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BEST IMPORTER
BENELUX

veronove lanceert
‘‘Relux’’

anti-bacteriële tegel gemaakt 
van gerecycleerde lampen



Ninove, 24 februari 2011 – In een tijd vol groene
initiatieven, kan ook het tegellandschap niet 
achterblijven. Ecologische tegels zijn het 
heden en dé toekomst. Veronove lanceert twee 
nieuwe tegelcollecties: “Ark Stone” en “Suite” 
en stelt daarbovenop twee milieuvriende-
lijke tegelprocedés voor: Relux en Bio-Pura.

Groene tegelrevolties aan rode 
Batibouw-prijzen

Tijdens Batibouw 2011 trekt Veronove reso-
luut de ‘groene’ kaart. De meest spectacu-
laire promoties zijn er dit jaar te verkrijgen 
op het ecologische tegelgamma. De Italiaanse
recyclagetegels “Ark Stone” en “Suite”, zijn 
uitzonderlijk laag geprijsd en gaan – enkel 
tijdens deze bouwbeurs - aan halve prijs 
de deur uit. Daarnaast kan de consument 
kennismaken met de zelfreinigende tegel.

Twee groene tegelconcepten:

Relux: luxueuze recyclagetegels 
Eén van de Italiaanse tegelfabrikanten waarmee 
Veronove reeds jaren werkt,  heeft een uitgebreide
expertise in groene tegeleigenschappen. Het 
volledige tegelaanbod wordt vervaardigd volgens het 
Relux-concept, een milieuvriendelijke revolutie in de 
keramiekwereld. Relux staat voor luxueuze recycla-
getegels, gedeeltelijk gefabriceerd op basis van oude 
TL-lampen. Dit hoogecologisch concept kwam tot 
stand door de samenwerking tussen universiteiten 
en het bedrijfsleven en heeft de productie van tegels 
millieuvriendelijk gemaakt op vijf belangrijke punten: 
minder grondstoffen, minder transport, minder 
energie, hergebruik van hoogwaardig materiaal en 
minder afval. De Relux-collectie combineert het beste 
uit drie werelden: hoogstaande materialen, met een 
beperkte impact op het milieu, aan zeer scherpe prijzen. 

 Veronove lanceert twee nagelnieuwe 
ecologische tegels 

aan opmerkelijke Batibouw-lanceringsprijs
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Bio-Pura: de zelfreinigende en antibacteriële tegel
In het groene tegelaanbod, lanceert Veronove 
nog een tweede nieuwigheid: het Bio-Pura pro-
cedé. Deze optie, die op verschillende van haar 
ecologische tegels beschikbaar is, verwijst naar 
de unieke zelfreinigende, antibacteriële en lucht-
zuiverende eigenschappen. Het idee is gebaseerd 
op het gebruik van fotochemische processen die 
door zonlicht worden aange-stuurd. De tegels wor-
den behandeld met een dunne film bestaande 
uit nanopartikels van titaniumdioxide, waardoor 
het oppervlak o.a. volgende eigenschappen krijgt,
wanneer ze aan (zon)licht wordt blootgesteld:

- Bacteriën en vlekken verbranden en verdwijnen.
- Luchtvervuilende stoffen verlagen.
- Onaangename geuren (vb. sigarettenrook) verdwijnen.
- Vervuilende stoffen breken af.
- Water vormt een uniforme dunne film 
  (i.p.v. losse  druppeltjes).

De Bio-Pura optie is, tegen een kleine meerprijs, beschikbaar op diverse ecologische tegels bij Veronove. 
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Twee groene tegelcollecties:

1) Ark Stone: modernisme en ecologie in één.
  
“Ark Stone” is een Noord-Italiaanse minimalistische 
tegelcollectie, die een levendige en intieme sfeer 
oproept. Deze collectie van gerectificeerde tegels 
is gericht naar iedereen die houdt van een modern, 
sober en elegant interieur én is daarenboven bijzon-
der groen en verkreeg hiervoor het Europese Ecolabel.

VERKRIJGBAAR IN RELUX EN BIO-PURA BIJ VERONOVE TEGELS
Ark Stone

“Ark Stone” en “Suite”

Naast het milieuvriendelijke aspect, voegt Veronove 
nog enkele andere troeven toe aan haar nieuwe 
collecties ecologische tegels. De “Ark Stone” en 
“Suite” collectie staan beiden voor karaktervolle 
Italiaanse originaliteit en veelzijdigheid. 

De “Ark Stone”-tegel is reeds op voorraad bij Vero-
nove Tegels en zijn filialen, in de volgende formaten:

- 45 x 45 cm
- 45 x 90 cm
- 60 x 60 cm
- 30 x 60 cm
- Muretto (langwerpige mozaïekjes: 3 cm breed, 
   met variabele lengte)
- Verschillende decors

Deze tegel is beschikbaar in volgende kleuren:

- Amber
- Steel 
- Dusk
- Oyster

Dit volledige tegelgamma wordt op Batibouw 
aangeboden tegen de speciale lanceringprijs.
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2) Suite, Italiaanse keramiek met de ‘look’ van hout.

“Suite” staat voor een gloednieuwe keramische 
tegelcollectie met de ‘look’ van hout. De leven-
dige kleuren geven een warme gloed aan de ge-
structureerde en generfde vloerstukken. Het woord 
suite, dat letterlijk verwijst naar een ruimte die 
uit meerdere kamers bestaat, is niet toevallig ge-
kozen. Deze collectie biedt een absolute meer-
waarde omdat ze beschikbaar in zowel binnen- als 
buiten-uitvoeringen. De tegelplanken kunnen dus 
doorlopen tot op het terras of het zwembad, wat 
een ruimtelijke en moderne sfeer creëert. Deze col-
lectie combineert de warme atmosfeer van hout 
met de resistentie en het gebruiks- en onderhouds-
gemak van volkeramische tegels. De tegels beschik-
ken tevens over een decoratief bangkirai-motief.

Suite
VERKRIJGBAAR IN RELUX BIJ VERONOVE TEGELS

De “Suite”-tegel” is reeds op voorraad bij Veronove 
Tegels en zijn filialen, in de volgende plankenformaten:

- 15 x 90 cm
- 22,5 x 90 cm 

Deze tegel is beschikbaar in vijf verschillende 
kleuren (waarvan drie kleurtinten ook met
een buitendecoratie)

- Lumina
- Dorada
- Mocha (ook outdoor-motief)
- Ombra (ook outdoor-motief)
- Tundra (ook outdoor-motief)

Dit volledige tegelgamma wordt op Batibouw 
aangeboden tegen de speciale lanceringprijs.
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De keuze van Veronove

Veronove kiest resoluut voor kwaliteit en innovatie. De persoonlijke 
samenwerking met de Italiaanse producenten, resulteert in een oerdege-
lijk en vernieuwend productaanbod. Dankzij de toegevoegde ecologische 
eigenschappen, kan het bedrijf tegels aanleveren die hoog scoren omwille 
van hun Italiaanse kwaliteit én milieuperspectief. En ook bij deze collectie, 
garandeert Veronove een prijskaartje dat een stuk lager ligt dan dat van 
vergelijkbare ecologische producten, dankzij zijn positieve dialoog
met de fabrieken. 
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Veronove tegels is ook van binnen uit een groen 
bedrijf.  In de volledig vernieuwde showroom 
werden alle spots vervangen door weinig 
energie consumerende exemplaren.  In de 
grote en moderne burelen werden luchtzuive-
rende tegels geplaatst.  Het bedrijf selecteert 
zijn bouwafval  en vraagt aan alle medewerkers 
dit ook op kleine schaal te doen in de burelen.
Het brandhout dat overblijft na triage, kan 
door iedereen volledig GRATIS worden afge-
haald.  Een dienst die heel wat succes kent!  
In juli vorige zomer spaarde Veronove 
genoeg hout samen, voor het reuze kampvuur 
van de scouts.  Scouts van over de hele wereld
waren te gast op de terreinen en weides achter-
aan het bedrijf en zij konden gebruik maken 
van de infrastructuur en watervoorzieningen.
In het eigen productieatelier voor natuur-
steenbewerking, staat reeds meer dan 20 
jaar een supplementaire waterzuiverings-
installatie. De vorkhefliften worden stelsel-
matig vervangen door electrische varianten.
Omdat  ook vanuit de ons omliggende landen 
heel wat (ver)bouwers naar Veronove komen, 
werd een leuke «coffee corner» een must.  Hier 
biedt men de bezoekers dan ook graag een 
lekkere FAIR TRADE KOFFIE aan.  Het bedrijf 
wordt geleid door een geinspireerde familie 
en dat trekt geangageerde medewerkers aan.  
Samen vinden zij dat in ‘een nieuwe wereld’, 
heel wat zaken GRATIS kunnen aangeboden 
worden.  De GRATIS DIENSTEN die Veronove 
tegels biedt, groeien nog steeds: gratis gebruik 
tegelsnijders, gratis gebruik vochtmeters, gratis 
workshop met werfleiding, gratis brandhout,..
Om het gebruik van Ecologische tegels aan te 
moedigen, telt de 4 verdiepen grote showroom 
een uitgebreide Eco-hoek en worden deze 
tegels aan aantrekkelijke prijzen gelanceerd.  

Veronove tegels
Een hedendaagse en groene onderneming!
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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.  

BEST IMPORTER
BENELUX

CREATIEF MET TEGELS EN NATUURSTEEN
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Er zijn ook filialen te
Aalst
Sint-Martens Latem
Rijkevorsel

award van de confindustria ceramica voor Best Importer Benelux


