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PERSBERICHT
- LUCHTZUIVERENDE TEGELS (            )

- GERECYCLEERDE TEGELS (   ECO )

- BEESTENTEGELS

- SWAROVSKY-KRISTALTEGELS

- JUMBO TEGELS 1m20x1m20

- VLOEIBARE TEGELS

- LICHTGEVEND VOEGSEL

- KRISTALVOEGSEL (anti-bacterieel)

- NATUURSTEEN BASALT ALL-IN ONTWERP: muur,vloer, inloopdouche-bak, wastafel, decors,...

- BAMBOE-PARKET EN NIEUW: BAMBOEMOZAIEK (   ECO)

- VAN VERWEERDE JUNGLEWONING TOT RECUP PLANKENVLOER (   ECO)

- AWARD ÂBEST IMPORTERÊ BENELUX voor Veronove-group

Beste,
Als bijlage bezorgen wij u hierna reeds één foto en enkele korte productkenmerken. 
Weet dat wij verschillende foto’s van dezelfde materialen ter uwer beschikking heb-
ben
en dat wij graag op uw vragen antwoorden voor een completere uitleg en de 
klantvoordelen.

Heeft u een andere thema op stapel staan? 
Contacteer ons steeds, want er is méér !
Ook dankzij onze conceptstore Etceterra, bieden wij onverwachte producten met een 
verhaal.

Graag tot ziens of wederhoren!
Gina Verhoonhove

Etceterra.be
Veronove.be
voor info & foto’s: gina@selectiontiles.com
tel.: 054/ 33 10 89

U kende ons nog niet ?
Wij kijken er naar uit om kennis met u te maken!
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LUCHTZUIVERENDE TEGEL

Deze tegel zuivert de lucht  via een fotocatalytisch systeem. 
Dit is bijna gelijkaardig aan de fotosynthese bij bomen.  De 
natriumdioxide in de tegel , produceert onder invloed van 
(zon)licht, actieve zuurstof.  Dat zuivert de lucht. de residuÊs 
zijn eco-compatibel.

* Bestaat in verschillende afmetingen en kleuren en evengoed 
voor binnen als voor buiten en in wandbetegeling.
* Reeds heel wat realisaties hiermee
* Werkt echt !

GERECYCLEERDE TEGELS

In de klei waarmee deze tegels worden gemaakt, zitten gere-
cycleerde lampen en TLÊs !
Hierdoor wordt er nuttig gebruik gemaakt van wat anders 
afval zou zijn!  Daarenboven maakt het fijngemalen glas de 
klei extra sterk.  Hierdoor is het overbodig om andere klei-in-
grediënten te gaan aanvoeren.  Waardoor er heel wat minder 
transport en uitlaatgassen zijn. Resultaat een knappe collectie 
van ultra degelijke tegels, het ÂgroenÊlabel meer dan waard.

* Verschillende formaten en kleuren beschikbaar.

BEESTENTEGELS

Toffe tegels, waarvoor je wil een plaatsje zoeken in je woning!
Deze volkeramische tegels met formaat 45x45, zijn van op 
afstand niet te onderscheiden van echte dierenvacht!  Zelfs 
van dichtbij heeft men nog steeds het gevoel van ÂzachtheidÊ.  
De tegels lijken, dankzij een relïef zo fijn als de lijnen van een 
handpalm, te bestaan uit dicht op elkaar liggende beesten-
haartjes.  Ze zijn cool, speels , design, loungie,..

* Geschikt voor binnen en buiten
* Zeer multi functioneel
* Bestaat in koe, zebra, giraf, tijger en luipaard
* Telkens combineerbaar met de ÂbuikvachtÊ als egale kleur
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SWAROVSKI-KRISTALTEGELS

De volkeramische tegels zijn rotocolor vervaardigd en poli 
afgewerkt.  Elke tegel is anders, net zoals bij natuursteen.  De 
listels en decoratie stukken, zowel in de vloer als aan de muur, 
bestaan uit echte Swarovski –kristallen ! Gecertifïeerd.  De 
Swarovski-kristallen worden in de tegelbiscuit geplaatst en er 
in gebakken.  Vervolgens worden zij overbakken met Veni-
tiaans- of Muranoglas. Hierdoor kunnen ze er nooit uitvallen 
en zijn ze gemakkelijk te onderhouden.  In één enkele listel 
zitten wel 800 kristallen! Deze listel zit uiteraard in een hogere 
prijscategorie, maar vergeleken met het zelfde aantal kristal-
len in je halsketting is het een prikje.  Bovendien geniet je van 
dit juweel dagelijks en kan het niet worden gestolen!

* Verschillende formaten
* Ook mozaïek en TROPE-LÊOEUIL
* Maakt deel uit van de VERSACE-COLLECTIE (ook in exclusiviteit bij Veronove-group)

JUMBO-TEGELS

Een collectie van volkeramische tegels, Full Body, Rotocolor, 
gerectifieerd in jumbo afmetingen.  Ze bestaan mat, lappato, 
of voor buiten gebouchardeerd.
In bepaalde uitvoeringen zit er een halfedelsteen verwerkt (hé-
matiet en piriet > ook te koop in de afdeling halfedelstenen bij 
Etceterra.be).  Het voordeel van dit vernieuwende idee is dat 
er op deze manier een metaal-effect wordt bekomen, zonder 
de nadelen van de meeste metaallook-tegels (roestvlekken!). 
Onze Jumbo tegels roesten –zelfs na frequent onderhoud met 
water- niet!
 
* 1m20x1m20 en ook grote langwerpige formaten en kleinere afmetingen

VLOEIBARE TEGELS

Er is een volledige persmap beschikbaar enkel en alleen over 
deze tegels!
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LICHTGEVEND VOEGSEL EN KRISTALVOEGSEL

Een ware revelatie op het gebied van de voeg!
Er werd nooit eerder voegsel geproduceerd dat zo hard 
wordt.  Het kan zelfs als lijm worden gebruikt.  Dit is een 
zegen voor wie dunne mozaïeken moet gaan plaatsen!  Wan-
neer er van deze ÂlijmÊ restjes uit de voegen naar boven 
worden geduwd bij het aandrukken van de mozaïek, is dit 
geen probleem.  Er wordt nadien toch met het zelfde materiaal 
opgevoegd. Daarenboven is dit voegsel niet meer poreus en 
zelfs anti-bacterieel!  Het is iets duurder in aankoop,maar het 
verwerkt echt zuinig.  Dat maakt het tegelijkertijd ecologisch, 
want u hergebruikt gewoon wat op de grond is gevallen en 
hoeft niets weg te gooien.  Voor het opkuisen van de tegels na 
het voegen, heeft u -naast wat tempo- enkel water en een bijhorende spons nodig.  Er 
bestaan uiteraard bijhorende reinigers waarmee wie dit tempo niet haalt, ook de klus 
klaart.

 * 10-tallen kleuren
 * bestaat ook met kristalletjes er in
 * bestaat ook in een glossy-versie
 * bestaat ook met een in het donker oplichtende component !

*Geassorteerd door veronove-group : nieuwe collectie tegels met bolletjes, waarbij rond de 
 bolletjes heel wat niet-geemailleerde ruimte is.  Ideaal om op te vullen met dit kleurenvoegsel !!      

NATUURSTEEN BASALT  ALL-IN ONTWERP

Veronove-group creëerde deze collectie zelf en noemt ze 
Yin-yang.  Dit omdat de complete idee wordt uitgevoerd in 
een donkere en in een bleke versie.  De donkere versie is 
een Basalt.   De tegels bestaan in formaat 60x60, 45x90 
en 45x120.  Alle afmetingen zijn verkrijgbaar in de 3 bew-
erkingen: verzoet, gezandstraald en Autom Rain.  Er bestaan 
bijhorende platte douche-bakken en vloerplaten voor inloop-
douches.  Eveneens verkrijgbaar in alle afwerkingen en in 
verschillende afmetingen.  Dit alles laat de consument toe om 
zonder snijwerk zijn badkamer af te werken!  De bijhorende 
gestileerde grote langwerpige waskom, in massief Basalt, 
vormt dé trekpleister van een gepersonaliseerde badruimte.  
De waskom bestaat uiteraard ook in een kleinere variant.  Deze is voor het gemak van 
de zelfplaatser vooraf reeds voorzien van inwendig metalen staven, zodat hij in een 
wip aan de muur te bevestigen is.  Met een zwevend effect als bonus!

volgendevorige 4 6/



BAMBOE-PARKET EN BAMBOE-MOZAIEK

Etceterra van de Veronove-group, promoot zoveel mogelijk 
natuurvriendelijke produc- ten.  De ontginning van bam-
boeparket beperkt onze impact op de natuur tot een minimum.  
Bamboe is namelijk een grassoort en groeit tot 7 m hoog 
per week!  Daarenboven behoort het tot één van de hardste 
houtsoorten op onze planeet.  Een bamboevloer kan zelfs 
in de badkamer worden geplaatst, aangezien het weinig of 
geen veranderingen ondergaat onder invloed van vocht.  Bij 
Etceterra ontwikkelden we dan ook graag een variant voor 
op het terras!  Heel wat beter en kleurvaster dan de courante 
bankiraï soorten.  Voor binnen wordt er -via  ÂcaramelisatieÊ 
van de aanwezige suikers in de bamboestengel- een mooie donkere en zelfs een geti-
jgerde versie aangeboden.  Er zijn afwerkingen naar keuze, van effen over natural en 
scraped.  In de met Etceterra samenwerkende tegelwinkels, is er nu ook bamboemoza-
ïek beschikbaar!  Ideaal voor een tot in de puntjes uitgekiend geheel!  Er is de 2x2 cm 
of de in steenverband geplaatste langwerpige variant.  Alles vooraf op net gekleefd, 
voor een snelle en gemakkelijke plaatsing.  Een origineel idee ter aanvulling van de 
meer traditionele wandtegels in badkamer of keuken, of als decoratieve listel in de 
houten vloer.    

VAN VERWEERDE JUNGLEWONING TOT RECUP PLANKENVLOER

Etceterra koopt in Indonesïe oude, reeds jaren leegstaande en 
vervallen junglewoningen op.  De plaatselijke bevolking bouwt 
tegenwoordig stenen woningen en laat de oude woningen 
nutteloos achter.  Midden in het woud ontstaat er heel vlug 
verkrotting.  Etceterra zocht voor deze woningen - die bijna 
volledig uit massief teakhout bestaan- een nieuwe bestemming.  
Ze worden volledig gestript en gesloopt.  De stukken deur, pla-
fond, wand e.d. worden ontdaan van nagels en verflagen om 
vervolgens tot planken te worden verzaagd.  Deze massieve 
teakhouten planken worden dan op maat gezaagd en op 
ambachtelijke manier fijn geschaafd, tot een prachtige ver-
weerde planken vloer.  Hiermee verschaft Etceterra werk aan 
armmoedige mensen uit kleine, ongekende dorpjes in Indone-
sïe.  Het is een heel husaren stuk om van uit deze afgelegen 
dorpen de houten vloeren naar de haven te krijgen, en ook 
op het gebied van communicatie blijft het een avontuur.  Deze 
ambachtslieden hebben zelden ervaring in uitvoer en Etceterra 
dient bijgevolg alles voor hen te organiseren.  Het resultaat 
is fantastisch en geeft een goed gevoel, evengoed aan de 
medewerkers van Etceterra, als aan de Indonesiërs, als aan 
de uiteindelijke Benelux eindverbruiker.  Teakhout dat normaal 
zou vergaan, wordt niet verkwist maar gerecupereerd.  Er 
wordt werk verschaft aan mensen die ver van alle toerisme wonen en aangewezen zijn 
op de inkomsten van het dorp.  De vloer is uitsluitend ambachtelijk en door de natuur 
zelf bewerkt.  Om een constante en stabiele werkgever te kunnen zijn, houdt Etceterra 
zijn  verkoopprijzen uitermate laag.  Het aanbod is echter beperkt, waardoor er van 
deze antieke teak plankenvloer slechts een beperkte aanvoer beschikbaar is. Wordt 
geselecteerd volgens 4 verschillende varianten, naar o.a. kleur en bewerking.

volgendevorige 5 6/

ECO

ECO



vorige 6 6/

AWARD ‘BEST IMPORTER’ BENELUX voor Veronove-group

Veronove tegels uit Ninove werd eind september officieel uit-
geroepen tot ÂBeste Invoerder-Verdeler van Italiaans keramiek, 
voor de BeneluxÊ.  Deze Award – die vorig jaar nog werd 
toegekend aan een tegelbedrijf in Japan en de VS – wordt 
door dit familiebedrijf als een onverwachte, maar mooie belon-
ing voor zijn inzet van de voorbije 30 jaar gezien.

De CONFINDUSTRIA CERAMICA is de officiële onafhankelijke 
instantie in Italie, die de belangen van alle tegelfabrieken van 
het land behartigt. Jaarlijks kiezen zij over de hele wereld twee 
tot drie opmerkelijke invoerder-verdelers. Het is de eerste keer 
ooit dat een Belgisch bedrijf deze prestigieuze Award wint en dan nog meteen voor de 
hele Benelux!  De criteria om deze Award te winnen zijn: vakbekwaamheid en profes-
sionalisme van de invoerder, omzet, anciënniteit en toekomstmogelijkheden, promoten 
van en grote diversiteit in keramische tegels, het creëren en mee lanceren van noviteiten. 
En last but not least: het numerieke overwicht in de nominaties door de fabrikanten.

Reactie van de familie Verhoonhove:

Wij bestaan 62 jaar en zitten daarvan net dit jaar 30 
jaar te Ninove. Deze Award kwam geheel onverwacht, 
omdat wij niet het soort bedrijfsleider zijn die daarmee 
bezig is. Wij doen gewoon simpel ons eigen ding en 
wij doen het grààg.  Het luisteren naar de klant, voelen 
hoe de markt verandert, trends en innovaties een stapje 
voor zijn.. het is een vorm van topsport.  Deze maand 
starten wij met serieuze verbouwingen aan de te klein 
geworden showroom.  Wij verrassen graag!  Volgend 
jaar een ‘nieuwe Veronove’.  Deze Award is een fan-
tastische afsluiter van de voorbije 30 jaar en een zegen 
voor de nieuwe 30 jaar!  Het doet deugd te ervaren dat het ons door zoveel 
verschillende mensen wordt gegund.  Aan iedereen die voor Veronove kiest: 
klant,fabrikant, medewerker, free-lancer,…bedankt!


