
Astro-serie:  
helder als duizend sterren   

Geveloplossingen

Bijzondere 
schitteringen

Zes heldere sorteringen, met
rijke combinatiemogelijkheden

Aan alle zijden 
verwerkbaar
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Gevelbakstenen
Astro-serie

De heldere kenmerken van sterren vertaald 
in een nieuwe serie Terca gevelbakstenen, 
dat is de Astro-serie: zes stralende handvorm-
sorteringen van hoge kwaliteit. 

Astro-serie. Ontdekking van het heelal.
Het spel tussen glans en mat 
Met Astro is de gevel de ster. De Astro-bakstenen 
zijn aan alle zijden, ook aan de kopse kanten, 
op dezelfde wijze verrijkt.  Deze verrijking resul-
teert in een reeks van schakeringen die van 
(half)mat tot glanzend reiken. Dit afhankelijk van 
de hoeveelheid toegevoegde ‘sterrenstof’.  

Meerzijdig toepasbaar
Door Wienerberger’s speciale productiemetho-
de hebben de Astro bakstenen aan alle zijden 
dezelfde uiterlijke kenmerken. Deze bakstenen 
ontberen een zogenoemde ‘vuile kant’ en zijn 
aan alle zijden te verwerken. Astro-stenen zijn 
dus meerzijdig toepasbaar, met minder kop-
zorgen voor de verwerker. 

Een heldere basis voor sprekende kleuren 
Astro staat voor zes sorteringen gevelbakstenen 
met sprekende, frisse kleurnuances. Gebakken 
op een heldere kern. De krachtige nuanceringen 
komen zowel per baksteen als binnen de sortering 
terug.

Rijke combinatiemogelijkheden 
Door dezelfde textuur en overlappende basiskleu-
ren, vullen ‘de zes’ elkaar goed aan. De Astro’s 
verbinden, zijn mooi om met elkaar te gebruiken. 
Voor een gevel met meerdere accenten. Voor een 
solitair, afwijkend geveldeel. Of voor eenheid in 
verscheidenheid: seriematige woningbouw met  
individuele expressies. 

Avior
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Gevelbakstenen
Astro-serie

Natuurlijke tonen van zand. 

AgenA

Altair
Artikelnummer WF 19030
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Avondrood van de ondergaande zon.Rijker geschakeerd, pure kwaliteit.

PolluxAltAir

Artikelnummer WF 19010 Artikelnummer WF 19070



Stralend ambachtelijk rood.

Avior

Sargas
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Gevelbakstenen
Astro-serie

Artikelnummer WF 1950
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Modernistisch palet. Strenger grijs, lichte nuances.

Polaris SargaS
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Artikelnummer WF 19000 Artikelnummer WF 19090



Wienerberger B.V.
Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 088 - 118 51 11
F 088 - 118 50 05 
info.nl@wienerberger.com 
www.wienerberger.nl/gevel 0
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