosjongen
Walnoothout is niet enkel stijlvol, het 
is ook milieuvriendelijk.  Deze groene 
jongen is even stijlvol als wengé, maar 
kampt niet met wildkap.  Het hout is bo-
vendien volledig massief.

En uiteraard zorgt ETCETERA dat alle 
kastjes uit deze collectie naadloos op el-
kaar zijn afgestemd.  Breng je badkamer-
plan mee en het “creatief mixen en mat-
chen” kan beginnen.  En wees er snel bij, 
want aan de huidige lanceerprijs, prijkt 
deze badkamercollectie nu al bovenaan 
de ETCETERA-hitlijst.  

Een echte 
walnoot

prijskraker dus !

meer info:
www.etceterra.be

Het zijn niet alleen de auto’s die allemaal op elkaar lijken.  Ook in het 
aanbod badkamermeubels ervaart men eenheidsworst.  De ontwer-
pers bij ETCETERRA kunnen hiervan alvast niet beschuldigd worden !  
Lees meer over hun nieuwste badkamerontwerp: Creazione. 
Verfrissend ànders !

ETCETERRA: 
badkamermeubels ànders dan elders
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