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Voorkomt 
waterdoorslag

Voor extra
(kleur)accenten

Eenvoudig 
te reinigen

Keramische raamdorpels:   
meer dan bescherming 
en afwerking in één 
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Over Wienerberger
Wienerberger produceert keramische bouw- en bestratingsma-
terialen met een lange levensduur. Energie-efficiëntie en duur-
zaamheid bepalen onze industriële standaard. Wij bieden toe-
komstgerichte bouwmateriaaloplossingen met overtuigende 
prestaties. De topmerken Wienerberger, Terca, Porotherm, Poriso 
en Koramic vormen een inspiratiebron voor architecten en bouw-
professionals. Dankzij onze grote kennis van keramische pro-
ducten zijn wij uitgegroeid tot een meedenkend partner voor 
partijen in de gehele keten.

Geef muren karakter
Kleuren van bakstenen en dakpannen zijn bepalend voor de 
sfeer van een woning. Met het markante lijnenspel van Terca 
raamdorpels brengt u extra (kleur)accenten aan. Een keramische 
raamdorpel geeft een muur karakter.

1. Snelle en effectieve afvoer van regenwater door uitgekiende vorm

2. Gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen en voorkomt ontsierende aanslag

3. Kleurecht en blijvend mooi

4. Individueel kleuraccent in de gevel

5. Onderhoudsvrij

6. Uitbreidbaar met bijpassend assortiment gevelstenen en muurafdekken

7. Leverbaar in op maat gemaakte prefab elementen voor een snelle verwerking

7 redenen om te kiezen 
voor Terca keramische raamdorpels:
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Keramische raamdorpels
Prefab raamdorpelelementen

Bij vervanging van kozijnen en het plaatsen van 
isolerende beglazing is vervanging van raam-
dorpels een logische keuze. Keramische raam-
dorpels bieden beeldkwaliteit, levensduur, kleur-
echtheid, weinig onderhoud en optimale bescher-
ming. De prefab raamdorpelelementen verkorten 
de renovatietijd en reduceren faalkosten. Bewoners 
ervaren minder overlast.

Terca keramische raamdorpelelementen worden 
op maat gemaakt en kant-en-klaar geleverd; des-
gewenst inclusief einddorpels en verstekhoeken.

A

C

B

1. Vier tot acht keer sneller te verwerken dan losse 

 raamdorpels, afhankelijk van projectgrootte

2. Strak van lijn met volle voegen tot in de nok

3. Minder weersafhankelijk bij plaatsing

4. Voorkomen van zaagverlies levert extra besparing

5. Gelijmde voegen voorkomen eventuele uitloging

Aandachtspunt:
• Uw offerte direct op maat via raamdorpel.nl/wienerberger

Duurzame afwerking 
en verwerkingsgemak

Montage raamdorpelelementen:

A. Specie in één keer aangebracht

B. Het raamdorpelelement past precies

C. Nog even aandrukken en klaar

Beeldkwaliteit, 
levensduur, 
kleurechtheid

Snel renoveren met 
keramische raamdorpelelementen

5 voordelen van prefab keramische 
raamdorpelelementen:
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Keramische raamdorpels
Assortiment

Meer informatie over keramische raamdorpels, technische tekeningen en 
verwerking vindt u op onze website www.wienerberger.nl/raamdorpels

7

1

3
2

6

5

4

1. Enkelvoudige muurafdek/
verstekhoek (ezelsrug)

2. Shadow line (neussteen)   
 Voor horizontale belijning in de 

gevel, eventueel in combinatie 
met raamdorpels

3. Enkelvoudige muurafdek 
(ezelsrug)

4. Verstekhoek    
 Voor gebruik op plaatsen waar 

raamdorpels een hoek maken, 
zoals bij erkers

 

5. Einddorpel      
 Voorkomt dat vocht zich in de 

hoeken verzamelt; leverbaar met 
verticale groeven of met opstaan-
de rand

6. Samengestelde muurafdek
 (raamdorpels met paddestoel-

sluitstuk)

7. Raamdorpel    
 Zorgt voor effectieve waterafvoer 

zodat de onderliggende gevel 
droog en schoon blijft
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Keramische raamdorpels

Verstekhoeken

Op deze pagina’s  tonen wij het standaard kleurenpalet van Terca raamdorpels. Op aanvraag zijn nagenoeg alle RAL-kleuren leverbaar. 
Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden bij onze verkoopafdeling: T 088 – 11 85 950 of raamdorpels@wienerberger.com 

Standaard raamdorpels Forte raamdorpels

Kies en combineer

Donkerbruin

Zwart

Zwart hoogglans

Lichtbruin

Onverglaasde serie Verglaasde serie Verglaasde serie

Touché serie

IJzerklinker

Blauw gesmoord Ivoor

Basaltgrijs

Platinagrijs

Touché serie

Lichtbruin

Zwart

Donkerbruin

Basaltgrijs

Einddorpel (Forte) 
met groef

Einddorpel 
met opstaande rand

Einddorpel 
met groef

Neussteen

Donkerbruin hoogglans

Raamdorpelclips 
voor optimale 
ventilatie

Online informatie

Tussen een houten kozijn en een raamdorpel 
is een kleine ruimte nodig voor ventilatie om 
houtrot te voorkomen. Met de raamdorpelclip 
is deze ruimte zo gemaakt. De clip schuift u 
eenvoudig over de raamdorpel. De clips zijn 
leverbaar in drie verschillende formaten.

Meer informatie over Terca keramische 
raamdorpels vindt u op 
www.wienerberger.nl/raamdorpels.

Hier vindt u onder meer technische 
detailtekeningen, referenties en 
verwerkingsadviezen.

Het assortiment keramische raamdorpels en 
accessoires biedt maximale vrijheid in ontwerp. 
Het basisgamma raamdorpels wordt gecomple-
teerd door handige hulpmiddelen als verstek-
hoeken en einddorpels; en biedt extra esthetische 
mogelijkheden met kop- en neusstenen.
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Assortimentsoverzicht

M Uit voorraad leverbaar.  
m Op aanvraag  

Op projectbasis zijn nagenoeg 
alle kleuren mogelijk.

 1  IJzerklinker
 2  Blauw gesmoord
 3  Lichtbruin
 4  Donkerbruin
 5  Donkerbruin hoogglans
 6  Zwart
 7  Zwart hoogglans
 8  Ivoor
 9  Platinagrijs
 10  Basaltgrijs

Wienerberger B.V.
Verkoop Terca raamdorpels
Industrieterrein 8
5981 NK Panningen

T 088 - 11 85 950
F 088 - 11 85 053
raamdorpels@wienerberger.com
www.wienerberger.nl/raamdorpels 08
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Raamdorpels

Raamdorpel kering 20 mm

105 x 105 x 30           

140 x 105 x 30   

160 x 105 x 30           

180 x 105 x 30   

215 x 105 x 30           

250 x 105 x 30    

280 x 105 x 30    

Raamdorpel kering 20 mm - Forte
160 x 105 x 35

160 x 215 x 35    

Raamdorpel kering 40 mm 160 x 105 x 30  

Verstekhoeken

Verstekhoek 20 mm 90° inwendig 160 x 105 x 30

Verstekhoek 20 mm 90° uitwendig

105 x 105 x 30

160 x 105 x 30

215 x 105 x 30

250 x 105 x 30

280 x 105 x 30

Verstekhoek 20 mm 135° inwendig 160 x 105 x 30

Verstekhoek 20 mm 135° uitwendig

105 x 105 x 30

160 x 105 x 30

215 x 105 x 30

Verstekhoek 20 mm Forte  90° uitwendig 160 x 105 x 35

Verstekhoek 40 mm 90° uitwendig 160 x 105 x 30

Einddorpels

Einddorpel kering 20 mm met groef
160 x 105 x 30

215 x 105 x 30

Einddorpel kering 20 mm met opstaande rand links/rechts 160 x 105 x 30

Einddorpel kering 40 mm met groef 160 x 105 x 30

Einddorpel kering 20 mm met groef - Forte 160 x 105 x 35

Shadowline - neusstenen

Shadowline - neussteen standaard 150 x 105 x 30

Shadowline - neussteen hoeken inwendig 150 x 105 x 30

Shadowline - neussteen hoeken uitwendig 150 x 105 x 30

Shadowline - neussteen Forte 150 x 215 x 35

Shadowline - neussteen Forte hoeken uitwendig 150 x 215 x 35

Muurafdekken

Muurafdek ezelsrug
150 x 105 x 30

280 x 105 x 30

Muurafdek samengestelde hoek verlijmd uitwendig 90° 280 x 105 x 30

Muurafdek eindsteen / hoeken 150 x 105 x 30

Muurafdek eindsteen (ezelsrug) 280 x 105 x 30


