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Ninove, 1 januari 2012 – Veronove lanceert een 
Belgische primeur tijdens Batibouw: het kleurri-
jke “Beach strip”-gamma. Deze stroken, bestaan-
de uit honderden decoratieve ministrandkeitjes, 
zijn een nieuwigheid in de Belgische tegelwereld. 
Nooit eerder werd de natuurpracht van de fijnste 
strandsteentjes gecombineerd met het praktische 
aspect van plaatsing op rollen.

Beauty on the beach
Veronove nam de uitdaging aan om de natuurlijke 
schoonheid van het strand ook in de huiskamer tot 
zijn recht te laten komen. Het initiatief resulteerde 
in de ontwikkeling van de allereerste “beach strip”. 
De natuurlijke schoonheid van strandkiezels zit in 
de brede waaier aan natuurlijke vormen en kleurs-
chakeringen. De strips, die op rol verkrijgbaar zijn, 
bestaan uit tal van kleine keitjes in allerlei natuur-
lijke strandkleuren, zoals wit, beige, grijze en alle 
nuances daartussenin. De “beach strip” is even ge-
makkelijk hanteerbaar als behangpapier. De stroken 
worden met lijm op de vloer, de muur of het plafond 
gekleefd en dit zowel binnen als buiten. Dankzij deze 
gebruiksvriendelijkheid, kan de “beach strip” dus in 
elke ruimte geplaatst worden.

100% Veronove-design
Veronove bedacht niet enkel de “beach strip”, maar 
liet ook verschillende designs ontwerpen. De rollen 
van 1,60 m lang op 0,60 meter breed, zijn niet al-
leen beschikbaar in effen kleuren, maar ook in een 
dégradé in zandkleur en een wit-grijs golfontwerp. 
Deze creaties verwijzen naar de kleurschakeringen 
op het strand en de golfbewegingen van het water. 
Hierdoor zijn de strips ook de “perfecte match” voor 
zowel badkamers als zwembaden. De “beach strip” 
is dan ook een vernieuwend welnessproduct dat 
perfect bruikbaar is in artistieke toepassingen.

Uitgekiend vakmanschap
Het belangrijkste voordeel van de “Beach strip” is dat 
ze slechts enkele mm dik is en haar eenvoudige plaat-
sing. De flexibiliteit van de strip zorgt ervoor dat hij 
gemakkelijk in een hoekje (vb. in een zwembad) kan 
geplaatst worden. De “beach strip” is weerbestendig 
en is bestand tegen de meest uiteenlopende vlekken 
en zuren. Hij is ook waterresistent. Daarom kan hij 
zowel binnen (vb. in vochtige badkamers) als buiten 
gebruikt worden. Een oogstrelend zenproduct met 
bijzonder veel technische kwaliteiten dus.

VeronoVe lanceert de “Beach strip” 
tijdens BatiBoUw

Kleurrijke “beach strip” haalt het ultieme vakantiegevoel naar huis



Praktisch ecoproduct
Zaakvoerder Paul Verhoonhove: “De beach strip is 
ideaal voor iedereen die graag een natuurlijk pro-
duct op de vloer wil. Door zijn gebruiksgemak is 
deze nieuwkomer een volwaardig alternatief voor de 
traditionele tegel. Ook voor wie verbouwt, kan de 
beach strip meerwaarde bieden. In oudere wonin-
gen is vaak linoleum aanwezig. Na het verwijderen 
van deze vloerbekleding is het meestal zoeken naar 
een alternatieve oplossing. Ook in deze situatie zijn 
de beach strips bijzonder praktisch.”

tal van toepassingsmogelijkheden
De “beach strips” zijn eenvoudig te installeren en 
kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. 
Ze zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toe-
passingen: vloer- en gevelbekledingen, plafonds, 
binnenbekleding van zwembaden, zwembadboords-
tenen, … Dankzij zijn technische kwaliteiten is de 
“beach strip” een creatieve passepartout-oplossing 
die in elk interieur kan worden ingepast. Dit product 
biedt dan ook bijzonder veel perspectieven voor 
bouw- en renovatieprojecten. 



Unieke kenmerken

De unieke kenmerken van de “beach strip”:

- Natuurlijke look
- Aangenaam ‘gevoel’
- Waterresistent
- Hittebestendig 
- Vlekbestendig (inkt, thee, koffie, cosmetica en 
  andere bijtende producten kunnen niet 
  binnendringen)
- Onderhoudsvriendelijk (eenvoudig te reinigen 
  met water)
- Bruikbaar in binnen- en buitentoepassingen
- Meest veilige dunne ‘tegel’, 
 superdun (verbouwen, tegel op tegel)
- Eindeloos veel toepassingsmogelijkheden 
  (gevelbekleding, vloerbekleding, badkuip en 
  douchepanelen, bekleding van terrassen en 
  zwembaden, …)
- Eenvoudig bewerkbaar (zelfs curvevormen)

Kleuren en beschikbaarheid

De “Beach strips” zijn enkel te verkrijgen bij Vero-
nove Tegels en zijn filialen:

Rol: 1,60 m x 0.60 m

Kleuren: 
Alle dégrades van ecru & zand
Grijschakeringen
Wit

BatiBoUw 2012 wordt de 1ste mogelijkheid voor 
het publiek om deze tegel te zien!
dit volledige tegelgamma wordt nu op de stand 
aangeboden tegen een speciale lanceringprijs.









Websites
www.veronove.be
www.etceterra.be

Filialen
Veronove – hoofdzetel Ninove
Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke 
Tel: (054) 33 10 89

De Nieuwe Tegel – fi liaal Aalst
Gentsesteenweg 171, 9300 Aalst
Tel: (053) 778718 

De Nieuwe Tegel – fi liaal Sint-Martens-Latem
Xavier de Cocklaan 74, 9831 Sint-Martens-Latem
Tel: (09) 281 24 78 

Over Veronove

Veronove Group verkoopt vloer- en wandtegels in 
keramiek en natuursteen, voor alle doeleinden. Het 
bedrijf, geleid door de familie Verhoonhove, heeft  
meer dan 60 jaar experti se in het tegelvak. Verono-
ve werd opgericht door Frans Verhoonhove in 1947. 
Vandaag werken de 2de en 3de generati e samen, waar-
door in het bedrijf een unieke mix van onderbouwde 
experti se en hedendaagse dynamiek te vinden is.
Veronove haalt tegels rechtstreeks in de fabriek of in 
steengroeven aan de voet van de berg en levert ze met 
een eigen vrachtwagenpark tot bij de klant. Veronove 
kenmerkt zich door een ruim en gevarieerd aanbod 
en een uitzonderlijke kwaliteit-prijsverhouding. Het 
gamma bestaat uit arti sanale tegels uit hun land van 
oorprong en exclusieve materialen uit chique huizen 
zoals Versace of Swarovski. Veronove biedt geregeld 
nieuwigheden zoals de ecologische tegel, de “high 
tech” vloeibare tegel en de “Murano Pure White”-tegel. 
Dit familiebedrijf beschikt over een eigen 
maatwerkatelier voor toepassingen in natuursteen, 
zoals trappen, tablett en, en zwembadboordstenen. 
Veronove beschikt ook over een uitgebreide 
“Dienst Na Verkoop” (voor logisti ek en verkoop 
van plaatsingstoebehoren en een eigen label voor 
onderhoudsproducten) en heeft  een grati s 
uitleendienst. In september 2009 kent de Ita-
liaanse “Confi ndustria” Veronove Group offi  cieel 
de ”DISTRIBUTOR AWARD BENELUX” toe.  Hier-
mee erkent dit onafh ankelijk orgaan de topposi-
ti e van het bedrijf.  Een ereplaatsje dat dit creati ef 
tegelbedrijf nog steeds met bravoure verdedigt.
Naast de 3 tegelfi lialen, opende de familie 
Verhoonhove in 2006 de 2000 m2 grote concepts-
tore ETCETERRA. Deze belevingswinkel biedt een 
breed spectrum aan authenti eke en arti sanale ma-
terialen uit de buik van ‘Moeder Natuur’. Onder de 
fi losofi e “traiding is aiding” trekt ETCETERRA de kaart 
van ecologische en biologische producten, voorkomt 
het heel bewust kinderarbeid en zorgt het voor be-
tere arbeidsomstandigheden in landen zoals Indië.

DISTRIBUTOR

BENELUX

Alle persinformati e van Veronove Group, 
vindt u eveneens op www.veronove.be 
(Klik op “Voor Journalisten”) of ga rechtstreeks naar 
htt p://veronove.be/nl/index.php?id=Journalisten.

foto’s op Flickr: www.fl ickr.com/photos/veronove
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