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Liche
Patroontegels met een plus

Liche neemt je mee naar de Renaissance, toen 
de Italiaanse glazuurtegels majolica hoogtij 
vierden. Deze knappe keramische tegeltjes 
vol bonte kleuren maken vandaag hun come-
back en vrolijken het interieur van 2019 hele-
maal op.

Majolica remake
De collectie Liche bootst op hoogtechnologi-
sche wijze de verweerde look van oude ma-
jolica-tegels na. Deze tegels werden kleurrijk 
geglazuurd op een vuurrode of witte klei-
basis. Na jarenlang gebruik waren de bonte 
kleuren beschadigd aan de rand en kon je 
de onderliggende kleikleur opnieuw zien. En 
dat, dat is precies wat deze collectie vastlegt: 
de schoonheid van het imperfecte. 
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Hoogtechnologische slijtage
Dankzij de inkjet-technologie kan je bij elke tegel 
die verwering in de kleinste details bewonderen. 
Je kiest voor hetzelfde decor of, om die authentie-
ke look nog dichter te benaderen, voor een wirwar 
aan patronen. En dat is nieuw binnen het assor-
timent patroontegels. Zowel aan de wand als op 
de vloer komt de Liche-collectie helmaal tot zijn 
recht.

Mediterraanse vrolijkheid
Liche is een prachtige collectie voor elke huiseige-
naar die authenticiteit met een vrolijke kwinkslag 
in huis wil halen! Je kiest uit schitterend konings-
blauw, warme cotto-kleuren of stijlvol zwart-wit. 
Welke kleur het ook wordt: je interieur lijkt instant 
vanonder de mediterraanse zon te komen.
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UNI-kleuren: Cotto - Nero - bianco - beige

Maillo-blauw

Cementi-cotto

Maillo-nero

Goed om weten: 

•	 Formaat: 20 x 20cm
•	 Volkeramische tegel
•	 NIEUWE TENDENS gebaseerd op 

de verweerde look van majolica 
tegels

•	 Knappe nieuwe decors
•	 Brengt de mediterraanse zon in 

huis en licht je interieur op!
•	 NIEUW: Gemaakt met Inkt-

jet-technologie
•	 Mix de decors vooral voor een 

nog authentieker effect
•	 Batibouwprijs:  

€ 23,75/m² (excl. btw)
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Maillo-blauw

NeoTRIX

3D reliëftegel met fluo accent

Sommige kleuren stimuleren de ver-
beelding en laten zich niet aan de 
kant zetten. De NeoTRIX-collectie 
is er dan ook eentje waar niemand 
onverschillig bij blijft. Deze strakke 
designtegeltjes zijn dan wel klein 
van formaat, maar zorgen voor een 
maximum aan impact!

Driedimensionaal
De NeoTRIX-collectie combineert 3D met fluor en wauw... dat is knallen! De 3D-vorm van de tegels wordt ver-
sterkt door de felle kleuren op de zijkanten. De handgeëmailleerde fluorkleuren zijn zo fel dat ze zorgen voor een 
lichteffect in combinatie met witte of zwarte tegels. Een statement, dat is waar je voor kiest met deze innovatieve 
collectie. De vele beschikbare kleuren zorgen ervoor dat de creativiteit gestimuleert wordt. Laat je gaan, speel 
met vorm en kleur en creëer zo je eigen, unieke interieurelement!

Looks, elegantie en innovatie: dat is de NeoTRIX-collectie!
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 15 x 15cm
•	 Volkeramische basis met hand-

geëmailleerde zijkanten
•	 Beschikbaar in twee 3D-uitwer-

kingen, in zwart of wit 
•	 Kies uit 9 accentkleuren
•	 Exclusief design 
•	 De Fluorkleuren zorgen voor 

een oplichtend effect
•	 Mix de relieftegels met de effen 

tegels voor een uitzonderlijk 
effect

•	 Exclusief voor de Benelux bij 
Veronove

•	 Batibouwprijs:  
3D € 168,75/m² (excl. btw) 
UNI € 32,95/m² (excl. btw)

NEO CENTRaL
Beschikbaar in zwart of wit 
keuze uit 9 accentkleuren

NEO SIDE
Beschikbaar in zwart of wit 
keuze uit 9 accentkleuren

accentkleur white

accentkleur black

FLUOR accentkleur blue

FLUOR accentkleur yellow

FLUOR accentkleur purple

FLUOR accentkleur fuchsia

FLUOR accentkleur orange

FLUOR accentkleur coral

FLUOR accentkleur lime
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Fluo
Gewaagde interieuraccenten

Felle tinten roze, geel, groen en blauw. In één woord: fluor! Toe aan wat vrolijkheid? Dan is deze spetterende col-
lectie echt iets voor jou! De Fluo-collectie knalt van de muren met intrigerende patronen en knappe kleurtjes en is 
exclusief verkrijgbaar bij Veronove Tegels.

Fluor geeft je interieur 
een heuse boost en past 
werkelijk overal bij. Je 
kan de kleuren eindeloos 
met elkaar combineren. 
Combineer die fluokleu-
ren met sterke vormen 
en je zal zien dat er een 
heel interessant grafisch 
effect ontstaat. Iets wat 
deze eigenzinnige collec-
tie zeker doet! 

Kies in 2019 voor een 
speels effect en zorg 
voor wat vrolijkheid 
in het interieur met de 
Fluo-collectie.
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 25 x 25cm
•	 Beschikbaar in 3 uitwerkingen:

1. Moda:  
             Zwarte basis met modern patroon

2. Deco:  
              Witte basis met traditioneel patroon

3. Geo:  
              Witte basis met geometisch patroon

•	 Kies uit 12 verschillende designs per uitwer-
king

•	 Opvallende statementtegel die hoofden 
doet draaien

•	 Exclusief voor de Benelux bij Veronove
•	 Batibouwprijs:  

FLUO € 14/stuk (excl. btw) 
UNI: € 35/m² (excl. btw)

NIEUWE TREND: FLUORACCENTEN IN JE BETEGELING
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Walldecor
Behang je muren met tegels

STAND 6-201 & 6-300

De zachtheid en het huiselijke van een accentmuur in behangpapier gecombineerd met de 
duurzaamhid van tegel? Welja, natuurlijk! Walldecor brengt rijkelijke decors in je interieur 
en doet dat op een warme en tastbare manier. 

Aquarel patronen
Deze XL-tegels van 60x120 cm brengen samen met de kracht van hun formaat een uitge-
sproken warmte met zich mee. De kleuren en tekeningen van de beschikbare patronen 
doen denken aan een vervaagde aquarel. Bij het zien van deze collectie gaan je handen 
automatisch omhoog. Zo’n wellustige patronen, die moet je gewoon aanraken.

Schilderkunst in tegelvorm
Kies voor een zacht bloemenpatroon in de douche of een geometrich accent aan de haard 
in de woonkamer. Of waarom niet op de vloer? Want deze volkeramische tegels komen 
ook daar tot hun recht. Walldecor geeft kunst nu de kans aangeraakt, bewandeld en be-
wonderd te worden! 
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W
alldecor
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 60 x 
120cm

•	 Kies uit 7 decors
•	 NIEUW: Uniek 

effect met een 
handgeschilderde 
vintage look

•	 Volkeramisch
•	 In tegenstelliung 

tot echt behang-
papier: kleurvast, 
waterbestendig en 
stootvast

•	 Batibouwprijs:  
€ 61/m² (excl. btw)
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Felix The Cat
The cat is back

100 jaar Felix The Cat. Meer introductie heeft deze collectie niet nodig. Het populaire cartoonfiguurtje kwam 
voor het eerst op het scherm in 1919 en was de allereerste geanimeerde cartoon. De kleine zwarte kat wordt 
nu vereeuwigd in al zijn glorie in deze tegelcollectie.

Zwart-wit versus vintage
Met de grafische zwart-wit tegeldecors kies je voor de hedendaagse Felix met een vleugje pop-art. In dit eer-
betoon komt de zwarte kat tot leven in tal van ludieke afbeeldingen, samen met de gekende uitdrukkingen 
in klassieke pop-art uitvoering. 

De vintage tegeldecors leggen de historische charme van het cartoonfiguurtje vast. Elke tegel herinnert aan 
de vindingrijkheid van Felix die zijn fans generaties lang inspireerde.
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 20 x 20cm
•	 Eerbetoon 100 jaar Felix The Cat
•	 Kies uit 2 collecties:  

vintage of zwart-wit
•	 Geschikt voor muur en badka-

mervloer
•	 Exclusief voor de Benelux bij 

Veronove
•	 Batibouwprijs:  

UNI € 32,95/m² (excl. btw) 
DECOR € 105/m² (excl. btw)
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Royal

Een juweeltje van een tegel

Met de Royal-collectie kies je resoluut voor 
elegantie en ambacht. Deze prachtige tegel-
tjes zijn met de hand geëmailleerd waardoor 
het fijne reliëf en de mooie vorm in de verf 
worden gezet. 

Elegant landelijk
Deze tegelcollectie voelt zich vooral thuis in 
de elegante landelijke woning. Ze zorgt met 
een lichte knipoog naar de barok voor een 
verfijnde en luxueze sfeer. Je kiest uit 4 re-
trokleuren: grijs, taupe, wit of blauw. Combi-
neer ook zeker de verschillende kleuren on-
derling, zo zet je de unieke vorm in de kijker.

Juweeltjes in elke kamer
Kies met deze tegels voor een toffe spat-
wand, combineer met een blauw hardstenen 
vloertje, plaats ze als eyecatcher in de badka-
mer of kies voor lambrisering met 2 kleuren. 
Voor elk wat wils met deze tegeljuweeltjes!
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 15 x 15cm
•	 Kies uit 4 kleuren
•	 Met de hand geëmailleerd
•	 Provencaals  tegeltje met 

barokke toets
•	 Voor de elegante, landelijke 

woning
•	 In exclusiviteit bij Veronove
•	 Batibouwprijs:  

€ 43,95/m² (excl. btw)
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X-collectie

Vernieuwende intensiteit aan de basis van je interieur

De X-collectie legt de basis voor eender welke 
stijl: minimalistisch, eigentijds, klassiek ele-
gant... Met deze collectie kan je eender welke 
stijlrichting uit!

Performance
De X-collectie is er eentje die gemaakt werd 
om geen uitdaging uit de weg te gaan. Deze 
performance-tegels zijn niet alleen gemakelijk 
te combineren, maar ook beresterk.  Er worden 
mineralen en ertsen in de klei ingebakken die 
de tegel niet alleen extra duurzaam maken, 
maar ook zijn eigen unieke look geven. 

Levensechte kopie
Waar een ‘gewone’ tegel die met digitale tech-
nologie gemaakt word zeer gedetaillerd vlek-
jes, wateradertjes en structuren van natuur-
steen kopieert, voegt de X-collectie een extra 
dimensie toe. Bij deze tegel voel je ook effectief 
kleine krasjes in de tegel. En dat zorgt voor een 
levensecht en authentiek stijlgevoel.

Tal van keuze
Je kiest uit 8 fenomenale kleuren: 5 soft colors 
en 3 primussen. De soft colors gaan uit van 
zachte kleuren die multitoepasbaar zijn, maar 
toch als anders worden ervaren door die ex-
tra dimensie. En de drie primiussen... Wel, laat 
je verleiden door een diepgroene, opvallend 
blauwe of sprekende marronkleur!  Ze zijn het 
nakijken meer dan waard en heffen elk interieur 
naar een hoger niveau. De X-collectie heeft ook 
een aantal accenttegels die het toelaten om te 
spelen met accenten. Kies voor een tapijt in de 
woonkamer, een accentmuur in de badkamer 
of een unieke spatwand.



CONTACT: gina@veronove.be  | 054 33 10 89
Foto’s en info via veronove.be -> persmappen 
Youtube: youtube.com/Veronove STAND 6-201 & 6-300

PERSBERICHT - NIEUW BATIBOUW 2019

beIge                 bIaNCo             gRIgIo              aNTRaCITe     FuMo                MaRRoNe       VeRDe                bLu

Goed om weten: 

•	 Formaat: 100 x 100cm of 
60x60cm

•	 Kies uit 8 kleuren
•	 Tijdloos en eindeloos  

combineerbaar
•	 Ook beschikbaar met decor
•	 Fenomenale kleurenkeuze
•	 Extra digitale dimensie:  

levensechte textuur
•	 Batibouwprijs:  

€ 31/m² (excl. btw)
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CerMetal

Uniek tegeldesign met metaaleffect

Goed om weten: 

•	 Formaat:  
100 x 100cm, 75x150cm of 75x75cm

•	 Look van tegel verandert naargelang licht en 
invalshoek

•	 Echte metaaldeeltjes verwerkt in email
•	 UNIEK in zijn soort
•	 Lappato tot hoogglans-effect met uitzicht 

van geborsteld inox

•	 Geschikt voor vloer en muur
•	 Vorstvrij
•	 Batibouwprijs:  

€ 34,95/m² tot € 38,95/m²(excl. btw)

een echte hoofdendraaier, deze Metal-collectie. De tegels hebben een ongekende diepte in kleur en glans die 
zorgt voor een metaallook op muur en vloer. Met deze collectie kies je voor een tegel die in verbinding staat met 
zijn omgeving en verandert in het licht.

Die metaallook is volledig gefundeerd, want in de tegel zitten echte metaaldeeltjes verwerkt. Een techniek die 
van deze tegel een gevoelig baasje zou maken, ware het niet dat deze tegel een kleurloze email kreeg die voor 
een sterke beschermlaag zorgt! Geen kans op roesten hier! Na het vormen van de tegel wordt de email met de 
metaaldeeltjes in de tegel gebakken en daarna wordt het bakproces nog eens herhaald, maar deze keer met 
een kleurloze email. Een sterke tegel dus, die volledig vorstvrij is en op muren en vloeren kan geplaatst worden.

De Metal-collectie voor variatie in je interieur. Vanuit de ene invalshoek zie je een matte tegel die 
op geborsteld inox lijkt, maar wandel wat verder en plots heb je een diepglanzende tegel. En dat, 
dat zorgt voor eindeloos interessante interieurinrichting. Dag verandert in nacht, natuurlijk licht 
maakt plaats voor sfeervolle verlichting en jouw tegel... die verandert mee. Intrigerend op zijn minst.
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Mother of Pearl

BINNENKORT IN PRIMEUR BIJ DE NIEUWE TEGEL SINT-MaRTENS-LaTEM:

Parelmoer tegel van 60x60 waarmee de volledige buitengevel van de vernieuwde showroom van De 
Nieuwe Tegel bekleed zal worden. Dat wordt een architecturaal staaltje tegelvernuft!

Exclusief voor Veronove gemaakt!
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De Woodwork-collectie is gebaseerd op de warmte en het natuurgevoel die hout in huis haalt. alleen is er een 
extra dimensie aan toegevoegd met een uniek lijnenspel dat de creativiteit doet stromen.  bij het samenvoe-
gen van de verschillende tegels ontstaat een grafisch schouwspel dat je hele interieur meteen een injectie van 
warmte en eigenheid geeft.

Deze volkeramische tegels geven de illusie van in hout gesculpteerde lijnen.  Voeg dat toe bij de feilloze in-
terpretatie van hout dat je terugvindt in de collectie en je weet dat het goed zit. als je in detail kijkt zie je hier 
en daar houtnerven- en knopen die de natuur waarheidsgetrouw interpreteren. Warme kleuren, het gevoel 
van comfort en een grafisch hoogstandje, dat is wat je in huis haalt met de Woodwork-collectie!

Woodwork

Gesculptuurde tegels
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Goed om weten: 

•	 Formaat: 60x60cm
•	 Kies uit 3 kleuren
•	 Combineer de verschillende motieven door de tegels te roteren zoals je creativiteit dat wenst
•	 Waarheidsgetrouwe interpretatie van hout met nerven en knopen
•	 Illusie van houtsculptuur aan je muur
•	 Batibouwprijs: € 34,95/m² (excl. btw)
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NIEUW KERAMISCH PARKET

Onze collectie is opnieuw uitgebreid met de nieuwste tendensen

MODERN EN SCANDINAvISCH

ROBUUST EN INDUSTRIEEL
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NATUURLIJK EN AUTHENTIEK

STIJLvOLLE GRIJSTINTEN

NIEUWE OUTDOOR COLLECTIES
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NIEUWE OUTDOOR COLLECTIES

Dik, dikker, dikst is de regel voor je terras, oprit en buitenbetegeling in 2019

2 cm dik

NIEUW: KERAMISCHE imitatie CEPPO - 2cm DIK
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NIEUW: KERAMISCHE tegel afgeronde hoeken en getrommelde randen

2 cm dik
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NIEUW: KERAMISCHE TEGEL 3cm DIK
•	 een variatie aan kleuren en stijlen beschikbaar
•	 Innovatie en kracht gebundeld in 1 tegel!

3 cm dik


