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Ninove, 1 januari 2012 – Tijdens Batibouw stelt Ve-
ronove haar exclusieve “Kalahari”-collectie voor. 
Dit stijlvolle volkeramische tegelgamma valt op 
door haar bijzonder zachte en warme uitstraling. 
En net zoals de gelijknamige woestijn, garandeert 
“Kalahari” een eindeloos aanbod aan tegel’zich-
ten’ in warme, zandkleurige tinten.  

Haal de warmte in huis
“Kalahari” staat voor een volkeramische tegel met 
een uitgesproken zachte lijn. Het is een originele 
(vloer)tegel met een meegaand karakter. Afhanke-
lijk van de kijkhoek, kan hij er mat en blinkend uit-
zien. 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 ge-
stileerde streepmotief, heeft Veronove verschillen-
de Kalahari mozaïektegels in haar gamma. De basis-
tegel 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 ver-

schillend. Wanneer de gestreepte “Kalahari”-tegels 
in eenzelfde richting worden geplaatst, resulteert dit 
in een zacht tapijteffect. Hierdoor krijgt de beklede 
ruimte een zeer warme uitstraling. De tegels kunnen 
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 combinatiemogeli-
jkheden met mozaïekvarianten en het passepartout-
gehalte dankzij de verschillende matte en blinkende 
elementen. 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 bui-
ten gebruikt worden. Een tegel met een zacht karak-
ter en met bijzonder veel technische kwaliteiten.

Tijdloosheid opnieuw uitgevonden
Mevr. Verhoonhove Claire: “Wij geloven zo sterk in 
het vernieuwde elan van de ‘Kalahari’tegel dat wij 
er meteen  de exclusiviteit voor België van bedon-
gen.  Het is een evenwichtige tegel die zowel strak 
als gemoedelijk overkomt.  Een tijdloze woning van-
daag ziet er anders uit dan de ‘tijdloze’ woning van 
pakweg 20 jaar geleden.  Met de Kalaharitegel is 
‘tijdloosheid’ opnieuw uitgevonden!”

veronove stelt de “kalaHari”tegel voor 
tijdens batibouw

Warmbloedige tegelcollectie schept een knusse sfeer in elk interieur





unieke kenmerken

De unieke kenmerken van de “Kalahari”-tegel:

- 7 zachte kleuren
- Vaste, niet-poreuze structuur
- Waterresistent
- Hittebestendig 
- Vlekbestendig (inkt, thee, koffie, cosmetica en 
   andere bijtende producten kunnen niet 
   binnendringen)
- Cleane look (vuil en vetten moeilijk zichtbaar 
   op de mat-blinkende afwerking)
- Onderhoudsvriendelijk (eenvoudig te reinigen 
   met water)
- Milieuvriendelijk (mag in directe aanraking 
   komen met voedingswaren)
- Hard en krasbestendig
- Vorstvrij
- Bruikbaar in binnen- en buitentoepassingen
- Bruikbaar in elke ruimte: woonkamer, badkamer, 
   keuken, …
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden (gevel-
   bekleding, vloerbekleding, badkuip en 
   douchepanelen, …)

Formaten en beschikbaarheid

Van de “Kalahari”-tegel zullen reeds tijdens 
BATIBOUW enkele m² op voorraad zijn bij 
Veronove Tegels en zijn filialen, 
in de volgende formaten:

15x 60 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm

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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