
Daar zit mozaïek in
Mozaïek wordt ook wel “tesserae” genoemd, 
het Latijnse woord voor vierkant.  Een klein 
vierkantje is dan ook de grootste gemene 
deler van alle mozaïektoepassingen.  Hoe-
wel bijna elk materiaal bruikbaar is voor het 
produceren van mozaïek, wordt dit geliefde 
tegeltje meestal vervaardigd uit hardere ma-
teriaalsoorten zoals smalti, glas, glasdrup-
pels, ongeglazuurd en geglazuurd keramiek, 
marmer, steen of zelfs kiezelsteentjes.

OOH! ZO MOOI-ZAÏEK !
In de voetsporen van Gaudi blijft de Zuiderse 
mozaïek hoge toppen scheren.  In Spanje 
en Italië vindt u vandaag een ruime waaier 

aan muur-
d e c o r a t i e s 
terug.  Een 
breed kleu-
renspectrum 
en een uitge-
breide keuze 
in formaten, 
bezorgen het 
moza ï e k t e -
geltje al snel 
de status 
van populair 
(tegel)”stuk”.  

Als een ware kameleon, biedt deze moza-
iek eindeloze afwerkingsmogelijkheden.  Met 
een beetje creativiteit is een uniek en oog-
strelend design nooit veraf.  Niet verwonder-
lijk dat de grote hotelketens en luxevilla’s 
steeds vaker het mozaïekpad bewandelen.

Eigen-aardig mozaïek
Ooit gehoord van terracottamozaïek?  Het 
zijn authentieke minitegeltjes in terracotta of 
gebakken klei.  Ze geven uw ruimten een 

warme en pure uitstraling.  Zeker wanneer 
u ze combineert met materialen in dezelfde 
stijl, zoals terracotta wasbakjes.  Het aan-
bod terracottamozaïekjes is ongelimiteerd.  U 
vindt ze in alle kleuren van de Grand-Ca-
nyonregenboog: beige, bruin, roest, rood, …  
Terracottamozaïekjes in je badkamer maken 
je helemaal ZEN !!

Mozaïekdecoraties met smaak
Mozaïek kan je op allerlei manieren gebrui-
ken.  Uiteraard kan je er een hele ruimte 
mee vullen.  Daarnaast zijn er echter nog tal-
rijke andere manieren om je mozaïekkeuze 
optimaal tot haar recht te laten komen.  VE-
RONOVE geeft je graag enkele oogstrelende 
mozaïektips.

1. Stroken

Werken met stroken.  Maak een vertica-
le strook van 1 netje breed langs je dou-
chestang of je bad.  Je kan ook horizontaal 
aan de slag.  Dit geeft een verruimend effect, 
rond bijvoorbeeld je hangtoilet en wasbakje.

2. Boorden
Maak een boord rondom de vloer in de 
woon- of badkamer.

3. Tapijt

Heel authentiek is het mozaïektapijt.  Je kan 
deze creatie zowel binnen als buiten uitwer-
ken, denk maar aan een ‘tapijtje’ in de bad-
kamer of zelfs, waarom niet, een ‘tapijtvloer’ 
op jouw buitenterras.  Het geeft een prachtig 
effect.

4. Ruimtevullend

Vul de ruimtes, tussen bijvoorbeeld je keu-
kenkasten, met een bijpassen mozaïekland-
schap.  Het laat je meubilair helemaal tot 
haar recht komen.

5. Vrijstaand muurtje

Maak een mozaïekmuurtje achter je inloop-
douche, bad of badkamermeubel.  Het brengt 
een extra accent in je wasruimte.
Origineel uit de tegelhoek

Breng zelf een be-
zoekje aan VERON-
OVE en ontdek er 
de ruime collectie 
mozaïekjes uit alle 
hoeken van de we-
reld.  Dankzij het 
uitgebreide aanbod, 
ligt de mozaïekwe-
reld aan uw voeten.  

Wees creatief en stel zelf uw droompatroon 
samen.  Laat u inspireren door verfijnde cre-
aties uit het Oosten of door zuiders tegel-
temperament en hou tegelijkertijd uw budget 
in het oog.  De mozaïekjes die u bij VERON-
OVE vindt zijn namelijk bijzonder vriendelijk 
geprijsd.  En dankzij de originaliteit van uw 
mozaïekkunst, kunnen uw vrienden binnen-
kort ook zeggen: 

Ooh zo mooi-zaïek !!!

MOZAÏEK, TERUG VAN 
NOOIT ECHT WEGGEWEEST

Mozaïek, tijdloze muze
Sinds de Romeinen deze techniek gebruikten om hun vloe-
ren te verfraaien, is dit vierkantje niet meer weg te denken in 
het architectuuruniversum.  Het bescheiden mozaïekje tovert 
sinds jaar en dag esthetisch geluk in de fraaiste gebouwen 
over de hele wereld.

Mozaïek is opnieuw bijzonder hip en slaat vandaag een nieu-
we weg in.  Bij VERONOVE komt u er alles over te weten.

VERONOVE brengt uitgebreide collectie mozaïeksteentjes op de tegelkaart

U vindt het elders niet, want het mozaïekje uit 
echt bamboehout (hier opgevoegd met gou-
den voegsel) is een VERONOVE-ontwerp.

Tip ! Plaats een rozas tussen 2 
deuren of als eyecatcher op je ter-
ras of als vloer van je inloopdouche, 
… Want zijn het niet de kleine de-
tails, die het grote verschil maken?
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