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veronove lanceert 
“kameleon voegsel”
neemt kleur aan van gebruikte glasmozaïek

BEST IMPORTER
BENELUX



Ninove, 2 februari 2011 – Veronove lanceert het 
“kameleonvoegsel”. Dit doorschijnende voeg-
sel hecht tegels en mozaïeken en reflecteert hun 
oorspronkelijke kleur. “Kameleonvoegsel” is een 
absolute primeur in het Belgische tegellandschap 
en schept tal van oogverblindende mozaïekmoge-
lijkheden voor binnen en buiten.

Kameleonvoegsel

Het “kameleonvoegsel” is een doorschijnende, kris-
tallen voegselschaduw die de kleur aanneemt van 
de gebruikte tegel of mozaïek waartussen het wordt 
gebruikt. Met dit voegsel creëer je neutrale, kleur-
loze voegen die niet met het beeld interfereren. De 
bijzondere formule bestaat uit twee zuurbindende 
onderdelen (antacida). Deel A bestaat uit een meng-
sel van epoxyhars, inerte stoffen op basis van glazen 
kralen met een fijne deeltjesgrootte en reologische 
onderdelen van biologische oorsprong. Deel B bes-
taat uit een mengsel van aminegebaseerde verhar-
ders.

Scherpe mozaïekbeelden

“Kameleonvoegsel” kan gebruikt worden bij zowel 
transparante als gekleurde glasmozaïeken met 
voegen tot 2 millimeter breed. Dankzij haar inno-
vatieve kleurtechnologie, absorbeert het vulmid-
del de kleur van glastegels en past het haar “teint” 
aan. Deze innovatie is ook bijzonder praktisch voor 
het voegen van artistieke mozaïekcomposities.

Bij de creatie van een foto- of beeldcompositie in 
mozaïek, vormt de voeg vaak een storende factor. In-
dien het beeld met traditioneel voegsel wordt opge-
vuld, ontstaat er steeds een onnatuurlijke lijn tussen 
de tegels. Wanneer een foto, kunstwerk of andere 
mozaïekcreatie met “kameleonvoegsel” wordt ge-
hecht, neemt dit voegsel de exacte kleur aan van de 
verschillende  kleurmozaïekjes die ertussen liggen. 

Dankzij dit semitransparante vulmiddel, behoudt 
elk mozaïekje zijn originele schaduw waardoor het 
beeld nog scherper wordt afgelijnd en de compositie 
haar originele nuances handhaaft.

Bijzondere Lichteffecten

Het beste resultaat wordt verkregen wanneer de 
glasmozaïeken worden aangebracht op een transpa-
rante achtergrond (vb. plexiglas) met een lichtbron 
erachter. In dit geval worden de mozaïeken het best 
gelijmd met behulp van een geschikte doorzichtige 
lijm. Bij traditionele ondergronden - zoals cement, 
pleisters, gips, lambrisering – wordt aangeraden de 
mozaïeken te binden met een lijmsoort die geschikt 
is voor die specifieke ondergrond.
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 Transparant voegsel neemt kleur aan van gebruikte 
glasmozaïek
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Toepassingsgebieden

Deze nieuwe multifunctionele voegseltechno-
logie voor glasmozaïeken biedt vele toepassings-
mogelijkheden: 

- De creatie van binnenmuren met achtergrond-
 verlichting.

- Verlichte muren of panelen in bars of openbare
 plaatsen.
 
- Perfecte afwerking voor deco- en beeldende
 mozaïeken.

- Vloeren en wanden in badkamers, keukens,
 douches, ...

- Het bedekken van meubeloppervlakken.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het “kameleon-
voegsel” zijn: 

- Neemt de kleur aan van de onmiddellijke
 omgeving.

- Zorgt voor een homogeen en scherper 
 beeld van decoratieve foto- en beeldcomposities
  in mozaïek.

- Gemakkelijk: de consument kiest steeds 
 ‘de juiste kleur’, want de voeg past zich aan.

- Economisch: met één en dezelfde voegspecie
 voegt men de verschillende kleuren mozaïeken.

-  De doorschijnende textuur maakt lichtfiltratie  
 mogelijk.

- Heeft een gladde afwerking dankzij de fijne 
 deeltjesgrootte van de inerte stoffen.

- Is zeer eenvoudig aan te brengen en te reinigen.

- De waterabsorptie is vrijwel nihil. 

- Geeft geen scheuren na uitharding.

- Heeft een uitstekende chemische bestendigheid
 
- Is geschikt voor direct contact met levensmiddelen. 

< Kameleon voegsel: een Belgische primeur 
 gelanceerd door Veronove Tegels



Websites
www.veronove.be
(www.etceterra.be)

Hoofdzetel 
Veronove – Ninove
Brusselsesteenweg 368
9402 Meerbeke 
Tel: (054) 33 10 89

download extra beeldmateriaal & gegevens op onze 
site: www.veronove.be  -> journalisten
perswoordvoerder: Gina Verhoonhove
email: gina@veronove.be              tel.: 054 / 33 10 89

Over Veronove

Veronove tegels verkoopt vloer- en wandtegels in 
keramiek en natuursteen, voor alle doeleinden. 
Het bedrijf, geleid door de familie Verhoonhove, 
heeft meer dan 60 jaar ervaring in het tegelvak. 
Veronove werd opgericht door Frans Verhoonhove in 
1947.  Vandaag werken de 2de en de 3’de generatie 
samen, waardoor in het bedrijf een unieke mix van 
onderbouwde expertise 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-prijsverhou-
ding. Het gamma bestaat evengoed uit artisanale 
tegels recht uit hun land van oorprong als uit exclu-
sieve materialen van 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 maatwerk-
atelier voor toepassingen in natuursteen, zoals 
trappen, tabletten, en zwembadboordstenen.
Veronove beschikt ook over een uitgebreide “Dienst 
Na Verkoop” (voor logistiek en verkoop van plaat-
singstoebehoren en een eigen label voor onderhouds-
producten) en heeft een gratis uitleendienst. 
In september 2009 roept de Italiaanse “Confin-
dustria Ceramica”  Veronove tegels officieel uit tot 
“Beste Importeur van Italiaans Keramiek in de Benelux”, 
een unieke Award die geen ander Belgisch bedrijf te 
beurt viel.

Naast de 3 tegelfilialen, opende de familie 
Verhoonhove in 2006 de 2000 m2 grote conceptstore 
ETCETERRA. Deze belevingswinkel biedt een breed 
spectrum aan authentieke en artisanale materialen 
uit de buik van ‘Moeder Natuur’. Onder de filosofie 
“traiding is aiding” trekt ETCETERRA de kaart van 
ecologische en biologische producten, voorkomt het 
heel bewust kinderarbeid en zorgt het voor betere 
arbeidsomstandigheden in landen zoals Indië.  
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award van de confindustria ceramica voor Best Importer Benelux

Er zijn ook filialen te
Aalst
Sint-Martens Latem
Rijkevorsel


