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Het centrale punt van je badkamer, dat is je badkamermeubel. Het zet de 
toon voor de sfeer en de stijl van de ruimte. En met dit unieke badkamer-
meubel dat ontworpen werd in samenwerking met het bekende merk 
Leonardo kies je ongetwijfeld voor luxe.

DIt badkamermeubel, dat werd geselecteerd door Etceterra, is gehuld in 
spiegelglas en oogt luxueus in een hedendaagse badkamer. Dit toonbeeld 
van elgantie en stijl werd gemaakt met oog voor detail en is dan ook tot in 
de puntjes afgewerkt.

Het Leonardo-meubel kies je in verschillende uitvoeringen en past in elke 
ruimte. Door het spiegelglas krijg je een instant ruimtegevoel, iets wat ze-
ker in kleinere badkamers meer dan welkom is. Zowel het meubel als de 
anti-aandampspiegel is voorzien van het Leonardo-kwaliteitslabel.

Leonardo-MeubeL
Spiegelglas als eyecatcher in je badkamer
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reuzecoLLectie naadloze doucheoplossingen

Een inloopdouche waar er geen voegen zijn die je het leven moeilijk maken? 
Geen tandenborstels meer stuk wrijven om voeg per voeg schoon te maken 
terwijl je binnensmonds vloekt? Het kan met de collectie naadloze badkam-
eroplossingen van Etceterra!

Gepersonaliseerde badkamer
De collectie omslaat het volledige badkamergamma: je kan er zowel 
XXL-muurplaten, vloerplaten als badkamermeubels in terug vinden. Het 
volledige gamma wordt onder andere gemaakt in polyurethaan, een prod-
uct dat voor industriële doeleinden werd ontwikkeld maar door zijn sterkte 
en lichtheid ook zijn weg vond naar je badkamer! 

Binnen het gamma vind je ook keramische XXL-platen terug die natuursteen 
schitterend imiteren en instant luxe en rust creëren. Ook XL-platen in natuur 
zijn blijven een optie, maar door het plaatsingsgemak winnen keramiek en 
polyethuraan stilaan meer terrein.

eindeloos kleurengamma
Deze veelzijdige, gemakkelijk te gebruiken panelen zijn volledig personal-
iseerbaar in kleur, structuur en afmeting en komen met bijpassende bad-
kamermeubels en douchevloeren.
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Ga voor 1 concept en gebruik hetzelfde materiaal in de 
douche, aan de muren, als deurfronten en op de wastafel.
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Picture Perfect

Levensgrote foto’s op alle wanden in je badkamer

UNIEK CONCEPT!!

Vanaf nu bepaal jij hoe jouw doucheglas, de 
muur achter je wastafel of de wanden van je 
inloopdouche eruitzien. Verzot op die ene 
familiefoto, dat vakantiekiekje dat je steeds 
doet wegdromen of een kunstwerk? 

Laat het nu schitteren in de badkamer, want 
bij Etceterra, een filiaal van Veronove Tegels, 
kan je nu eender welke foto op een XL-plaat 
laten drukken. Waterbestendig, krasbestendig 
en vooral stijlbestendig!

Laat je creativiteit stromen en kies resoluut 
voor een gepersonaliseerde stijl in je badka-
mer! Niks is onmogelijk!
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Parket en badkamer

Picture Perfect

De tijd zal zijn werk wel doen... Een gezegde die van toepassing is op heel wat 
onderdelen van het leven, maar ook op deze schitterende parketvloer.  

De reclaimed Elm wordt vervaardig uit authentiek en oud hout en krijgt zo 
zijn eigen unieke look. Een look die je op geen andere manier kan bekomen 
dan door de tijd zijn werk te laten doen. 

Het parket heeft een ruw karakter en wordt in wezen niet geschuurd of ge-
borsteld. Kenmerkend zijn de grote kleurverschillen. Deze parket biedt voor 
de liefhebber een unieke houten vloer waarvan er geen tweede bestaat.

Werk het interieur rond deze vloeren zo naturel mogelijk af en het oorspron-
kelijke karakter van dit hout zal volledig tot zijn recht komen.

OPGELET! Van deze Reclaimed ELM zijn slechts enkele honderden m² per jaar 
beschikbaar! Een luxevloer die je dus beter tijdig reserveert. In exclusiviteit 
ontworpen en verkrijgbaar bij Etceterra, een filiaal van Veronove Tegels.

recLaiMed eLM

Authentieke schittering als parket

Extra foto’s binnenkort op veronove.be
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Parket en badkamer

Herringbone reclaimed style

Een visgraatvloer, dat is een klasse apart. Een visgraatvloer 
die uit gerecupereerde planken wordt vervaardigd, dat is een 
volledig stijlniveau apart!

De Herringbone reclaimed style is een eiken parket dat werd 
samengesteld uit verschillende gebruikte houten vloeren. 
Door de unieke mix van kleuren wordt het legpatroon geac-
centueerd. De visgraatvorm wordt hier echt gevierd!

Met deze collectie kan je eigenlijk alle stijlinrichtingen uit. Kies 
voor een stoere industriële inrichting en je zet de robuuste 
look van de vloer in de verf. Ga je de landelijke toer op, dan 
komen de verschillende grijs-en bruintinten helemaal tot hun 
recht. 

Sowieso kies je ook met deze parketvloer voor warmte en au-
thenticiteit. Als extra troef weet deze plank ook het iets gedurf-
dere interieur perfect te ondersteunen. Dit exclusief creatief 
houten vloertje vind je bij Etceterra, een filiaal van Veronove 
Tegels

Waar legpatroon authenticiteit ontmoet

Extra foto’s binnenkort op veronove.be


