
Keramische tegels met het uitzicht van bekisti ngsbeton

Veronove Tegels te Ninove lanceert anno 2013 de meest ver-
frissende tegelvorm voor de moderne woning:  een grote lang-
werpige volkeramische  tegel met het uitzicht van bekisti ngs-
beton!

Materiaal
Het gebruikte materiaal is 100 % volkeramisch geatomiseerde 
en in elkaar geperste klei met mineralen.  De tegel wordt  aan 
temperaturen van 1200°c en hoger gebakken, waardoor er een 
‘verglazing’ van de klei ontstaat.  Dat maakt deze massieve te-
gel zelfs geschikt voor professioneel en commercieel gebruik.

Coole look
De ‘Coufrage’ tegels van Veronove bieden een meerwaarde 
voor iedereen die een originele en modernisti sche afwerking 
ambieert.  De tegels zien er uit als industrieel beton verkregen 
door bekisti ng.  De nerven en ongelijkmati gheden die dergelijk 
beton kenmerkt, doordat het op de werf wordt gegoten in hou-
ten vezelplaten, zijn ook bij deze keramische tegels zichtbaar.  
Deze betonimitati e staat buiten concurrenti e . Hij valt niet te 
vergelijken met de talrijke betoneff ecten die de huidige markt 
telt.  De tegels zien er stoer uit, zoals het bij een ruwbouw pro-
duct hoort.  Deze niet perfecte look geeft  aan een interieur een 
industrieel ti ntje.  In combinati e met zijn  toch zachte kleuren 
en de aangename  ‘touche’ als men er aan voelt , wordt hier 
een staaltje van hoog design neergepoot!   Veronove’s ‘ Cou-
frage’ tegel  is authenti ek en  puur.

Extra voordeel 
Deze tegel ziet er uit als realisti sch bekisti ngsbeton en combi-
neert  daarbij het gemak in onderhoud van een degelijke tegel.  
Bovendien verkleurt deze tegel niet en is hij ongevoelig voor 
vlekken.

Multi functi oneel
Geschikt voor de bevloering van evengoed interieur als exte-
rieur. Knap gebruikt als betegeling voor de badkamerwand.  
Origineel te gebruiken als déco-muur in een woning.  Mag eve-
neens worden bevesti gd aan buitengevels. 
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Onderhoud 
Dankzij de gesloten structuur van de tegel, is deze eenvoudig 
met water te reinigen.  De courante detergenten mogen wor-
den gebruikt, maar zijn vaak overbodig.  
Plaatsing
Zoals elke andere grootf ormaat tegel

Verdeling
“Coufrage” wordt in exclusiviteit voor België verdeeld door 
Veronove Tegels, via vier eigen showrooms.  Er wordt 
momenteel nog gerekend aan een gunsti ge lanceringsprijs , 
dewelke zal geldig zijn op  Bati bouw.

Formaten en kleuren
60x120
Coufrage white  en Coufrage cement
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