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Behangpapier van natuursteen!
IN PRIMEUR VOOR BELGIE op Batibouw 2016!

Wat maakt deze collectie uniek?
•	 Natuursteen van amper 2mm dik  

aan de muur
•	 Absoluut uniek productieproces! 
•	 Simpelweg aan te brengen met behanger-

slijm op alle mogelijke ondergronden
•	 In België exclusief te verkrijgen bij Veronove 

Tegels!
•	 Verkrijgbaar in tal van natuurstenen
•	 Ecologische productie
•	 Zeer flexibel en dus geschikt voor gebruik 

op alle oppervlaktes
•	 Formaat: op rol
•	 Zeer licht: 1,4kg/m²
•	 Tussen 2 en 4mm dik  

(afhankelijk van soort natuursteen)
•	 Richtprijs: binnenkort beschikbaar  
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Exclusieve en unieke collectie natuursteen op rol
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Een slaapkamer met dat tikkeltje meer, je 
haardvuur die een echte decoratieve meer-
waarde wordt... Dit nieuwe materiaal zorgt er-
voor dat jij die authentieke charme van echte 
natuursteen in huis kan halen én bovendien 
ook op alle mogelijke manieren kan plaatsen. 
Het unieke én ecologische productieproces 
zorgt ervoor dat de natuursteen amper 2mm 
dik is en dus ultralicht  (ongeveer 1,4kg/m²). 
Deze natuursteen op rol is bovendien uiterst 
plooibaar en kan dus ook op afgeronde op-
pervlaktes gebruikt worden. 

Deze innovatieve manier om van jouw muur, 
kast of zelfs plafonds een echte eyecatcher te 
maken is zeer gemakkelijk te plaatsen en dus 
ook perfect geschikt voor de doe-het-zelver! 
Je brengt de materie aan zoals je behangpa-
pier zou plaatsen en doet dat op iedere mo-
gelijke ondergrond. Zowel op houten wan-
den, muren, plafonds, werkbladen, kasten... 
de mogelijkheden zijn eindeloos!



IN PRIMEUR VOOR BELGIE op Batibouw 2016!

Batibouw paleis 6-201 & 6-300                  Perswoordvoerster: Gina Verhoonhove
 Youtube: http://www.youtube.com/user/Veronove                                                                        054/33.10.89
Foto’s: http://bit.ly/21xmx7c

Stijlen:
Modern & design: Met zwarte leisteen op 
rol krijg je een sober en uitgepuurd effect, 
waarin bovendien toch de levendigheid 
van echte natuursteen zit.

Een tikkeltje glamour: Kwartsiet leistenen 
geven een zachte schittering door de 
aanwezigheid van kwarts. Beschikbare 
kleuren uit de natuur: grijs, aquamarijn of 
beige.

Gezellig, warm & zonnig: laat je creativ-
iteit de vrije loop en behang met kalk-of 
zandsteen. Het kleurenpallet gaat van 
beige over geel en oker tot oudroze.

Andere kleuren: chroom, terra, olijf, kobalt 
en multicolor voor de artistieke woning.
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Esthetic porcelaine
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Wat maakt deze collectie uniek?
•	 Combineert alle voordelen van keramische 

tegels met de schoonheidskenmerken van 
een traditionele faience

•	 Extra grote formaten voor aan de muur
•	 Gerectificeerd
•	 Zeer gemakkelijk te bewerken - keer op keer 

scherpe randen bij het snijden
•	 Licht: 14kg/m²
•	 Geen dubbele verlijming nodig
•	 Zeer flexibel d.m.v. innovatieve productie
•	 Formaat:  

60x120 
30x120 
20x120

•	 Richtprijs: binnenkort beschikbaar   

7mm dunne keramische muurplaten!
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Automatische nivellatieplaten
Wat maakt deze collectie uniek?

•	 Extra grote formaten parketimitatie
•	 Uniek autolevelling systeem 
•	 9mm dun
•	 Geproduceerd met  

‘highly plastic raw materials’
•	 Zeer resistent
•	 Makkelijker dan traditionele plaatsing, want 

geen hulpmiddelen nodig 
•	 Zeer flexibel 
•	 Formaat:  

40x170 
20x170 
20x120

•	 Richtprijs: binnenkort beschikbaar   
 

9mm dunne keramische tegelplaten die zichzelf vlak leggen!
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Unieke silk afwerking
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Keramische marmerimitatie met zijdezachte touch

Wat maakt deze collectie uniek?

•	 Exacte kopie carrara-marmer
•	 3 afwerkingen:  

- polished (hoogglans) 
- mat 
- silk (satijn, zachte touch)

•	 De silk-afwerking geeft een nog authentieker 
& realistischer marmergevoel

•	 Volledig nieuw productieproces voor 2016 
om de silk-afwerking te verkrijgen

•	 Materie: volkeramisch
•	 Formaat: 30x60 / 60x60
•	 Met decor 15x15 voor een vintage-effect
•	 Zijdezacht gevoel onder je vingers, vooral ge-

schikt aan de muur (op advies van Veronove)
•	 Richtprijs:  

- 30x60: € 32,64 /m² (excl btw)    
- 60x60: € 27,32 /m² (excl btw)  
- 15x15: € 82,84 /m² (excl btw) matte afwerking

silk-afwerking gecombineerd met decorsTe zien op de stand
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De vloer ligt letterlijk aan de basis van elk in-
terieur. Of je nu je eerste huis koopt of verhuist 
naar een appartement als de kinderen de deur 
uit zijn, het interieurontwerp begint met het 
kiezen van de vloerbedekking. De keuzes die 
we voor de inrichting maken, moeten daarom 
duurzaam en bewust zijn. De natuur, met al 
haar prachtige structuren, kleuren en materi-
alen, is een grote inspiratiebron. Innovatieve 
productietechnieken maken nieuwe vloercon-

polished-afwerking

cepten mogelijk waarmee je de look & feel - en  
in dit geval ook ‘de touch’ - van natuurlijke ma-
terialen makkelijk kunt bereiken. Zo creëer je 
een sfeervol en comfortabel interieur dat bov-
endien praktisch is in onderhoud.

Dat is exact wat deze collectie marmerimita-
tie bereikt: een niet-van-echt-te-onderschei-
den lookalike met alle voordelen van volker-
amische tegels!
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Lappato afwerking
Voeg wat glans toe aan je interieur!

Wat maakt deze collecties uniek? 

•	 Half mat- half glanzende afwerking
•	 Luxueus gevoel
•	 Natuurlijke uitstraling dankzij ingewerkt 

reliëf
•	 Verkrijgbaar in betonimitatie, natuursteen, 

warme terracottatinten, marmerlook...
•	 Formaat:  

- 30x60  
- 60x60 
- 90x90 
- ...

Is dit een terracotta-imitatie of een lederlook? De 
collectie AMRC laat de interpretatie aan jou over! 
Deze tegels geven een artistieke toets aan de 
postindustriële look die momenteel hoogtij viert. 
De intieme terracottakleur geeft een warme sfeer 
die een mooi tegengewicht vormt in combinatie 
met smeedijzer en strakke meubels.

Collectie dust - shiny

Collectie AMRC
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Collectie ultra slim - onice

Collectie AMRCCollectie Lux
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Het jaar 2016 is er eentje met glans! Toch zeker 
als het van je vloer afhangt, want de trend die 
dit jaar volledig doorbreekt is die van de lappa-
to-tegels. 

Lappato, dat is een tegel die er altijd uitziet al-
sof hij pas gedweild is! Door het half matte - half 
blinkende effect is een lappatto-tegel trouwens 
je beste vriend naar onderhoud toe! Je ziet er 
heel weinig vuil op liggen. De zachte glans die 
is ingebakken in de tegel geeft hem een luxu-
euze uitstraling. In tegenstelling tot een hoog-
glanstegel heeft lappato wel reliëf, waardoor 
de zachte glans van de vloer heel naturel over-
komt. 

Als je die glans combineert met de natuurlijke 
effecten die de nieuwste, digitale technologie 
in tegelland bekomt, krijg je een vloer vol diepte 
en beweging. Een vloer waar volop op geleefd 
mag worden en die tegen een stootje kan. Een 
vloer met net dat tikje meer ‘je ne sais quoi’.

Collectie Amera - noce

Collectie evolutione - lappato
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Grandioze granito

Een apart hoofdstuk waardig binnen de lappato-om-
schrijving is deze collectie keramische granito. Een 
granitovloer straalt een zekere grandeur uit en bestaat 
traditioneel uit marmerkorrels, cement, polymeer en 
(eventueel) een kleurpoeder.

Bij Veronove vind je nu de geüpdatete versie terug, 
namelijk een keramische imitatie in 60x60 en groter. 
Deze collectie vat de schoonheid van een granito-vloer 
schitterend samen met alle voordelen van keramiek. 
Geen verkleuringen, scheuren of slijtage, maar een 
knappe vloer die mooi blijft doorheen de jaren.

Je vindt deze collectie zowel in een matte afwerking 
als in lappato terug. De granito lookalike past perfect 
binnen de heersende woontrend van vintage met een 
moderne toets. Je haalt de vloer van grootmoeder in 
huis, maar dan wel om met al jouw hedendaagse spul-
len te combineren en er je geheel eigen interieur van 
te maken!
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Out of the box: terrazzo
Retro glamour in een hedendaags formaat

Wat maakt deze collectie uniek? 
•	 Massief product dat ‘onverslijtbaar’ is
•	 Gemaakt op basis van witte cement, stukjes 

marmer, kwarts en graniet 
•	 Geeft je vloer een luxueuze uitstraling
•	 Authentieke tegel met artistieke meerwaarde
•	 Te gebruiken in volgende woonstijlen: 

- post-industrieel        - loft 
- retro                             - geklasseerde huizen 
- design                         - vintage

•	 Weinig poreus en goed in onderhoud
•	 Ook maatwerk mogelijk! 
•	 2 soorten uit voorraad beschikbaar: 

- Carrara brushed (wit) 60x60 
- Amsterdam (zwart-wit) 40x40

•	 Richtprijs:  
- Carrara wit: € 54/m²  
        Batibouw lanceerprijs! 
- Amsterdam zwart-wit: € 49/m²  
        Batibouw lanceerprijs!   Amsterdam

Terrazzo is ontstaan in Italië, bij de bouw van kerken waarbij 
veel marmer en graniet werd gebruikt. Het restmateriaal van 
die natuursteen stortte men in betonnen vloeren. Na verloop 
van tijd en het vele beloop raakten die vloeren als het ware 
gepolijst: de geboorte van terrazzo. Vandaag is terrazzo terug 
aan een opmars bezig, maar dan wel in een hedendaags jasje. 

De Veronove collectie is gemaakt op basis van witte ce-
ment, stukjes marmer, kwarts en graniet. Ook vind je hem 
nu in grotere formaten, ideaal dus voor de hedendaagse 
woning.

Alle woonstijlen
Terrazzo is eigenlijk geschikt voor alle interieurstijlen. Plaats 
de Amsterdam-tegel in een moderne woonomgeving en je 
maakt meteen indruk op al je gasten. Gebruik de zachte 
Carrara-terrazzo in een landelijke setting, combineer met 
houten karakterstukken en je zet de toon voor een he-
dendaags landelijk interieur. Terrazzo is sowieso een niet 
alledaagse vloerbekleding die je interieur naar een hoger 
niveau tilt en een leven lang mooi blijft!Carrara brushed
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Nieuw om te zien op Batibouw 2016

Retro of modern? 
Terrazzo op de vloer!
Batibouwprijs wordt eerst-
daags medegedeeld

Cartoons aan de muur 

De collectie ‘Bombato’ is niet alleen opvallend door zijn 
prints, maar ook door de vorm. Iedere tegel is gebombeerd, 
wat zorgt voor een accent dat er letterlijk uitspringt! 

 

De poedertinten zorgen voor een kleurrijke toets zonder te overheersen.  
(Formaat: 15x15 - Batibouwprijs: € 39/m² excl. btw) 

Scandinavisch meubeltje als finishing touch
Etceterra, een filiaal van Veronove Tegels, zorgt voor een totaalcon-
cept. Je vindt er alles voor badkamer, inloopdouches en parket. 

Dit Scandinavisch geïnspireerde meubeltje vervolledigt hier de setting  
Batibouwprijs: € 1100 excl. btw
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websites
www.veronove.be
www.etceterra.be

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

filialen
De Nieuwe Tegel – filiaal Aalst
De Nieuwe Tegel – filiaal Sint-Martens-Latem
Etceterra – Parket  Badkamer   Inloopdouches

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 expertise in het tegelvak. Veronove 
werd opgericht door Frans Verhoonhove in 1947. 
Vandaag werken de 2de en 3de generatie samen, 
waardoor in het bedrijf een unieke mix van onder-
bouwde expertise en hedendaagse dynamiek te 
vinden is.

Veronove haalt tegels rechtstreeks in de fabriek of in 
steengroeves aan de voet van de berg en levert ze 
met een eigen vrachtwagenpark tot bij de klant. Ve-
ronove kenmerkt zich door een ruim en gevarieerd 
aanbod en een uitzonderlijke kwaliteit-prijsver-
houding. Het gamma bestaat uit artisanale 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. 

Het familiebedrijf beschikt over een eigen 
maatwerkatelier voor toepassingen in natuursteen, 
zoals trappen, tabletten en zwembadboordstenen. 
Veronove beschikt ook over een uitgebreide
“Dienst Na Verkoop” (voor logistiek en verkoop 
van plaatsingstoebehoren en een eigen label voor 
onderhoudsproducten) en heeft een gratis uitleen-
dienst. In september 2009 kent de Italiaanse “Con-
findustria” Veronove Group officieel de ”DISTRIBU-
TOR AWARD BENELUX” toe.  Hiermee erkent dit 
onafhankelijk orgaan de toppositie van het bedrijf.  
Een ereplaatsje dat dit creatief tegelbedrijf nog 
steeds met bravoure verdedigt.

Naast de 3 tegelfilialen, opende de familie 
Verhoonhove in 2006 de 2000 m2 grote concept-
store ETCETERRA. Deze belevingswinkel biedt een 
breed spectrum aan authentieke en artisanale ma-
terialen 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.

Anno
 2016

Sinds
1947


