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De kracht van
het glanzend vlak
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Geglazuurd keramiek. Levendig. Intens. Kleurrijk.
Terca glazuurbakstenen spreken een inspirerende geveltaal. De mogelijkheden en toepassingen om bij nieuwbouw
en renovatie een verrassend gevelbeeld te creëren, zijn eindeloos. En bij restauraties helpen glazuurbakstenen het
project in oude glorie te herstellen. De duurzame glazuurlaag geeft extra kleurmogelijkheden en zorgt voor een
fraaie spiegeling en textuur. Die uitstraling is voor altijd, dankzij de hoge duurzaamheid en het onderhoudsarme
karakter. Alsof u met sieraden een gevel of wand rijgt. Dat is de kracht van het glanzend vlak.
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Nieuwbouw culinair centrum en hotel Zuidblok | Stadionplein, Amsterdam

Een eeuwigdurende
glansrol
De geglazuurde baksteen speelt steeds vaker een
glansrol bij nieuwbouw, renovatie en restauratie.
Een glans die bovendien niet snel verloren gaat.
Keramische materialen overleven honderden, zo
niet duizenden jaren. En dat geldt zeker voor een
verglaasde baksteen.
Met de keuze voor een geglazuurde baksteen in
kleur, glansgraad en eventueel extra effect zijn pas de
eerste stappen gezet. Ook de vorm van de baksteen
is gezichtsbepalend. Net als het metselwerkverband

en het voegwerk: om het juiste effect te bereiken,
moeten alle details kloppen.
In dit intensieve ontwikkeltraject denkt Wienerberger
graag mee. We hebben veel kennis en ervaring
opgebouwd bij de ontwikkeling van onze series
glazuurstenen en bij maatwerktrajecten. Elk project
levert weer nieuwe informatie en waardevolle kennis
op, die we graag inzetten bij een volgend, glansrijk
project.

“GLAZUURBAKSTENEN ZORGEN VOOR
GEVELGEZICHTEN MET KLEUR,
DETAILLERING IN ORNAMENTIEK
EN FRAAIE VISUELE CONTRASTEN”
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MEER PROJECTEN EN
INSPIRATIE VINDT U OP
WIENERBERGER.NL/
GLAZUURBAKSTENEN

Renovatie en aanbouw woonzorgcentrum Engelendale | Brugge, België

Renovatie metrostation | Rotterdam

Restauratie Beurs van Berlage | Damrak, Amsterdam
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Krachtige series als vertrekpunt
voor eindeloze keuzevrijheid
Onze glazuurbakstenen zijn onder meer verkrijgbaar
in twee krachtige en inspirerende series: Crystal en
Pearl. Elke serie heeft een geheel eigen karakter.
Standaard worden de series Crystal en Pearl geproduceerd in waalformaat en Engels formaat. Alle
series worden uitgevoerd in strengpers.
De Crystal-serie bestaat uit een selectie gladde glazuurbakstenen in krachtige, effen kleuren met een
luxe hoogglanseffect. Het kernassortiment bestaat
uit de primaire kleuren rood, blauw, geel en groen,
aangevuld met wit en zwart.
De gladde glazuurbakstenen van de Pearl-serie
zijn uitgevoerd in negen basiskleuren met een bijzonder pareleffect. Dit zorgt voor een zachtere uitstraling.
De Pearl-serie sluit hiermee aan bij de markttrend in

de richting van meer genuanceerde tot zelfs bonte
gevels, waarbij de individuele gevelstenen op natuurlijke wijze in elkaar over lijken te vloeien.
Eindeloze maatwerkmogelijkheden
Van elke serie zijn op projectbasis nagenoeg
alle RAL-kleuren mogelijk. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om buiten de series op projectbasis
een geheel eigen uitstraling te ontwikkelen. Daarbij heeft u de keuze uit een rijk palet aan kleuren,
kleurnuances, texturen, effecten en glansgraden.
Maar ook in steenvormen is er veel mogelijk.
We gaan graag samen met u aan de slag om de
gewenste uitstraling voor uw project te realiseren.

Crystal
Gladde glazuurbakstenen in krachtige, effen kleuren met een luxe hoogglanseffect.
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Glazuurbakstenen in speciale kleuren uit de Crystal-serie.

Nieuwbouw appartementen | London City Island

“	LEVENDIG. INTENS.
KLEURRIJK.
GLAZUURBAKSTENEN
SPREKEN EEN
INSPIRERENDE
GEVELTAAL.”

Pearl
Gladde glazuurbakstenen met een bijzonder pareleffect voor een wat zachtere uitstraling.
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“KLEUREN, TEXTUREN,
GLANSGRADEN EN METALLICS:
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ONEINDIG”
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Samen aan
de slag
Maatwerk
Wienerberger biedt een palet glazuurbakstenen
in twee series. Bij veel projecten ondernemen we
echter een onderzoekstraject naar de verschillende
opties op het gebied van kleur, kleurnuances,
textuur, vorm en glansgraad.
Op basis van proefstukken en soms mockups
werken we samen met architecten aan de
gewenste uitstraling voor de gevel of wand. Zo
kunnen wij bijvoorbeeld bij restauratie of uitbreiding
de bestaande glazuurbakstenen exact kopiëren.
Onze adviseurs kijken daarbij niet alleen naar de
steen, maar naar het gehele ontwerp. Zo kan de
oriëntatie van een gebouw meespelen bij de keuze

voor de glansgraad. Ook de voegkleur luistert heel
nauw; die moet het beoogde effect ondersteunen.
Op basis van onze ruime kennis en ervaring
adviseren we u graag.
Speciale effecten
Het is mogelijk om het glazuur van een speciaal
effect te voorzien, bijvoorbeeld een metallic effect.
Hiervoor voegen we bepaalde toeslagmaterialen
toe aan het glas, de basisgrondstof van de
glazuurlaag. Deze worden met de toplaag van de
steen in het glazuur meegebakken. Elke combinatie
van grondstoffen (klei, glas) en toeslagmaterialen
(pigment, metaaloxiden) testen we om de kwaliteit
van het glazuur te controleren.
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Vorm & proces
Handvorm-, vormbak- of strengperssteen. Steenstrip
of volle steen. Reguliere of afwijkende steenformaten.
Er valt veel te kiezen en we adviseren u graag. In onze
steenfabriek in Panningen produceren we strengpersstenen inclusief vormstenen, die direct van glazuur
worden voorzien; het eenbrandsprocedé. Bij een

twee
brandsprocedé voor
zien we specifieke steen
varianten uit andere steenfabrieken van Wienerberger
in Panningen van een glazuurlaag. Op project
basis
doen we altijd aanvullende proeven om de juiste
kwaliteit en uitstraling van de steen en het glazuur te
garanderen.

“GLAZUURBAKSTENEN ZIJN BIJZONDER
SLIJTVAST EN ONDERHOUDSARM.
GEMAAKT VOOR EEN EXTREEM LANGE
LEVENSDUUR.”
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Keuze voor
het leven
Duurzame keuzes
Voor het glazuren van onze bakstenen gebruiken we
alleen loodvrije glazuur. Door jarenlange ontwikkeling
en ervaring zijn we in staat om 100% loodvrije glazuurbakstenen te produceren van hoogwaardige kwaliteit.
Voor een goede hechting van het glazuur worden
glazuurbakstenen gebakken op hoge temperaturen.
Dit gaat in de meeste gevallen volgens een eenbrandsprocedé; de meest energie-efficiënte productiewijze
voor glazuurbakstenen.
Actief milieubeleid
Wienerberger heeft concern-breed een actief milieu
beleid dat erop is gericht om waar mogelijk energie
en water te besparen. Tegelijkertijd zetten we zoveel
mogelijk in op groene energie. De herkomst van de
veelal hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen wordt
aandachtig gemonitord. Wienerberger zet actief in op
het verhogen van de levensduur van geleverde producten en op het verkleinen van de milieu-impact van het
product en productieproces. Keramische bakstenen
en glazuur
bakstenen in het bijzonder zijn dan ook
gemaakt voor een extreem lange levensduur.

Meer weten over onze
glazuurbakstenen?
Onze adviseurs luisteren naar uw wensen en
informeren u over de esthetische en technische
mogelijkheden. We werken graag samen aan een
passende oplossing. Neem contact op met onze
adviseurs via 088 - 118 51 00 of stuur een e-mail naar
glazuurbakstenen@wienerberger.com.
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De kracht van keramiek.
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Wij geloven in de kracht van keramiek. Keramische producten brengen een omgeving tot leven. Op de
authentieke sfeer, de warme uitstraling en het uitstekende comfort van duurzaam keramiek kunnen we nog
honderden jaren bouwen. Want ook in de toekomst willen we nog prettig kunnen wonen, werken en leven.
Samen met onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar nieuwe toepassingen om onze leefomgeving vorm te
geven. Wij zijn de enige producent die de volledige keramische gebouwschil en bestrating kan leveren.
Wienerberger weet daarom als geen ander wat er leeft in de wereld van keramiek.

Wienerberger B.V.
Verkoop Terca glazuurbakstenen
T 088 - 118 51 00
glazuurbakstenen@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

