
PRIMEUR OP BATIBOUW ! 
 
AFWERKING DOUCHE-MUURPLATEN 
GROOT, VOEGLOOS EN SLECHTS 6 mm ! 
 
De meest recente revelatie om een inloopdouche af te 
werken:  platen van wel 3 meter lang! 
Ze zijn flinterdun en verwerken gemakkelijk. Naadloze 
muren en een vloerplaat uit 1 stuk zijn ideale 
ingrediënten voor een super gemakkelijk onderhoud.  
 

Nieuwe productie-techniek 
Deze keramische ultra dunne platen zijn sterker en 
buigzamer dan de (weinige) voorgaande soorten.  
Dat komt o.a. omdat er vezels in de klei gebakken 
worden. Deze innovatieve productietechniek zorgt 
voor een grotere buigweerstand en dat resulteert in 
een veiligere en comfortabelere plaatsing. Als de 
plaat van 3 meter lang met 2 mensen wordt 
opgetild, dan buigt ze in het midden door! Dit is 
spectaculair en ongezien voor keramiek.  Maar met 
de uitdrukking “beter buigen, dan barsten” is de 
bedoeling meteen duidelijk!   
 

Zonder voeg is zonder vuil 
Bij Etceterra te Ninove werden de voorbije weken 
verschillende nieuwe ‘douche-oplossingen’ uitgewerkt. 
Het allernieuwste op de markt zijn de grote en 
flinterdunne keramische platen.  Ze zijn 3 m lang en 1 
meter breed.  De platen worden gebruikt voor  zowel 
muur- als vloerafwerkingen.  Daarom zijn de 
verschillende kleuren ook verkrijgbaar in een matte, een 
gladde of een decoratieve anti-slip afwerking. Een wand 
en een vloer uit 1 stuk, oogt bijzonder mooi en is 
daarbovenop een droom in onderhoud.  
 

Ook ideaal voor renovatie 
Het extra voordeel van Etceterra’s dunne 
douchewanden is dat je ze handig op je bestaande 
tegels kan kleven, zonder de oude tegels weg te halen. 
Je hebt geen ruimte verlies en het werkt heel handig 
dankzij het lichte gewicht.  Bij moederbedrijf Veronove 
kan je bovendien de tegels vinden uit exact hetzelfde 
materiaal en in exact de zelfde afwerkingen van de 
douchewand. Etceterra verkoopt ook badkamermeubels 
geassorteerd op de faience van Veronove, de glazen 
schermen en de kranen. Alles ‘matcht’ bij mekaar!  
 

Meer info & meer foto’s volgen in januari… 
TO BE CONTINUED                
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