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EXTRA WOOD BEIGE

Keramische tegelplanken even lang als echte plankenvloer? Het is er nu anno 2014 wél, bij Veronove op Batibouw!
“GOLIATH” is een innovatief keramisch materiaal dat de unieke voordelen van extrusie technologie
(zoals dikte en mechanische weerstand) combineert met de kenmerken van keramiek
(zoals esthetiek, ondoordringbaarheid en duurzaamheid). 

Dit prachtig ‘stenen parket’ is innovatie ten top:
1. De lengte van het keramisch parket bedraagt maar liefst 180 cm
2. Gebruik van Cerajet technologie
3. De tegels worden niet geperst, maar ‘getrokken’

Deze vol doorbakken “GOLIATH plank” is vervaardigd uit geëxtrudeerd, fijnverglaasd gres.

XXL!
Door de uitzonderlijke lengte van 1m80 geeft deze tegel niet alleen de uitstraling van parket, maar ook 
de vorm en het effect van een plankenvloer. Bovendien blijft hij ondanks zijn lengte gemakkelijk te plaatsen. 

INGEBAKKEN MINERALEN EN ERTSEN
Enkel de topfabricanten gebruiken deze nieuwe Cerajet
technologie. Dit unieke transformatieproces combineert hoog-
waardige technologie met gebruik van ruwe klei en resulteert in 
tegels die een grotere cohesie en mechanische weerstand bieden. 

Met behulp van een email- printer (email = mineralen en ertsen) 
wordt een fotografische weergave van echt hout in de tegel gebakken. 
Deze volkeramische tegels zijn hierdoor niet meer te onderscheiden 
van echt hout, zijn ideaal voor evengoed vloer- als muurbekleding 
en zijn bovendien ook vorstvrij.  Dit is “de must-have” voor iedereen 
die het beste van parketvloeren en keramische vloeren wil combineren!

“GETROKKEN”, NIET GEPERST
95% van de keramische tegels worden geperst. Maar de “GOLIATH plank” van Veronove Tegels is net op dit gebied 
innovatief! Bij deze keramische parketplank heeft de fabriek de traditionele wijze van getrokken klei gecombineerd 
met High Tech. Hierdoor is de sterkte van de super lange tegelplank optimaal.

“GOLIATH”: De keramische copy van hout op 1.80m lang 
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PRIMEUR OP BATIBOUW !


