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Ninove, 1 januari 2012 – Speciaal voor Batibouw 
stelt Veronove haar exclusieve collectie planeet-
tegels voor. Deze unieke tegelcreaties uit lavasteen 
zijn een ‘must have’ voor elke designliefhebber op 
zoek naar onontgonnen tegelterrein. De planeet-
tegels, bestaande uit verschillende kleurschake-
ringen, hebben een oneffen structuur met de ‘look 
and feel’ van de onbetreden planeetvlaktes. 

Buitenaardse structuren
De planeettegel heeft niets gemeenschappelijk met 
een traditionele tegel. Het oppervlak is behoor-
lijk stoer en onderscheidt zich hiermee al meteen 
van het conventionele (keramische) tegelgamma. 
Het robuuste voorkomen wordt nog onderstreept 
door kleine “zwarte gaten” die het geheel een nog 
authentiekere aanblik geven.  De mini kratertjes in 
de tegel worden stuk voor stuk volledig manueel 
opgevuld met hete email.  Deze email kan bestaan 
uit mineralen, ertsen en kwartsen.  En voor de 
Pluto tegel, de maantegel, de zontegel werden zelfs 
vloeibaar metaal en platina gebruikt!  
De planeettegel hoort dan ook alles behalve thuis in 
een klassiek decor. Met de diverse kleuraccenten, 
richt deze nieuwkomer zich tot architecten, desi-
gners, winkeliers, horecahouders en iedereen die er 
niet van terugschrikt om vernieuwend uit de hoek 
te komen.

8 kleurrijke planeettegels
De collectie planeettegels bestaat uit verschillende 
boeiende tegelvarianten, met elk een ander kleur-
accent:  de gouden ‘zonne’tegel, de donker grijze 
‘mercurius’tegel, de bruine ‘venus’tegel, de blauwe 
‘aarde’tegel, de licht grijze ‘maan’tegel, de rode 
‘mars’tegel, de paarse ‘uranus’tegel en de zwarte 
‘pluto’tegel. Elk van deze planeettegels schept een 
alternatieve en artistieke sfeer.  Ze zijn pure déco !

Ook getest op badkamers
De planeettegels bieden niet enkel een meerwaarde 
in trendy winkels of decors, dit nieuwe gamma kan 

ook de badkamer een nieuw leven inblazen. Deze 
buitenaardse tegels zijn immers bijzonder geschikt 
als vloer- en wandtegels in vochtige ruimtes en kun-
nen ook als tussenmuurtje ingezet worden.

veronove lanceert “planeettegels” 
tijdens BatiBouw

Buitenaardse tegelcollectie voor exceptionele interieurs





Unieke kenmerken

De unieke kenmerken van de planeettegel:

- Op basis van lava
- Weinig poreus oppervlak
- Ambachtelijke productie
- Handmatig aangebrachte emails
- Uitermate ARTISTIEK & DECORATIEF
- Gebruik voor vloer & muur: authentieke 
  niet perfectionistische karakterruimtes
- Eenvoudige plaatsing met standaard lijmen
- ELKE tegel is uniek
- Reiniging met zuiver water & neutrale 
  producten volstaat

Formaten en beschikbaarheid

De planeettegel is in avant-première te zien op BA-
TIBOUW.  Wegens kleinschalige en ambachtelijke 
productie, tijdelijk lange leveringstermijnen moge-
lijk. De tegels zullen tijdens BATIBOUW nog niet vol-
ledig op voorraad  zijn bij Veronove Tegels en zijn 
filialen. 

Volgende formaten:

10 x 10 cm
30 x 30 cm

BATIBOUW 2012 wordt de 1ste mogelijkheid voor 
het publiek om deze tegel te zien!
Dit volledige tegelgamma wordt nu op de stand 
aangeboden tegen een speciale lanceringprijs.





Websites
www.veronove.be
www.etceterra.be

Filialen
Veronove – hoofdzetel Ninove
Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke 
Tel: (054) 33 10 89

De Nieuwe Tegel – fi liaal Aalst
Gentsesteenweg 171, 9300 Aalst
Tel: (053) 778718 

De Nieuwe Tegel – fi liaal Sint-Martens-Latem
Xavier de Cocklaan 74, 9831 Sint-Martens-Latem
Tel: (09) 281 24 78 

Over Veronove

Veronove Group verkoopt vloer- en wandtegels in 
keramiek en natuursteen, voor alle doeleinden. Het 
bedrijf, geleid door de familie Verhoonhove, heeft  
meer dan 60 jaar experti se in het tegelvak. Verono-
ve werd opgericht door Frans Verhoonhove in 1947. 
Vandaag werken de 2de en 3de generati e samen, waar-
door in het bedrijf een unieke mix van onderbouwde 
experti se 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-prijsverhouding. Het 
gamma bestaat uit arti sanale tegels uit hun land van 
oorprong en exclusieve materialen uit 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 
maatwerkatelier voor toepassingen in natuursteen, 
zoals trappen, tablett en, en zwembadboordstenen. 
Veronove beschikt ook over een uitgebreide 
“Dienst Na Verkoop” (voor logisti ek en verkoop 
van plaatsingstoebehoren en een eigen label voor 
onderhoudsproducten) en heeft  een grati s 
uitleendienst. In september 2009 kent de Ita-
liaanse “Confi ndustria” Veronove Group offi  cieel 
de ”DISTRIBUTOR AWARD BENELUX” toe.  Hier-
mee erkent dit onafh ankelijk orgaan de topposi-
ti e van het bedrijf.  Een ereplaatsje dat dit creati ef 
tegelbedrijf nog steeds met bravoure verdedigt.
Naast de 3 tegelfi lialen, opende de familie 
Verhoonhove in 2006 de 2000 m2 grote concepts-
tore ETCETERRA. Deze belevingswinkel biedt een 
breed spectrum aan authenti eke en arti sanale ma-
terialen uit de buik van ‘Moeder Natuur’. Onder de 
fi losofi e “traiding is aiding” trekt ETCETERRA de kaart 
van ecologische en biologische producten, voorkomt 
het heel bewust kinderarbeid en zorgt het voor be-
tere arbeidsomstandigheden in landen zoals Indië.

DISTRIBUTOR

BENELUX

Alle persinformati e van Veronove Group, 
vindt u eveneens op www.veronove.be 
(Klik op “Voor Journalisten”) of ga rechtstreeks naar 
htt p://veronove.be/nl/index.php?id=Journalisten.

foto’s op Flickr: www.fl ickr.com/photos/veronove
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