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“no-stalgia”
exclusief tegelgamma van Karim Rashid
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Ninove, 2 februari 2011 – De nieuwste creatie van 
Karim Rashid is in België verkrijgbaar bij Veronove 
tegels.  Het gerenommeerde tegelbedrijf zal de 
“no-stalgia”-tegellijn een jaar lang in pure exclu-
siviteit verdelen in zijn filialen in Ninove, Aalst en 
Sint-Martens-Latem. 

Karim Rashid, de grootmeester
Karim Rashid (°Cairo, Egypte, 1960) is ‘hot’, ook in het 
buitenland. Deze grootmeester is één van de meest 
geprofileerde en grensverleggende ontwerpers van 
zijn generatie. Met meer dan 3000 uitgevoerde ont-
werpen, 300 gewonnen awards en een werkterrein 
verspreid over 35 landen, is deze ontwerper nu al 
een ware legende. De multigetalenteerde design-
er maakt kruisbestuivingen tussen verschillende 
ideeën, materialen, ideologieën en esthetische 
eigenschappen. Zo verruimt Karim de horizonten 
van eindconsumenten over de hele wereld.

“No-stalgia”
In tegenstelling tot wat naam doet vermoeden, 
verwijst de “no-stalgia”-collectie naar een zeer ver-
nieuwend assortiment. Met deze nieuwe tegellijn 
geeft Karim zichzelf ‘carte blanche’ in een we-
reld van kleuren, afbeeldingen en vormen. 
De collectie resulteert in fris, dynamisch, 
gedurfd en zeer verrassend design. Het 
assortiment bestaat uit vier lijnen: “de-
sire”, “poetic”, “sensory” en “emotion”. 
Dit volledige tegelgamma is geken-
merkt door de meest verras-
sende kleuren en ongewone 
patronen. Met zowel retro- 
als futuristische elemen-
ten, kan deze collectie 
onmogelijk in een paar 
trefwoorden worden 
beschreven.

Rashid en Veronove
Paul Verhoonhove: “ Toen we de ongewone creaties 
van Karim Rashid leerden kennen waren wij laaiend 
enthousiast! Ook de hotels die hij ontwerpt zijn 
spectaculair en toch uitermate leefbaar. Tijdens een 
toevallige ontmoeting met Karim bleek heel vlug dat 
we op de zelfde golflengte zitten, zeker als het over 
de lancering van  vernieuwende ideeën gaat! Die 
‘klik’ die we hadden is één van de redenen voor het 
fabriek om de distributie van Karim Rachids tegel-
collectie, voor België in exclusiviteit aan ons toe te 
vertrouwen.“
     
“No-stalgia” bij Veronove Group
De nieuwe “no-stalgia”-collectie is vanaf februari 2011 
beschikbaar in de volledig verbouwde showroom in 
Ninove en in de filialen in Aalst en Sint-Martens-La-
tem. De tegellijn is geschikt voor muur- en vloertoe-
passingen. Veronove biedt ook aangepast kleuren-
voegsel in diverse hippe kleuren. In Ninove kunnen 
klanten ook terecht in de “coffee corner”, die met 
“no-stalgia”-tegels werd uitgewerkt, volledig in de 
stijl van de bezielende kunstenaar.

 Veronove krijgt Belgische exclusiviteit
voor nieuwste tegelgamma Karim Rashid
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Over Karim Rashid 

Industrieel ontwerper Karim Rashid werd geboren 
in Caïro (°1960) en groeide op in Canada. In 1993 
verhuisde hij naar New York waar hij zijn eigen 
ontwerpstudio oprichtte. Karim’s werk kan 
bewonderd worden in twintig permanente collecties. 
Hij exposeert in galerijen over de hele wereld. Hij 
behaalde eredoctoraten aan de “Ontario college of 
Art & Design” en “Corcoran College of Art & Design”.
Hij schreef ook verschillende boeken over inter-
architecturale ontwerpen. Karim en zijn werk krijgen 
regelmatig aandacht in magazines en boeken, zoals in 
Time, Financial Times, NY Times, Esquire en GQ.

Enkele van zijn vele bekende realisaties:
De Garbo vuilnisbak (wast can) 
De “Oh Chair” voor Umbra
Interieurs zoals het Morimoto-restaurant (Philadel-
phia), de hotels Philadelphia en Semiramis in (Athene) 
Meubilair voor Artemide en Magis
“brand identity” voor Citybank en Hyundai
Hoogtechnologische producten voor LaCie
en Samsung
Luxeartikelen voor Veuve CLiquot, Swarovski en 
Kenzo.

Enkele van zijn awards:
Red Dot distinction for high design quality, 2005–2010
Special Pentaward for creativity in packaging design, 2009
Honorary Graduate of AWARD School, Australasia 2009
The Fragrance Foundation’s FiFi Awards: Best Packaging - Women’s Prestige for Kenzo Amour, 2007
Honorary Doctorate from the Ontario College of Art and Design (OCAD), 2006
Pratt Legends Award, 2006
The Semiramis Hotel earned the Sleep05 European Hotel Design Award, 2005
Honorary Doctorate from Corcoran College of Art and Design, 2005
A.D. Dunton Alumni Award of Distinction from Carleton University (his alma mater), 2004
Best Retail Store in the USA, 2003
I.D. Magazine Annual Design Review Best of Category, 2002

Kenzo

GarboUmbra

LaCie
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Websites
www.veronove.be
(www.etceterra.be)

Hoofdzetel 
Veronove – Ninove
Brusselsesteenweg 368
9402 Meerbeke 
Tel: (054) 33 10 89

download extra beeldmateriaal & gegevens op onze 
site: www.veronove.be  -> journalisten
perswoordvoerder: Gina Verhoonhove
email: gina@veronove.be              tel.: 054 / 33 10 89

Over Veronove

Veronove tegels verkoopt vloer- en wandtegels in 
keramiek en natuursteen, voor alle doeleinden. 
Het bedrijf, geleid door de familie Verhoonhove, 
heeft meer dan 60 jaar ervaring in het tegelvak. 
Veronove werd opgericht door Frans Verhoonhove in 
1947.  Vandaag werken de 2de en de 3’de generatie 
samen, waardoor in het bedrijf een unieke mix van 
onderbouwde expertise en hedendaagse dynamiek te 
vinden is.

Veronove haalt tegels rechtstreeks in de fabriek of in 
steengroeven aan de voet van de berg en levert ze 
met een eigen vrachtwagenpark tot bij de klant. 
Veronove kenmerkt zich door een ruim en gevarieerd 
aanbod en een uitzonderlijke kwaliteit-prijsverhou-
ding. Het gamma bestaat evengoed uit artisanale 
tegels recht uit hun land van oorprong als uit exclu-
sieve materialen van chique huizen zoals Versace of 
Swarovski. Veronove biedt geregeld nieuwigheden 
zoals de ecologische tegel, de “high tech” vloeibare 
tegel en de “Murano Pure White”-tegel. 

Dit familiebedrijf beschikt over een eigen maatwerk-
atelier voor toepassingen in natuursteen, zoals 
trappen, tabletten, en zwembadboordstenen.
Veronove beschikt ook over een uitgebreide “Dienst 
Na Verkoop” (voor logistiek en verkoop van plaat-
singstoebehoren en een eigen label voor onderhouds-
producten) en heeft een gratis uitleendienst. 
In september 2009 roept de Italiaanse “Confin-
dustria Ceramica”  Veronove tegels officieel uit tot 
“Beste Importeur van Italiaans Keramiek in de Benelux”, 
een unieke Award die geen ander Belgisch bedrijf te 
beurt viel.

Naast de 3 tegelfilialen, opende de familie 
Verhoonhove in 2006 de 2000 m2 grote conceptstore 
ETCETERRA. Deze belevingswinkel biedt een breed 
spectrum aan authentieke en artisanale materialen 
uit de buik van ‘Moeder Natuur’. Onder de filosofie 
“traiding is aiding” trekt ETCETERRA de kaart van 
ecologische en biologische producten, voorkomt het 
heel bewust kinderarbeid en zorgt het voor betere 
arbeidsomstandigheden in landen zoals Indië.  
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oktober 2010: de directie van Veronove met Karim Rashid

Er zijn ook filialen te
Aalst
Sint-Martens Latem
Rijkevorsel


