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Kiezen tussen mooi en voordelig?
Dat hoeft niet!
De mooiste en meest authentieke straten, pleinen en
binnensteden van Nederland? Ze zijn gemaakt met gebakken
bestrating. Geen wonder, want geen ander bestratings
materiaal heeft zoveel karakter.
Maar ook in economisch perspectief is gebakken bestrating
tegenwoordig zeer interessant. Door schaalvoordelen hebben
straatbakstenen van Wienerberger een aantrekkelijke aan
schafprijs en zijn op lange termijn absoluut de meest voorde
lige keuze. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat ze
minstens 125 jaar mee gaan, meer dan eens worden hergebruikt
en dus zeer waardevast zijn. Gebakken bestrating van Wiener
berger heeft hierdoor de laagste total cost of ownership van alle
bestratingsmaterialen. Kies je voor gebakken bestrating? Dan
geeft dat dus niet alleen een upgrade aan jouw buitenruimte. Je
investeert ook alvast in toekomstige generaties.
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De keiharde feiten
De keuze voor bestrating is niet alleen een keuze voor nu. Wat
laat je de volgende generatie na? En de kinderen van jouw
kinderen? Bij Wienerberger zijn we gepassioneerd om bij te
dragen aan buitenruimtes die decennialang inspireren. En
daar is gebakken bestrating perfect voor geschikt.
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Waardevast

Mooie veroudering

Gebakken bestrating is steeds
opnieuw te gebruiken en neemt
in waarde toe. Bovendien
kennen straatbakstenen een
laag vervangingspercentage
(10%) bij hergebruik. Dat maakt
gebakken bestrating een duurzame én voordelige keuze.

Straatbakstenen verweren niet.
Ze behouden levenslang hun
natuurlijke tint. Sterker nog,
ze winnen door de tijd heen
aan uitstraling! Dankzij deze
eigenschap kan je ze ook
hergebruiken. Je investeert
dus in de lange termijn.

Duurzaam product

Echt Hollands product

Straatbakstenen worden gemaakt van klei, een bewezen
hernieuwbare grondstof. De
lokale productie, het gesloten
productieproces en de lange
levensduur dragen verder bij
aan het duurzame karakter
van gebakken bestrating van
Wienerberger.

Wienerberger wint de klei in
de directe omgeving van de
fabrieken: de uiterwaarden van
de Nederlandse rivieren. Deze
kleiwinning verdiept de uitwaarden en zorgt voor een vergroot
stroomgebied in tijden van hoog
water. Door lokale grondstoffen
en lokale productie vindt minimaal transport plaats.

100% kleurecht

Gaat ruim 125 jaar mee

Straatbakstenen van Wienerberger zijn door-en-door
kleurecht en dus blijvend mooi.
Ook bij intensief dagelijks
gebruik zal de kleur van het
project nauwelijks veranderen.
Een mooi blijvende bestrating
is gerealiseerd.

Een gemiddelde straatbaksteen
gaat minstens 125 jaar mee.
Sommige bakstenen halen zelfs
de 250 jaar. Hierdoor liggen
over de totale levensduur de
kosten van gebakken bestrating
zeer laag.

125

Warme uitstraling

Onderhoudsarm

De straatbakstenen van
Wienerberger worden gemaakt
van klei en water. Na bewerking,
vormgeving, drogen en bakken
ontstaat een kleurvast keramisch
product. In het eindproduct
blijft de volle kleur en natuurlijke structuur van klei zichtbaar.
Gebakken straatstenen kenmerken zich door hun uitstraling.

Straatbakstenen zijn vorstbestendig, slijtvast en bestand
tegen strooizout en schadelijke
stoffen. Er is geen speciale
behandeling nodig voor het
behoud van de straatbakstenen.
De onderhoudsnoodzaak en
-kosten zijn hierdoor laag.
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Economisch
de beste keuze
Gebakken bestrating heeft een duur imago. Ten onrechte,
want wie goed vergelijkt ontdekt dat de keuze voor straatbakstenen juist economisch de meest voordelige is. Hoe dat zit?

Concurrerend prijsniveau

Door steeds efficiëntere productieprocessen, slimme technolo
gieën en schaalvoordelen biedt Wienerberger budgetvriendelijke
keramische bestratingsoplossingen. Een deel van ons assortiment
is qua initieel prijsniveau vergelijkbaar of zelfs betaalbaarder dan
alternatieve bestratingsmaterialen.
Gemiddelde levensduur bestratingssoort in jaren
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En dan hebben we het alleen nog maar over
de aanschaf. Kijk je naar de totale levensduur?
Dan liggen de kosten van gebakken bestrating
significant lager dan de kosten van de alter
natieven. Uit onafhankelijk onderzoek (Advies
bureau Tauw) blijkt namelijk dat de gemiddelde
straatbaksteen ten minste 125 jaar mee gaat.
Sommige bakstenen halen zelfs de 250 jaar.
Dat is twee tot vier keer zo lang als andere
verhardingen. Met gebakken bestrating
bespaar je dus op vervangingskosten.

Hoge mate van hergebruik

Daar komt bij dat straatbakstenen niet
verweren en hun natuurlijke tint behou
den. Gebakken bestrating is daardoor
steeds opnieuw te gebruiken. En dan
gaat het niet om recyclen, maar om on
veranderd terugplaatsen bij bijvoorbeeld
de herinrichting van de openbare ruimte.
Uit onderzoek (Royal HaskoningDHV)
blijkt dat gemeenten en bestratingsaan
nemers circa 90% van gebruikte bakste
nen opnieuw gebruiken bij herbestrating
of groot onderhoud.

Hogere belevingswaarde

Tot slot investeer je met gebakken
bestrating in ‘belevingswaarde’. Straat
bakstenen dragen bij aan de waardering
van inwoners voor hun leefomgeving en
toeristische aantrekkingskracht van
binnensteden. Niet voor niets staat de
‘keramische’ Amsterdamse grachten
gordel sinds 2010 op de werelderf
goedlijst van UNESCO.

De laagste total cost of ownership

Kortom: straatbakstenen zijn tegenwoor
dig concurrerend in prijs bij aanschaf.
En op lange termijn staan ze garant voor
de laagste total cost of ownership. Meer
weten? Wienerberger vertaalt de econo
mische voordelen graag in cijfers en
berekeningen die net zo hard zijn als
onze bestrating zelf.
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Onze toppers

Maak kennis met de Bruno, Ravenna, Paviona, Padova, Mastiek en Nero in
keiformaat. Zes karaktervolle en functionele straatbakstenen met een scherpe
prijsstelling én lange levensduur. Ze staan garant voor hoogwaardige buitenruimtes met de laagste total cost of ownership. Benieuwd hoe deze toppers
uit een prijsvergelijking komen? Neem dan contact op met onze adviseurs.
Zij rekenen jou de economische voordelen graag voor.

Bruno KK70

Ravenna KK70

De Wienerberger Bruno is de hardloper
van het assortiment. De roodbruine
kleur past moeiteloos in ieder straatbeeld. Het geeft een rustig, warm en
homogeen straatbeeld.

De Wienerberger Ravenna is een
genuanceerde roodbruine straatbaksteen. Dat wil zeggen dat de kleuren
bruin en rood zich afwisselen in iedere
individuele steen. Het zorgt voor een
sfeervol en authentiek straatbeeld.

Laat je inspireren en
vind jouw steen op
Wienerberger.nl

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer in huis hebben? Of op zoek naar een
specifieke straatbaksteen voor jouw buitenruimte? Via Wienerberger.nl/straat vind je
eenvoudig de juiste straatbaksteen voor jouw project. Ook voor inspiratie kun je hier
terecht, maar natuurlijk ook in onze showtuin in Pannerden.

Paviona KK70

Padova KK70

Mastiek KK70

Nero KK70

Deze straatbaksteen wordt veel
gebruikt in stadcentra. De warme
uitstraling van de roodpaarse straatbaksteen zorgt voor een aangenaam
straatbeeld die de verblijfsfunctie
accentueert. Dankzij de authentieke
kleurstelling is de Paviona in veel
gevallen zeer geschikt voor aansluitend
werk bij bestaande bestrating.

De Wienerberger Padova is een roodpaarse genuanceerde straatbaksteen.
Heeft dus geen effen kleur, maar kent
een combinatie van meerdere tinten
rood en paars per klinker. Geen klinker
is gelijk. Het totaalplaatje levert een
natuurlijk, sfeervol resultaat op.

De Wienerberger Mastiek heeft een
antraciet kleur. Deze kleur maakt dat
de Mastiek een goede variant is op de
inktzwarte straatbaksteen. De steen
geeft een moderne en speelse
uitstraling en is goed te combineren
met andere kleuren/materialen.

Een prachtige inktzwarte straatbaksteen. Uitermate geschikt om een
contrast te creëren tussen straatdelen
of met de bebouwing. Het gebruik van
de Nero geeft het straatbeeld allure en
een gevoel van klasse en stijl.
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Jouw zekerheden
bij Wienerberger
 pecialist in keramiek
S
Beste kwaliteit door bundeling van jarenlange kennis
en ervaring in keramiek
 egarandeerd maatvast
G
Alle vijf straatsteenfabrieken
zijn door KIWA gecertificeerd
 conomisch de
E
beste keuze
Door de blijvende waarde
van straatbakstenen ben je
zeker van economisch de
beste keuze
 reedste assortiment
B
Grootste keuze uit verschillende vormen en kleuren in
vele formaten
 ijke kleuren De mooiste
R
kleuren, voor de meest
intense kleurbeleving
 eest duurzame keuze
M
Een unicum: het volledige
Nederlandse assortiment
straatbakstenen van
Wienerberger is voorzien
van DUBOkeur. Ook is
Wienerberger ISO 14001
gecertificeerd

Verantwoorde verwerking
Wienerberger levert zowel straatbakstenen voor handmatige als machinale
verwerking. Onze pakketten voor machinale verwerking worden samengesteld
door stapelrobots. Dat zorgt voor strakke
en stabiele pakketten die moeiteloos
verwerkt kunnen worden. Ongeacht het
gekozen verband of de techniek van de
machine. Op Wienerberger.nl kan je alle
mogelijke stapelpatronen downloaden.

Duurzaam
is de standaard
Bij Wienerberger hebben we veel te danken aan de natuur. Daarom is duurzaamheid bij ons de standaard. Het is verweven in de gehele keten en jaarlijks
controleren we alle milieu-aspecten van onze productie. De kroon op al die
inspanningen is onze ISO 14001 certificering.
Nieuwe natuur
Die aandacht voor mens, natuur en milieu begint al bij de kleiwinning. Wienerberger
haalt haar klei uit de uiterwaarden van Nederlandse rivieren, dicht bij onze fabrie
ken. De winning vindt milieuverantwoord plaats en draagt bij aan het terugdringen
van overlast door hoog water. Bovendien creëren we er nieuwe natuur mee. Sinds
1992 hebben we al meer dan 5.000 hectare aan natuur overgedragen aan terrein
beherende instanties.
Hernieuwbare grondstof
Maar misschien wel het belangrijkste: met kleiwinning leggen we geen claim op de
toekomst. Klei is namelijk een volledig natuurlijke en hernieuwbare grondstof. Onze
rivieren zetten meer klei af dan nodig is voor het maken van keramische materialen.
Er is én blijft dus altijd voldoende klei beschikbaar.
Als beste getest
Dat Wienerberger de meest milieuvriendelijke keuze biedt als het gaat om
bestrating? Dat blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek. Zo kende het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) onze straatbakstenen het DUBO
keur® toe na een levenscyclusanalyse.

Wienerberger B.V.
Verkoop straatbakstenen
Kijfwaard 10
6911 KE Pannerden
T 088 - 118 56 00
F 088 - 118 50 40
straatbakstenen@wienerberger.com
www.voorhetzelfdegeldzitjegebakken.nl

