
PRIMEUR OP BATIBOUW ! 
 
5 + 1 NIEUWE TEGEL-TENDSEN OP BATIBOUW 2014 
 
1  2014 is een mijlpaal in de tegelwereld 
 
Grote variatie in 1 doos 
Voortgestuwd door de nieuwste hightech in de tegelindustrie, zijn de vloer- en muurbekledingen anno 
2014 compleet veranderd! De tegels worden alsmaar natuurlijker om naar te kijken.  En hierbij kiest Italië 
resoluut voor een zeer vernieuwende aanpak: alles wordt Multi-color! Natural is Multi-color.  Geen weg 
terug meer. 
 
Werk voor specialisten 
De prachtige variatie van verschillende kleuren 
en verscheidenheid aan structuren die u in  
1 m2 vindt, zijn ongezien.  Het wordt moeilijk om 
deze tegels te kiezen op een kleine presentatie.  
Aan de (ver)bouwer een duidelijk ‘beeld’ geven 
van wat hij kan verwachten, is werk voor 
specialisten.  Om de consument toch ergens een 
houvast te geven, bedacht Italië recent een 
nieuwe classificatie.  De ‘V-waarde’ van de 
tegels, is een classificatie louter om de 
extremiteit van variatie aan te duiden. Het 
verkopen van tegels is opnieuw een ‘vak’ 
geworden , en daar zijn wij bij Veronove niet 
rouwig om! 
 
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar…   www.veronove.be    tel. 054 / 33 10 89 
 
2  Een kleurige vloer van afgeschuurde deuren?  Zo ‘Vintage’! 

 
We geven het toe!  Ook wij trokken onze 
wenkbrauwen op, bij het 1’ste zicht op deze 
verrassende collectie keramische houtenvloeren.  
(En wij zijn nochtans heel wat gewend)  
Oude gekleurde deuren waar de verf afgeblakerd 
is vormen het uitgangspunt van dit keramisch 
parket. De nieuwste digitale technologie komt 
hiervoor op de proppen. 
Ideaal voor evengoed vloer- als muurbekleding.  
Geschikt voor de woonkamer, bureel, terras, 
oranjerie, badkamer,.. Dit is een must-have voor 
elk interieur met een beetje ‘vintage’ gevoel!  
En wij tekenden maar al te graag het 
exclusiviteitcontract voor België!  

  
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar…  www.veronove.be   tel. 054 / 33 10 89 
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3 Cement tegels: not less, but more is more! 
 
Wie mee is, durft te decoreren met zijn tegels!  
Je laat je hierbij beter begeleiden door een 
tegel- en interieurspecialist, want ‘er over’  is 
‘er over’. Nochtans mag je lekker ver gaan 
vandaag.. 
Deze keramische look-a-like van de cementtegel 
zien we anno 2014 op Batibouw vooral op een 
eclectische manier verwerkt.  En dit kan in 
zowat elke interieurstijl.  Decors en listels 
volgen niet langer een vast patroon.  In 
kleinere ruimten, zoals bv. de keuken, worden 
alle kleurtjes en alle motieven gezellig door 
elkaar geplaatst.  Op deze manier gaat traditie 
verrassend goed hand in hand met 
modernisme!  
 
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar… www.veronove.be tel. 054 / 33 10 89 
 
4 Wat anno 2014 tijdloos is ? Ritzz-tegels! 
 
Wij durven een gokje wagen en denken dat Ritzz 
1 van België’s  favoriete tegelcollecties    
 kan worden.  Wat denkt u er van? 
Ritzz zijn volledig massieve volkeramische tegels 
die bestaan uit 9 formaten en in 6 kleuren en 
meerdere soorten décors.  De kleuren zijn 
gemaakt via natuurlijke mineralen en kwarts. Het 
natuurlijke karakter van deze tegels is dan ook 
een belangrijke troef.  De Ritzz tegels voelen zich 
thuis in de hedendaagse landelijke woning en 
dito terras. Ze zijn stijlvol en rustig.  Toch hebben 
ze een lichte toets meegekregen van het Multi-
color idee .  De tegels verschillen namelijk 
onderling allemaal van kleur en relief. Maar hier 
heeft Italie gekozen voor de ‘soft’versie van het 
nieuwe idee. 

Bovendien kan de (ver)bouwer zich ook hier uitleven in decoreren.  De collectie 
wordt door Veronove op Batibouw voorgesteld, met als basis vloertegel de mix 
van de verschillende décors.  Wij voorspellen dat de algemene tendens naar 
decors als basistegel, in de collectie Ritzz heel toegankelijk is voor het grote 
publiek.  We onderhandelden dan ook in het fabriek voor de decors een prijs per 
m2 en niet per stuk! 
   
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar… 

          www.veronove.be tel. 054 / 33 10 89 
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5 Design tegels: sober met een twist! 
 
Nog op zoek naar iets rustig, sober, clean en design om over te schrijven? 
Wij speurden bewust de veranderde tegelmarkt af en vonden onze ‘Holy Grale’ in de collectie SAND.  
Deze massieve volkeramische tegels zijn eenvoudig en uitgepuurd.  Ze zijn geïnspireerd op natuursteen en 
ontworpen voor gebruik in alle ruimten.  Ze bestaan mat, poli en zelfs antislip voor de terrassen. We zien 
een natuurlijke textuur, met natuurlijke sobere tinten.  De design reliëfs verrassen en zetten aan tot 
creativiteit! Het formaat 45x90 werd gerectificeerd, zodat er naadloos kan worden geplaatst. Het 
stokpaardje voor de liefhebber van design betegeling.  
Veronove zal deze collectie op Batibouw showen in de nationale favoriete interieurkleur : grijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar…  
www.veronove.be    tel. 054 / 33 10 89 
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+1 NIEUW! Volledige doorbraak van de keramische tegel van 2cm dik! 

 

De fabrieken zijn ze momenteel volop aan het produceren: keramische tegels van 2cm dik. 
Vorig jaar was er hier en daar al een exemplaar te verkrijgen.  Dit jaar op Batibouw zal Veronove uit 
komen met meer dan 6 verschillende collecties van extra-dikke tegels. 
 

Rare kronkel 
Deze tegels werden oorspronkelijk ontwikkeld om los op tegeldragers te plaatsen.  Ze vormen in dat geval 
een welkom alternatief voor de betondallen of natuursteentegels.  De realiteit is echter dat de consument 
vandaag deze dikke tegels ook graag traditioneel plaatst.  Hoewel dit technisch overbodig is, kiest men 
blijkbaar liefst ‘Safety first’    
 

De voordelen 

 Deze kleppers zijn zwaar genoeg om niet te bewegen, ook als ze los geplaatst liggen en u een party 
heeft.  

 Plaatsing op elke mogelijke ondergrond + of los of gekleefd of in de mortel 

 Alle voordelen van een keramische tegel: niet verkleuren, niet groen worden, blijft antislip, grote 
schokbestendigheid, krasvrij, gemak in onderhoud,.. 

 
De extra mijl 
Veronove ontwikkelt in samenspraak met de fabrieken van waar zij importeren ‘complete collecties’.  
Tegen Batibouw 2014 beloven zij dat meerdere bestaande gewone tegels, ook in  18 mm of 20mm zullen 
beschikbaar zijn.  Vanaf dan zal het zelfs mogelijk zijn om van de tegel die binnen in je woning geplaatst is, 
de dikke versie voor buiten te hebben.  In exact dezelfde afwerking en kleur! Als creatief tegelbedrijf is dat 
de extra mijl die we uit liefde voor het vak graag afleggen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info, meer foto’s binnenkort beschikbaar… 
TO BE CONTINUED 
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