Keramische bouwoplossingen voor
duurzame waardevermeerdering
van bestaande bouw
Slimme,
energiebesparende
oplossingen

Lange
levensduur

Kleurecht,
blijvend mooi

Keramische renovatieoplossingen
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Alles onder één dak

Duurzame waardecreatie
is een bewuste keuze voor
keramische kwaliteit.
Voor dak, gevel, wand
en straat.

10 aandachtspunten voor
integraal keramisch renoveren
1 Verlenging levensduur
2 Individuele ontwerpmogelijkheden

Alles onder één dak
Als enige heeft Wienerberger keramische oplossingen voor de gehele bouwschil onder één dak; voor nieuwbouw en renovatie. Eén contact voor alle componenten met kennis, ervaring en advies op maat.

3 Waardevaste investering
4 Duurzame bouwoplossingen
5 Keramiek is blijvend mooi
6 Betere isolatiewaarden
7 Meer comfort

Oplossingen in keramiek
Hoogwaardig keramische renovatieoplossingen dragen bij aan betere isolatiewaarden en meer wooncomfort.. Een fraaie keramische
buitenschil, voor gevel en dak, geeft iedere leefomgeving een impuls.
Kleurecht en blijvend mooi.

8 Minder onderhoud
9 Kleurvast
10 Eén aanspreekpunt

Ruime keuze in keramische dakpanmodellen, afwerkingen en kleuren
Dak

Afwerkingsmogelijkheden voor bovendakse isolatie en optopping
Compleet assortiment keramische hulpstukken en toebehoren
Vervanging buitenschil met bakstenen, SlimBricks en keramische dakpannen

Gevel

Na-isolatie met bakstenen afwerking (geventileerd/ongeventileerd)
Prefab keramische raamdorpelelementen

Binnenmuur

Keramische binnenmuurstenen voor aan- en uitbouw

Straat

Upgrading van de buitenruimte met straatbakstenen

Dakoplossingen
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Dakrenovatie

Duurzame oplossingen voor
renovatie van het hellende dak

Hellende daken verdienen
een tweede leven
Veel dakpannen uit de jaren ‘60 en ‘70 zijn aan vervanging toe.
Wienerberger biedt met Koramic een uitgekiend programma met
keramische oplossingen voor hellende daken. Een groot assortiment
dakpannen en hulpstukken staat garant voor kwalitatieve ontwerpen.
Slim, duurzaam en toepasbaar in verschillende renovatiesituaties.

Oplossingen voor keramische dakrenovatie
Dakrenovatie - jaren ’60-‘70
Diverse keramische dakpanmodellen met variabele latafstand
Modulair verwerkbare keramische dakpannen (één op één vervanging van beton mogelijk)
Voor ieder dak een passende oplossing; van 9 stuks per m2 tot 66 stuks per m2
Dakrenovatie - binnenstedelijk
Assortiment keramische dakpanmodellen met historische uitstraling (OVH, VHV, OH), in vele kleuren en afwerkingen leverbaar
Passend in stedelijke context
Afwerking na dakisolatie
Perfecte keramische afwerking tussen gevelpannen en gevel bij bovendakse isolatie met keramisch gevelaansluitprofiel
Volledig keramisch, eenheid in materialisering en kleur

6

Dakoplossingen
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Dakrenovatie

Past altijd
Wienerberger biedt passende oplossingen voor dakrenovatie. Zo zijn
bijvoorbeeld Madura en Modula modulair te verwerken. Keramische
dakpannen met variabele kopsluiting beschikken over speelruimte
waardoor deze binnen een bepaald panlatbereik verwerkt kunnen
worden. Zo worden in de lengte van het dakschild altijd hele pannen
verwerkt.

Authentiek nieuw
Wienerberger heeft ook passende oplossingen voor typische
historische modellen als Mulden en Rijnland. De dakpannen
uit de specifieke Cottage- en Vieilli-serie zijn voorzien van
een bijzonder patina. Hierdoor bieden zij de uitstraling van
eeuwenoude dakpannen. Perfect passend op historische
gebouwen.

Duurzame keuze
De Modula is voorzien van DUBOKeur, een extra motivatie als duurzaamheid een bepalend inkoopcriterium is.

Lage cost of ownership
Keramiek verdient zich terug. Wienerberger geeft een garantie tot 30 jaar op keramische dakpannen. In de praktijk is
een levensduur van 75 jaar eerder regel dan uitzondering.
Optoppen van daken
Een plat dak optoppen naar ‘hellend’ geeft de woning ruimte en meerwaarde. Wienerberger biedt u de dakpannen en
de bakstenen of baksteenstrippen voor de geveldelen van
de opbouw.
Afwerking dakisolatie met gevelaansluitprofiel
Het Koramic gevelaansluitprofiel zorgt bij bovendakse isolatie van bestaande woningen voor een geheel onderhoudsvriendelijke aansluiting tussen gevelpannen en gevel.

De kwaliteit van keramische dakoplossingen
Passende oplossingen voor renovatie en nieuwbouw
Lange levensduur
Kleurecht en blijvend mooi
Ieder gebouw zijn eigen identiteit
Keuze uit vele modellen, kleuren en formaten
30 jaar garantie
Duurzame keuze
Behoud van historische kenmerken

Geveloplossingen

8

9

Gevelrenovatie

Vervangen buitenschil:
verfraaiing en
waardevermeerdering

Keuzevrijheid in
keramische gevelrenovatie

Jaarlijks krijgen vele woningen een prachtige nieuwe schil. Isoleren
van buitenaf levert aantoonbaar meer op dan van binnenuit. En het
reduceert overlast voor bewoners – binnen hoeft bijna niets te gebeuren. Na het verwijderen van de buitenschil is meer ruimte beschikbaar
om optimaal energie te besparen, door toevoeging van een isolatiepakket van aanzienlijke dikte. Voor het vervangen van de buitenschil
is een breed keramisch productenpakket beschikbaar, waarmee het
karakter van de woningen behouden blijft of kan worden verbeterd.
Renoveren met standaard gevelbakstenen
Een nieuw buitenspouwblad is revitalisering van uw bezit. Vervanging
lost de bouwkundige onvolkomenheden van de bestaande schil op.
Het brede assortiment Terca gevelbakstenen biedt vele mogelijkheden voor renovatie. Bijvoorbeeld bij handhaving van het binnenblad
en verbreding van de fundering. Daarna wordt een nieuw buitenspouwblad met volle Terca gevelbakstenen opgetrokken.
Slank renoveren met SlimBrick
Bínnen bestaande rooilijnen renoveert u met SlimBrick; een slanke
gevelbaksteen (70 mm breed) met 30% minder volume. Dat betekent
reductie van grondstoffen, energie en transportkosten. De drie uitsparingen in deze baksteen dragen hier extra aan bij. De slanke vorm
biedt ruimte voor extra isolatie in de spouwmuur - zónder kostbare
aanpassingen van de fundering. SlimBricks zijn er in diverse sorteringen en twee uitvoeringen. Voor standaard of polymetrisch metselwerk.

Oplossingen voor keramische gevelrenovatie
Keuze uit meer dan 400 Terca sorteringen gevelbakstenen
Vervanging buitenschil

Terca SlimBrick gevelbakstenen (70 mm); extra ruimte voor isolatie in
spouwmuur
Verticale gevelbekleding met Koramic dakpannen

Restauratie buitenschil

Keuze uit brede variëteit steenformaten en vormen voor restauratie
van historische woningen en gebouwen. Ook zijn bakstenen met een
authentieke glazuurlaag op maat leverbaar.

Na-isolatie met bakstenen uitstraling

StoTherm Vario

Geventileerd wandsysteem

Eter-Backer systeem

Kozijnrenovatie

Keramische raamdorpelelementen; op maat geprefabriceerd

Restauratie gevel:
behoud van bakstenen architectuurerfgoed
Nederland kent een rijke historie aan baksteenarchitectuur.
Voor behoud van dit keramische erfgoed, vaak onderdeel
van een beschermd stadsgezicht, kan reparatie en vervanging van bakstenen en/of voegwerk noodzakelijk zijn.
Wienerberger biedt voor restauratietoepassingen een speciaal
assortiment bakstenen in historische formaten zoals Restomat/
Renova, vechtformaat, ijsselformaat en juffertje. Authentieke
producten die passen in het kleurenbeeld van toen. Ook zijn op
aanvraag historische baksteenvormen mogelijk zoals keramische
afzaatstenen, lekdorpels en hoekstenen.

Geveloplossingen
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Gevelrenovatie

Na-isolatie: comfortverbetering
met keramische uitstraling
StoTherm Vario:
Thermische buitengevelisolatie met bakstenen afwerking
Na-isolatie is een krachtig instrument voor comfortverbetering.
Baksteenstrippen op de isolatie handhaven of versterken de bestaande beeldkwaliteit. Professioneel verlijmd en gevoegd is het resultaat
niet te onderscheiden van een traditioneel gemetselde gevel. StoTherm
Vario met Terca baksteenstrippen verrijkt de gevel: perfecte isolatie,
een keramisch uiterlijk en een laag gewicht per m2. De opbouw bestaat
uit polystyreen isolatie afgewerkt met een minerale mortel-weefsellaag,
waarop de baksteenstrippen worden gelijmd. Intrinsieke voordelen zijn
ook: hoge scheurbestendigheid, mechanisch belastbaar, hoge Rc-waarde
en maximaal weersbestendig. StoTherm Vario wordt rechtstreeks op
de bestaande buitenmuur aangebracht.

Duurzame afwerking
en verwerkingsgemak
met raamdorpelelementen

Arichitect: Pascal Lafort, Sint-Lievens-Houtem

Eter-Backer systeem:
Geventileerd wandsysteem met bakstenen afwerking
Een geventileerd wand- en plafondsysteem met baksteenstrippen voor
renovatie en thermische isolatie van gevels, (dak)oversteken en gewelven. Eternit vezelcementplaten vormen de basis van het Eter-Backer
systeem. De platen worden bevestigd op een raamwerk van verduurzaamd hout (eventueel in combinatie met houtskeletbouw). Na afwerking worden de platen voorzien van een duurzame afwerking met Terca
baksteenstrippen. De baksteenstrippen worden met speciale Omnicol
producten verlijmd. De constructie heeft een hoge densiteit (HD) en
geeft daarmee een duurzaam resultaat. Het Eter-Backer systeem is
toepasbaar op iedere ondergrond. De tussenruimte blijft bruikbaar voor
ventilatie of extra thermische isolatie. Het systeem is af te voegen in de
gewenste kleur en structuur. Esthetiek, efficiency, ventilatie én isolatie
in één. Ook prima toepasbaar in prefab bouwoplossingen.
Renoveren met keramische gevelbekleding van dakpannen
Ook keramische dakpannen zijn geschikt als gevelafwerking. Door dak
en gevel uit te rusten met dezelfde dakpannen, ontstaat een uniform
en onderscheidend gevelbeeld. Bij een renovatie onttrekken de dakpannen de bestaande ondergrond aan het oog. Voor de overgang
tussen gevel en dak zijn hulpstukken leverbaar in hetzelfde materiaal,
kleur en afwerking. Voor hoekoplossingen levert Wienerberger speciale hoekgevelpannen. Een eenvoudige en relatief voordelige geveloplossing voor het thermisch isoleren van de gevel.

Snel renoveren met keramische
raamdorpelelementen
Bij vervanging van kozijnen en het plaatsen van
isolerende beglazing is vervanging van de raamdorpels een logische keuze. Keramische raamdorpels staan voor beeldkwaliteit, levensduur,
kleurechtheid, weinig onderhoud en optimale
bescherming. De prefab raamdorpelelementen
worden op maat gemaakt en kant-en-klaar
geleverd, tot een maximale lengte van 2 meter.
Desgewenst inclusief einddorpels en verstekhoeken. Leverbaar in diverse kleuren en formaten. Prefab raamdorpelelementen verkorten
de renovatietijd en reduceren faalkosten. Bewoners
ervaren minder overlast.

De kwaliteiten van keramische geveloplossingen
Diverse oplossingen voor gevelrenovatie
Waardevast door authentieke keramische uitstraling
Kleurecht en blijvend mooi
Individuele ontwerpmogelijkheden in kleur, formaat, textuur en metselverband
Minimale overlast voor bewoners

Binnenmuuroplossingen
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Transformatie

Lichtgewicht bouwen
aan extra ruimte

Buitengewone binnenmuren
Een levensloopbestendige woning kan een uit- of aanbouw
vragen. Ook voor de zittende bewoners ontstaat dan de behoefte aan snel, onbezorgd en kwalitatief bouwen en verbouwen.
Met Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen zijn de
mogelijkheden onbegrensd: schoon of stuc, een volle of geperforeerde steen, lijmen of metselen, losse blokken of keramische wandelementen. Poriso en Porotherm staan voor ijzersterk, krimp- en
scheurvrij en lichtgewicht bouwen.

De kernwaarden van Poriso en Porotherm
binnenmuuroplossingen
Goede thermische en geluidsisolerende eigenschappen
Licht van gewicht
Uitstekende vormstabiliteit
Kostenefficiënt
Snel bouwen

Bestratingsoplossingen
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Renovatie openbare ruimte

Duurzame impuls voor de
openbare ruimte

Een hoogwaardige uitstraling voor straat en wijk
Straatbakstenen zorgen voor upgrading van de wijk. Gebakken
straatstenen zijn authentieke, tijdloze producten.
De hoge kwaliteit, kleurechtheid, lange levensduur en vele verschijningsvormen zijn blijvende waarden voor wegen, straten en pleinen.
Verbetering van de publieke ruimte zorgt voor een beter imago, een
eigen identiteit en sociale samenhang. Het gevoel van veiligheid wordt
vergroot.

De feiten over gebakken bestrating
Aantoonbaar lange levensduur; minimaal 125 jaar
Kleurecht, blijvend mooi
Warme uitstraling
Vrije ontwerpmogelijkheden

T 088 - 118 51 11
info.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl
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