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Collectie  ‘Cotto Sud’
Als buiten binnen wordt...  Met de tegelcollectie Cotto Sud wordt de binnentegel 
die ook buiten kan gebruikt worden naar een hoger niveau getild.  Verkrijgbaar 
in 5 kleuren en in een scala aan formaten en diktes, vormt deze collectie de basis 
voor een doorstroming tussen interieur en tuin.

En alsof al die keuze nog niet voldoende is, kan je nu ook buiten sfeer injecteren 
in je terras met prachtige decortegels in motieven die doen denken aan oude 
Italiaanse pallazotegels. Kies voor ravissant blauw met een okergele toets om het 
zuiden in je tuin te halen of ga voor de zachtere, vergrijsde motieven.

Dat je die felle kleuren ook in je tuin kan doortrekken, is te danken aan een 
nieuwe technologie. Die zorgt ervoor dat de pigmenten levendig blijven in weer 
en wind én volledig vorstvrij zijn! Bovendien hebben de 2cm dikke terrastegels 
een R11-antislipwaarde, perfect voor je terras. De 1cm dikke binnentegel ziet er 
exact hetzelfde uit, maar zorgt met zijn R8-waarde voor een aangenaam satijn-
gevoel aan de voeten.

Nieuwe  
TERRASTEGEL

technologie
- Expressieve kleuren

- Déco & onverslijtbaar
- Vorstvrij én 2cm dik



Highlights Cotto Sud: 
• Formaat: 120 x 120 cm / 60 x 120 cm
   90 x 90 cm /  40 x 120 cm
• 1cm & 2cm dik!
• UNIEK VOOR BELGIE: 2cm dikke terras-

tegel met expressieve kleurmotieven
• Verkrijgbaar in 5 kleuren: wit, grijs, 

terracotta, amber en zwart
• Decortegels in 2 motieven en 2 af- 

werkingen (gekleurd en vergrijzend) 

2 cm dik

1 cm dik
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INNOVATIEF:
‘Fr i t t e’ - m i n e r a -
len worden aan-
gebracht met een 
nieuwe productie-
techniek waardoor 
microdeeltjes glans 
ontstaan
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STAND 6-201 & 6-300

Collectie ‘Project’

Highlights: 
• Formaat: 60 x 60 cm 

   30 x 30 cm
• Volkeramische basis met digitale technologie
• Beschikbaar in 6 kleuren en 2 decors
• Exclusief design en vernieuwende vorm van terrazzo
• Mix de effen tegels met de decortegels voor een uitzonderlijk effect

Serie Terrazzo

De collectie Project is een keramische tegelcollectie die met digitale techno-
logie wordt gemaakt. Tijdens het emailleren van de tegels wordt een subtie-
le glans in de tegel ingewerkt. Op die manier wordt een diepte gecreëerd die 
de collectie een geleefd effect geeft en een interessant diepgang die verandert 
naargelang de lichtinval. 

De serie Terrazzo roept herinneringen op aan vervlogen eleganti, maar combi-
neert die herinneringen met moderne kleuren om een eigentijdse look te creëren. 
Denk aan terrazzo met de trendkleuren van 2020: roze en blauw en een hartver-
warmende terracotta-spikkel.

“Fritte” zijn unieke mineralen die lijken op glas en mica. Het is heel vernieuwend 
om deze gericht aan te brengen op tegels en zo gerichte glans aan te brengen. 
Dankzij deze vernieuwende techniek lijkt de serie ‘terrazzo’, die bestaat uit volke-
ramische tegels, op echte, gebruikte en goed onderhouden terrazzo.



STAND 6-201 & 6-300

Highlights: 
• Formaat: 20 x 20 cm
• Klassieke patroontegel in een moderne uitvoering
• Beschikbaar in 6 patronen
• Subtiele ingebakken glans die de tegel een ‘belopen’ effect geeft
• Harmonisch kleurgebruik waardoor je makkelijk alle patronen kan 

combineren

Serie Deco 

De serie Deco sluit qua kleur en gevoel naadloos aan bij de Terrazzo-reeks, maar 
bouwt verder op de immer geliefde patroontegel. Met de Deco-reeks wordt de look 
en feel van een cementtegel geïmiteerd, maar krijgt deze zijn eigen moderne twist. 
Dezelfde gerichte digitale micro mineraal technologie wordt ook hier toegepast tij-
dens het productieproces. De interessante glans die daardoor gecreërd wordt, zorgt 
voor een ‘belopen’ effect en dempt het gebruik van de moderne kleuren. De De-
co-reeks is een harmonisch geheel van moderne kleuren en historische patronen. 

De collectie ’Project’ vult jouw woonruimte met vorm en kleur en laat je kiezen uit 
een uitgebreid menu interieuroplossingen. De samenhang in kleur zorgt ervoor dat 
je deze collectie op een hele speelse, maar rust uitstralende manier kan verwerken.



INNOVATIEF:
Retromotieven

+ 
moderne 

poederkleuren
=

NIEUWE STIJL
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Collectie  ‘Zen’

De collectie Zen kan je best benoemen als een vorm van het nieuwe zen: niet nood-
zakelijk oosters getint, maar wel een creatie van rust, verfijning en Westers raffine-
ment. 

Luxe en licht zijn twee dingen die niet mogen ontbreken in de sobere ‘West Zen’-
stijl. De satijnglans die op bewust gekozen stukjes van de mozaïek werd aange-
bracht speelt in op het gevoel van luxe en brengt licht in elke ruimte.

De collectie bestaat uit 2 series: Japan en Tokio. In beide series spelen sobere zand-
tinten de hoofdrol en worden deze versterkt in hun eenvoud en kracht door de 
zachte poederkleuren van de bijpassende mozaïektegels. 
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Highlights serie Japan: 
• Formaat: 31,5 x 100 cm
• Moderne en uitgepuurde collectie met sobere 

kleuren
• 2 uniforme kleuren: Sand & Talc
• 5 kleuren mozaïektegels  die half glanzend, half 

mat  zijn voor een extra diepte-effect en een 
tikkeltje luxe 

Serie Japan 
De uitgepuurde tegelcollectie van de Japan-serie bestaat en-
kel uit wandtegels, maar is zo harmonieus dat ze gemakke-
lijk samenvloeit met eender welke andere tegel op je vloer. 
De mozaïektegels zijn groot waardoor je niet met die ver-
velende tussenvoegjes te maken hebt en je ook naar onder-
houd toe helemaal zen blijft!

TENDENS:
Westers Zen

=
Sober én luxueues
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Serie Kioto

Decors Kioto
      Raspberry
       Talc
           Blueberry
  Sand

  Sand Line
           Talc Line
      Sand
 Talc
Uniforme kleuren Kioto



Highlights serie Kioto: 
• Formaat: 31,5 x 100 cm
• 2 uniforme kleuren, 

optioneel met gelijnde textuur
• Decortegels in 4 kleuren
• Mix en match voor het door jou ge-

wenste effect 

Ook bij de serie Kioto van de Zen-collectie blijven we 
genieten van een sober en rustgevend kleurenpallet. De 
zandkleuren komen terug, maar worden hier gecombi-
neerd met decortegels die doen denken aan de golvende 
zandduinen in de woestijn. 

Het formaat van de tegel blijft groot om voegen te vermij-
den, maar geeft wel de illusie van een mooi decortegeltje 
van 15x15cm.
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Collectie  ‘Six’
De immer populair e zeskant-tegel blijft hoge toppen scheren in de interieurwe-
reld. Het formaat zorgt voor een instant sfeergevoel en bewaart de architecture-
le lijnen die ervoor zorgen dat het geheel niet rommelig aanvoelt.

Met de Six-collectie wordt vooral ingespeeld op de tijdloze look van terrazzo en 
marmer, maar dan in een speels zeshoek-jasje. Je kiest uit maar lieft 6 kleuren die 
een schitterende imitatie van Terrazzo neerzetten. Geen terrazzo-fan, dan is er nog 
altijd de prachtige marmerlook in zwart-wit die ieder hart verovert.

Sociologen zien dat we samen een ‘én-en’-maatschappij vormen. Als consument 
willen we geen ‘of-verhaal’ horen, we willen niet kiezen, want dat is verliezen. We 
willen graag én kwaliteit én de beste prijs. En voor het jaar 2020 volgen de Top-
fabrikanten dat verlangen: én een zehoekstegel, én terrazzo én de allernieuwste 
fritte-technik voor wat glans!

De consument kiest:
Sociologen benoe-

men ons als een 
‘én-én’-maatschappij. 
Deze collectie speelt 
daar handig op in!



Highlights: 
• Formaat: 23x27 cm
• Een én-én verhaal: Zeshoek 

én terrazzo én hoogtechno-
logisch geproduceerd!

• Volkeramisch geëmailleerd
• 6 terrazzokleuren
• 2 marmerkleuren
• Kies voor 1 kleur of ga all 

the way met een mix aan 
kleuren 

Met deze collectie kan elke interieurliefhebber zijn hart ophalen! Denk aan een statige inkomhal in een herenhuis 
in zwart terrazo, een moderne badkamer met zwart marmerlook zeskantjes op de vloer, wit op de muren en alle 
kraanwerk in warm goud of een landelijke hoeve waar de leemgroene keukenkasten ondersteund worden door een 
heerlijk warm en retro aanvoelende roze terrazzo-vloertje!

Geen interieuridee te gek, elke interieursfeer kan je creëren met de Six-collectie. De volkeramische, geëmailleerde 
tegel mag op vloer en wand gebruikt worden, dus laat je creativiteit de vrije loop...

PRESS - PERS - PRESSE 2020 



Alle prijzen steeds op aanvraag
CONTACT: gina@veronove.be  | 054 33 10 89
Foto’s en info via veronove.be -> persmappen 
Youtube: youtube.com/Veronove STAND 6-201 & 6-300

Collectie  ‘Vetri’

Highlights: 
• Formaat: 20 x 20 cm
• Innovatieve technologie die een glaslook creëert (fritte & smalte-mi-

neralen)
• Gevoel van transparantie, water en beweging
• Beschikbaar in 4 kleuren en een decormix in 2 kleuren
• Mix en match voor het door jou gewenste effect

Glasgeworden keramiek, dat is de hoogst innovatieve collectie “Vetri”. Dankzij 
een indrukwekkend staaltje technologie zien deze volkeramische tegels eruit als 
een soort dunne en klassevolle glasdal. De 4 basiskleuren en de 2 decors kunnen 
met eender welke andere tegel gecombineerd worden. 

De interieurinvullingen met deze tegels zijn eindeloos: een statement muur die 
het vrijstaand bad in een ‘hotelchique’ slaapkamer mooi inkadert, een staaltje 
opvallend design om de hoogte van een bepaalde ruimte te benadrukken... Deze 
tegels zijn echt geschikt voor interieurlovers met een zwak voor dat tikkeltje 
meer!
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INNOVATIEF:
Nieuwe productie-

techniek met 
extreem gebruik 
van mineralen 

‘Fritte’ & ‘Smalte’

Is dit glas? Is dit bewegend water?

Het is een in zacht reliëf 
ingekaderde muurtegel!


