
Nieuw op batibouw! Persmap 2017

MEER FOTO’S op http://bit.ly/Veronove2017
PERS -> www.etceterra.be -> persmappen 

Youtube: http://www.youtube.com/user/Veronove       

perswoordvoerster: 
Gina Verhoonhove
email: gina@veronove.be         
tel.: 054 / 33 10 89

STAND 6-201 & 6-300

Parket Chevron
•	 Voor	een	warme,	geleefde	look	die	blijft!
•	 Tal	van	manuele	bewerkingen	met	een	zeer	

authentieke	plankenvloer	tot	gevolg
•	 Verkrijgbaar	in	tand	en	groef-systeem
•	 Plaatsen:	zwevend	of	verlijmen
•	 Soort:	eik	(4mm	toplaag)
•	 Formaat:	55	x	9	x	1,5	cm
•	 4	kleuren:		

-	whitewash	
-	naturel	
-	greywash	
-	oldlook

Richtprijs:	
•	 systeem	om	te	verlijmen:		€	42,66/m²	excl	btw
•	 kliksysteem:	€	39,98/m²	excl	btw

CHEVRON ‘greywash’

CHEVRON ‘natural’

CHEVRON ‘oldlook’

CHEVRON ‘whitewash’
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Etceterra
Brusselsesteenweg 366, 9402 Meerbeke 
Tel: (054) 31 33 33

Parket - badkamer - inloopdouches

Authentieker	 dan	 visgraat	 parketvloeren	
kan	 het	 bijna	 niet.	 Anno	 2017	 is	 de	 visgraat-
vloer	stoer	met	brede,	robuuste	houten	plank-
en.	 Deze	 authentieke	 en	 vooral	 duurzame	
vloer	 geeft	 elke	 ruimte	 een	 exclusieve	 en	
warme	 uitstraling.	 Geef	 je	 woning	 een	 eigen-
tijds	 karakter	 met	 de	 grandeur	 van	 weleer.

De	 beschikbare	 kleuren	 zorgen	 ervoor	 dat	 er	
voor	 elk	 interieur	 wat	 wils	 is.	 Kies	 bvb	 voor	
een	 geleefde	 look	 met	 de	 mooie	 white-	 of	
greywash.	 De	 naturelle	 look	 haalt	 de	 natuur	
in	 huis	 en	 de	 oldlook	 zorgt	 voor	 die	 warme	
aardse	 tinten.	 Welke	 kleur	 je	 ook	 verkiest,	
met	 een	 visgraatparket	 haal	 je	 naast	 warmte	
en	 sfeer	 ook	 elegantie	 en	 raffinement	 in	 huis.	

Naadloze badkameroplossingen

•	 GEEN	VOEGEN
•	 Grote	muurplaten	tot	240	x	120cm
•	 Vloerplaten	van	100	tot	120cm	lang
•	 Zeer	sterk	&	antislip
•	 Hoge	detailafwerking	
•	 Kleur-	en	vormvast
•	 Keuze	uit	5	structuren:		

slate,	stone,	ardesia,	concrete	en	nude	
•	 Douchebak,	muurplaten	en	badkamer-	

meubel	uit	hetzelfde	materiaal
•	 Nu	ook	‘soft’	uitwerking:	geeft	mee	onder		

je	voeten	en	voelt	lekker	zacht	aan!	Kom	
het	voelen	op	stand	n°	6-300

•	 Soort	materiaal:	polyurethaan
•	 Verkrijgbare	kleuren:	alle	RAL-kleuren	
•	 Alle	maatwerk	mogelijk	(	PROMO	Batibouw	

alle	maatwerk	GRATIS)
•	 Richtprijs	voor	een	volledige	ingerichte	

douche	90x120:	€	1005	voor	een	douche-
bak	en	2	doucheplaten

Lavabo’s, douchebakken, meubels, doucheplaten en meer uit polyurethaan 

NIEUW: BETONLOOK
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dOUCHEBaK, mUURpLaTEN EN BadKamERmEUBEL UIT HETzELfdE materiaal

verkrijgbaar 
in alle 
RaL-kleuren 

Een inloopdouche waar er geen voegen zijn die je het 
leven moeilijk maken? Geen tandenborstels meer stuk 
wrijven om lijn per lijn schoon te maken terwijl je binn-
ensmonds vloekt? Het kan met deze collectie naadloze 
badkameroplossingen van Etceterra!

Gepersonaliseerde badkamer
Deze	 collectie	 omslaat	 het	 volledige	 badkamergam-
ma:	 je	kan	er	zowel	XXL-muurplaten,	vloerplaten	als	
badkamermeubels	in	terug	vinden.	Het	volledige	gam-
ma	wordt	gemaakt	in	het	materiaal	polyurethaan,	een	
product	dat	voor	industriële	doeleinden	werd	ontwik-
keld	maar	door	zijn	sterkte	en	lichtheid	ook	zijn	weg	
vond	naar	je	badkamer!

Structuur onder je voeten
De	platen	zijn	verkrijgbaar	in	verschillende	structuren:	
slate,	stone,	ardesia,	concrete	en	nude.	deze	refereren	
naar	 verfijnde	 ,	 elegante	 texturen	 zoals	 leer	 of	 lei-
steen.	Ook	voor	je	douchebak	kan	je	de	structuur	be-
palen	en	kiezen	voor	een	vlakke	plaat	die	gelijkloopt	
met	je	vloer	of	toch	voor	een	opstaande	rand.	In	deze	
niet	alledaagse	collectie	badkameroplossingen	is	alles	
mogelijk!

Eindeloos kleurengamma
Deze	veelzijdige,	gemakkelijk	te	gebruiken	panelen	worden	geleverd	met	de	garantie	van	het	naleven	van	de	
strengste	kwaliteitsnormen	tijdens	het	productieproces.	De	platen	zijn	volledig	personaliseerbaar	in	kleur,	
structuur	en	afmeting.	Naast	de	zes	standaardkleuren	kan	je	je	helemaal	laten	gaan	in	het	RAL-kleurengam-
ma	en	naar	hartenlust	combinereren.	Er	staat	dus	niets	tussen	jou	en	de	onderhoudsvriendelijke	badkamer	
van	je	dromen!

Extra: soft-uitwerking
Bovenop	alle	structuren	kan	je	nu	ook	kiezen	voor	de	‘soft’-uitwerking.	Deze	vloer-en	muurplaten	geven	
mee	onder	je	aanraking	en	voelen	extra	zacht	aan.	Denk	aan	de	verende	tred	die	je	hebt	op	een	tennis-
plein.	Deze	uitwerking	zorgt	voor	een	extra	warm	gevoel	en	geeft	een	meerwaarde	aan	jouw	zenmoment	
onder	de	douche.

Nu ook ‘soft’ uitwerking: geeft 
mee onder je voeten en voelt 
lekker zacht en warm aan!

OOk dit iS EEN PaNEEl zONdEr vOEGEN vaN 120x240


