
Betegeling als MOOD BOARD van de woning 

“Verwar nooit eleganti e met snobisme”, zo zei Yves Saint 
Laurent.   De collecti e “Mood Board” is een spiksplinter-
nieuwe 24-delige reeks van volkeramische tegels.  Met 
deze Italiaanse tegels evolueert “bevloering”  naar een 
nieuwe dimensie.  De tegels zijn elegant, concreet en ro-
manti sch. Deze plavuizen brengen meer dan alleen schoon-
heid en degelijkheid.  Ze brengen emoti e, poëzie en ook de 
bevesti ging van nooit vergeten waarden: thuis, authenti ci-
teit, origine.  De tegel werd gecreëerd in traditi oneel ter-
ra-cott a, maar werd eveneens geïnterpreteerd in de meest 
recente vormen van beige, taupe  en grijs.   Als kers op 
de taart, reconstrueerde de Italiaanse tegelfabrikant, een 
discreet tapijtdesign.  Deze decortegels kunnen naar eigen 
smaak onder de egale tegels worden gemengd.  De teke-
ning werd toon op toon aangebracht en matched prachti g 
bij de basistegels .  Het geheel mag worden aanzien als 
een waardevolle investering van de fabrikant , voor te-
gels met meer sfeer.  De knipoog naar de anti eke maio-
lica, geeft  deze collecti e een discrete vrouwelijke touche.   
Veronove Tegels , exclusief verdeler van deze collecti e, 
gelooft  dat de zachte structuur van de basis tegel en de 
surplus van de decorati eve mogelijkheden er bij,  voor een 
ongeëvenaarde gezelligheid zorgen. Met deze tegels maak 
je van jouw bevloering, het moodboard van je woning.

- volkeramisch geëmailleerde tegel

- nieuwe structuur , gecombineerd met recente kleuren

- poëti sche tapijtdecors, geschikt als bevloering

- 4 kleuren: brick  clay  night  suede

- formaat: 60x60  30x30 60x60;  kan ook in module

- mogelijkheid tot discrete carpetdecorati e toon-op-toon

- vierkante mozaïek

- langwerpige mozaïek

- wordt in primeur voorgesteld op Bati bouw 2013

- speciale lanceringsprijs wordt momenteel nog bepaald
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