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Onze overtreffende trap in gevelbakstenen. 
Met een eigen, magistrale signatuur.

Magistrada biedt een welhaast magnifieke serie 
gevelbakstenen voor high-end woningbouw, stad-
se woonblokken en luxe utiliteit. Een maatgevende 
serie: modern met karakter, schoonheid zonder 
opsmuk. Uit Bemmel, waar we de unieke vlamo-
ventechniek nog altijd beheersen. 

Authentiek karakteristiek
De pure wasserstrich-vormgeving, krachtige kleu-
ren en frisse spots geven de Magistrada sorterin-
gen kracht. Ruwe randen, de kolensintering en 
(lichte) vervormingen versterken het authentieke 
karakter. 
De serie is uitgebreid met vier (lichte) grijstinten. 
Deze nieuwe aanwinsten zijn verrijkt met dezelfde 
nabewerkingstechniek die Wienerberger toepast 
voor keramische dakpannen, straatbakstenen en 
raamdorpels.

 MAGISTRADA-SERIE: SCHOONHEID ZONDER OPSMUK

negen rijke, 
genuanceerde 
kleurvariaties

authentieke 
wasserstrich-
vormgeving

beschikbaar in 
waalformaten, langformaten 
en vechtformaten

Magistrada-serie:
magistraal en magnifiek

Uitgebreide informatie vind je op www.magistrada.nl. 
Hier kan je ook direct monsters aanvragen.
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Lumina langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11241940

Lumina waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 121900

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Estrella langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11241947

Estrella waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 121907

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Famosa langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11241945

Famosa waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 121905

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Virtua langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11241840

Virtua waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 121800

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Dignita langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11242840

Dignita waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 122800

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Fortuna langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11242440

Fortuna waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 122400

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Optima langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11242940

Optima waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 122900

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Prisma langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11242740

Prisma waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 122700

Gevelbakstenen
Magistrada-serie

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Maestra langformaat ca. 400x100x40 mm Artikelnummer 11242947

Maestra waalformaat ca. 210x100x50 mm Artikelnummer 122907

Ook beschikbaar in vechtformaat.
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Helder en krachtig

tering van kolen verraadt karakter en zorgt voor 
deels ‘getrokken’ gevelstenen.

Balans 
De omranding is ruw, de textuur licht gestreept. 
Witte spots zorgen voor een frisse, eigentijdse 
balans. Naast langformaat (400x100x40 mm) en 
regulier waalformaat is Magistrada  ook leverbaar 
in het bijzondere vechtformaat. Voor high-end vrij-
staande woningen, luxe appartementencomplexen 
en kwalitatieve utiliteit.

Eigen textuur
Wasserstrich is de typische methode om bak-     
stenen uit de vormbakken te lossen. In plaats van 
zand wordt in de bakken water verneveld. Dit zorgt 
voor een gladde, wat geschaafde en onbezande 
structuur. De natuurlijke kleur van de kleimix blijft 
zichtbaar en de baksteen krijgt een zachte, ge-
nuanceerde tint.

Onderscheidende bakstenen met de karak-
teristieke eigenschappen van de vlamoven. 
Een bijzondere vuurhaard voor de gekende 
hoge Wienerberger-kwaliteit.

Helder en krachtig 
De kleuren van Magistrada zijn helder en krachtig. 
Met een rijke, bonte vlamoven-nuancering. De sin-

Gevelbakstenen
Magistrada-serie
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Aandacht voor een bijzonder 
esthetisch gevelbeeld

Lijnwerking 
De natuurlijke lijnwerking van de langformaten is 
extra te versterken met een smalle (verdiepte) voeg. 
Bijvoorbeeld via dunbed metselen in wildverband: 
de gevelbakstenen worden dan stootvoegloos 
gemetseld. Deze lange lijnwerking is ook in waal-
formaat te realiseren. Door zonder stootvoeg te 
metselen en smal, enigszins verdiept te voegen.

Aandacht voor verwerking
Magistrada gevelbakstenen zijn in principe meer-
zijdig toepasbaar. Hier hoort een kanttekening bij: 
circa 10 tot 15 procent van deze bakstenen bevat 
sintering en spots, maar niet aan beide zijden. Houd 
hier rekening mee voor het gewenste gevelbeeld.

Verwerkingsadvies langformaten
Voor een optimaal gevelbeeld adviseren we om 
langformaten dunbed te metselen. De smalle voeg 
vraagt een ‘schouwend oog’. Houd rekening met 
de maatafwijkingen en de krommingen van deze 
bakstenen. Verwerking in het traditionele wildver-
band zorgt ervoor dat deze afwijkingen opgevan-
gen kunnen worden.

Verwerkingsadvies waalformaten
Bij de waalformaten zijn natuurlijk meer metselverban-
den dan wildverband mogelijk. Wel raden we aan in 
het ontwerp van de gevel alvast rekening te houden 
met mogelijke maatspreidingen. Krommingen en ver-
vormingen zijn kenmerkend voor de Magistrada-serie.

Meer informatie, technische specificaties en ver-
werkingsrichtlijnen vindt u op www.magistrada.nl.

Metselen in wild 

verband zorgt 

voor eenvoudige 

verwerking. 

Gekromde bak-

stenen worden 

opgevangen in 

de lintvoeg.

Een strakke, 

verdiepte voeg 

ontstaat door 

afwerking 

met een 

pointmaster.

Verdiepte voeg 

door plaatsing 

van dunbed-

mortel op ach-

terzijde van de 

baksteen.

Snel metselen 

door het lange 

formaat; 

eenvoudig 

invlijen zonder 

de stootvoeg 

aan te zetten.
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Gevelbakstenen
Wienerberger Bemmel

Wat van Wienerberger Bemmel 
komt, is puur 

In de uiterwaarden van Bemmel staat een uitblin-
ker van Wienerberger. Van duizenden jaren oude 
rivierklei worden hier in een vlamoven bakstenen 
gemaakt volgens een uniek procédé.

De vlamoven kent 24 kamers. Het vuur ‘trekt’ van 
kamer naar kamer. Het overslaande brandproces 
zorgt voor een hoogwaardig, authentiek keramisch 
product. 

 TROTS OP ONZE UNIEKE FABRIEK IN BEMMEL
 MET EEN TRADITIONELE VLAMOVEN 

De kolenstook, waarbij de kolen letterlijk op het 
vuur worden gegooid, zorgt voor de sintering en 
de lichte vervorming. Een unieke stookwijze in een 
moderne productieomgeving.
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Wat van Wienerberger Bemmel 
komt, is bijzonder

Wienerberger Bemmel heeft naast een stan-
daardpers een specialpers voor hoogstpersoon-
lijke vormen en formaten. Als het moet met 
handmatige menging voor unieke combinaties. 
Ook de Magistrada langformaten worden op 
deze specialpers gemaakt.

 ONZE VAKMENSEN ZOEKEN DE GRENZEN OP VAN EEN 
AUTHENTIEKE UITSTRALING MET EIGEN KLEURNUANCES 
EN AFWIJKENDE STRUCTUREN EN VORMEN 

Gevelbakstenen
Wienerberger Bemmel



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 088 - 118 51 11
F 088 - 118 50 05 
magistrada@wienerberger.com
www.magistrada.nl
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De kracht van keramiek. 
De wereld van Wienerberger.

Wij geloven in de kracht van keramiek. Keramische producten brengen een omgeving tot leven. Op de authen-
tieke 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.


