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HOLOGRAM-TEGEL
 Creativiteit ontmoet innovatie

Deze exclusieve en unieke tegelcollectie speelt met de grenzen van de realiteit. Voor de hologramtegel 
lijkt een bol te zweven in de lucht, een futuristisch beeld dat als het ware naar voor springt in de ruimte. 
De Hologramtegel gaat geen interieurliefhebber ongemerkt voorbij en is echt perfect voor de early adap-
tor. De vraag is dan ook of deze tegel niet eerder onder de noemer kunstcollectie moet worden geplaatst, 
want uniek mag je hem zeker noemen!

Deze vorstvrije tegel wordt gemaakt uit glas dat gebruikt worden in de luchtvaart- en ruimtetechnologie. 
Dat glas wordt op verschillende manieren gelaserd waardoor een 3D-effect ontstaat. Een effect dat veran-
dert naargelang de positie van de toeschouwer.  Als je recht voor de tegel staat wordt je blik als het ware 
in het diepe gezogen naar een steeds kleiner wordend punt. Plaats je de tegel op de vloer, dan heb je de 
neiging over de bol te moeten stappen. Of om er een spelletje voetbal mee op gang te trappen...

Exclusief voor België bij Veronove!
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Niet alleen visueel zorgt de Hologramtegel voor 
een optische illusie, ook bij aanraking krijg je de 
indruk in het ledige te tasten. De Hologram-col-
lectie speelt met licht en vorm en maakt van een-
der welke ruimte een ware beleving voor de zin-
tuigen.  In een interieur geeft de Hologram-tegel 
een extra dimensie aan badkamers, slaapkamers, 
keukens...
 

Ook voor creatieve bedrijven en kantoren biedt deze collectie tal van inrichtingsmogelijkheden.
De tegel is vorstvrij en kan perfect aan een ingang worden bevestigd waarbij het gegraveer-
de huisnummer of bedrijfslogo voorbijgangers en binnenkomers meteen in het oog springt!

Verkrijgbaar in 3 afwerkingen: 
- Sparkling globe: kader en globe in eenzelfde kleur met glittereffect in de globe
- Colored globe: kader en globe in eenzelfde kleur
- Framed globe: kader in kleur, globe in antracietkleur voor een extra onderscheidend effect

Alle kleuren op een hologramrij:

HOLOGRAM-collectie:

 Globe-tegel 3D-effect

 Vorstvrij 

      Gelaagd gelaserd glas

 Afmeting: 30x30

 3 afwerkingen:  

 Sparkling 

 Colored 

 Framed

 Exclusief bij Veronove

 Lanceerprijs: € 240/stuk incl. btw
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NOBLE
 Motieven met karakter

Haal de Noble-collectie in huis en je ver-
rijkt je interieur met authenticiteit. Deze 
prachtige  boetiektegels hebben een 
geraffineerd landelijk karakter en bren-
gen motieven tot leven die teruggrijpen 
naar de Italiaanse renaissance.

In de volkeramische decortegels worden 
frisse, wit-blauwe tinten geflankeerd 
door zachte kleikleuren. De tekeningen 
zijn een warme herinerring aan het mid-
deleeuwse Faienza, een Italiaans stadje 
gekend voor zijn knappe tegels en nog 
knappere motieven. 

Elke tekening wordt als het ware om-
helsd door houten planken. Of toch 
de illusie van hout, want deze kleine 
20x20-decortegels afgewerkt met hout 
zijn in werkelijkheid volkeramische 
tegels van 80x80. Dat hyperrealistiche 
van alle details in combinatie met de 
verfijnde slijtpatronen, geven aan deze 
collectie een zalig gemoedelijke sfeer.
Alsof de tegels al jaar en dag op hun 
plaats liggen. 
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Decor Combi A

Decor Combi B

Decor Combi C

NOBLE-collectie:
 Decortegels geïnspireerd op  

       de Italiaanse rennaisance

 Volkeramisch gerectificeerd

 Afmeting: 80x80 ( uitzicht 20x20)

 3 decors (mix van tekeningen)  

         Castel: uitgesproken patronen

         Quiri:  zachte patronen

         Loggi: effen decor

 Bijhorende 80x80-tegel 

      in verschillende terracottatinten

 Lanceerprijs: € 35/m² incl. btw

De decors werden ontwikkeld om 
te gebruiken in combinatie met 
verschillende terracotta-kleuren 



www.veronove.be ‘presse’ ou gina@veronove.be pour toutes information concernant les nouveaux produits
Alle info over nieuwe producten is terug te vinden op www.veronove.be ‘pers’ of via gina@veronove.be

                            PERS - PRESSE                                                                

NIEUW-NOUVEAU  Batibouw 2018

Hexagone 
Tijdloze eenvoud

Warm minimalisme, dat is de Hexagone-collectie. De 
zeshoekige mozaïekjes die geproduceerd worden in 
Italië doen denken aan de natuurlijke vorm van ho-
ningraat.  Die minimalistische vorm gecombineerd 
met de poederige, gezellige tinten waarin de collectie 
verkrijgbaar is zorgen voor heel wat warmte in huis. 

Het mooie aan deze collectie is de tijdloosheid. Geen 
drukke patronen of in het oog springende kleuren die 
gaan vervelen, maar eenvoud en stijl.  Deze geometri-
sche vorm past zowel in scandinavische, moderne als 
klassieke interieurs. Alles hangt af van de materiaalkeu-
ze en de combinatie met andere accessoires.
Veelzijdig in zijn eenvoud is dan ook de perfecte om-
schrijving van deze collectie.
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HEXAGONE-collectie:
 Zeshoekige mozaïek

 Volkeramisch gerectificeerd

       Veelzijdig inzetbaar

       Tijdloze eenvoud

 Afmeting:  

         - 4,3 × 3,8 cm (op net, vloer en wand)  

         - 17,3 x 15 cm (wand)

 Mogelijke afwerkingen: 

       1. mix mat/glans/texture 

       2. matte afwerking

       3. glansafwerking (wand-groter formaat)

mix mat/glans/texture 

matte afwerking

glanzende afwerking
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Drawing Marble... 
Deze collectie is echt een kunstige inter-
pretatie van een klassieke carrara-mar-
mer. Met ‘Drawing Marble’ verdwijnt de 
tegel naar de achtergrond en komt het 
concept als geheel naar voor.

Met deze collectie ga je in tegen de trend 
van de bruintinten en kies je resoluut 
voor een cleane zwart-wit combinatie. 
Een strakheid die echter wordt doorbro-
ken door de tekening. Het lijkt bijna alsof 
de ontwerper achteloos een hoop streep-
jes heeft uitgestrooid. En net dat zorgt 
ervoor dat je de verschillende tegels niet 
van elkaar kan onderscheiden.

Deze tegelcollectie belichaamt groots-
heid en is dan ook uitermate geschikt 
voor projecten of interieurs die een 
designstatement willen maken. Geen 
dertien -in-een-dozijn tegel, maar een 
staaltje creativiteit en elegantie.

Drawing marble 
Abstractie als concept
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Drawing Marble-collectie:
 Hoogglans, gectificeerd

       Volkeramisch

 Voor architecturale durfals

 Afmeting: 75x75 / 45x118

 Verkrijgbaar in zwart-wit of wit-zwart

 Vloer en muur

 Richtprijs: € 70/m² incl. btw
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Met deze collectie waan je je zo in een oude 
Venetiaanse kathedraal. Terrazzo is dan ook 
een eeuwenoude techniek waarbij schilfers 
natuursteen werden gemengd met cement 
en harsen. Die mix creeërde vloeren met 
grandeur en wordt in de Venice-collectie even 
grandioos gekopieerd in een keramische 
versie.

Met de Venice-collectie kies je voor een 
onderhoudsvriendelijke vloer die niet ver-
kleurt en zijn schoonheid blijft bewaren. Een 
schoonheid die zowel in een PoMo-interieur 
als in een hedendaags landelijke woning op 
zijn plaats is. De gerectificeerde tegels sluiten 
naadloos bij elkaar aan en het doorlopen van 
de tekening zorgt voor een uniformiteit door-
heen de woning. 

Kies je voor de kleinere formaten, al dan niet 
in combinatie met een decortegeltje, dan 
grijp je terug naar authenticiteit. Ga je voor 
groot, dan breng je een moderne sfeer in huis 
die toch warm is.

Venice Terrazzo
retro in een keramisch jasje
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bianco

gesso

verde

tortora

grigio

nero

VENICE terrazzo-collectie:
 Een terugkeer naar authenticiteit met

      deze keramische kopie van

     gegoten granito

 Volkeramisch gerectificeerd

       Mat of hoogglans

 Afmeting: 20x20 / 60x60 / 60x120

 Verschillende kleuren en decors 

       verkrijgbaar, vraag ernaar! 

 Geschikt voor zowel modern  

       industrieel als landelijk

  Lanceerprijs: €30/m² incl. btw,

         (afhankelijk van kleur en formaat)


