
Geveloplossingen

Onbezand, voor een 
authentieke uitstraling.

Glans en kleurnuances 
door bijzondere 
stooktechnieken

Vormvast, maatvast, 
gewoon erg goed

Bloemen-serie:
wasserstrich in optima forma
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie

De kracht van keramiek. 
De wereld van Wienerberger.

Wij geloven in de kracht van keramiek. Als geen ander weten we bij Wienerberger 
hoe onze keramische producten een omgeving tot leven kunnen brengen. We zijn 
namelijk de enige producent die de volledige keramische gebouwschil en bestrating 
kan leveren. Op de authentieke sfeer, de warme uitstraling en het uitstekende com-
fort van duurzaam keramiek kunnen we nog honderden jaren bouwen. Want ook 
over 100 jaar willen we nog prettig kunnen wonen, werken en leven. Samen met 
onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar nieuwe toepassingen om onze toe-
komstige leefomgeving vorm te geven. Want Wienerberger weet als geen ander wat 
er leeft in de wereld.



Geveloplossingen

Geen mooiere inspiratiebron dan de kleuren 
van de natuur. De Bloemen-serie combineert 
sprekende zomerkleuren met intrinsieke kwa-
liteit. Vormvast, maatvast, gewoon erg goed. 
En trendsettend in baksteen.

Bloemen-serie. Wasserstrich in optima forma.
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie

Bijzondere stooktechnieken
De wisselende glans en vele kleurnuances komen 
tot stand door bijzondere stooktechnieken. Natuurlijke 
gradaties en kleurtonen komen zo terug in deze 
buitengewone lijn Terca gevelbakstenen.

Complete reeks
Wienerberger biedt met de Bloemen-serie een 
complete reeks prachtige kleuren. Onbezand, voor 
een authentieke uitstraling. Leverbaar in waal-
formaat. Hoornbloem, Kogelbloem en Passiebloem 
ook leverbaar in waaldikformaat. 
Kijk voor meer informatie in het productzoeksysteem 
op www.wienerberger.nl/gevel
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie
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Goudsbloem

Teunisbloem - WF 11136703

Zonnebloem - WF 11136903

Goudsbloem - WF 11136803
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie
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Passiebloem

Passiebloem - WF 11139907

Passiebloem - WDF 11139927
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie
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Hoornbloem

Hoornbloem - WF 11134607

Hoornbloem - WDF 11134627

Koekoeksbloem - WF 11135607
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Gevelbakstenen
Bloemen-serie
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kogelbloem

Kogelbloem - WF 11132907

Kogelbloem - WDF 11132927



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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