
Baksteen. Voor mensen gemaakt.

Elk gebouw 
vertelt zijn 
verhaal

Wat de functie van een gebouw ook 
is en welk verhaal het ook vertelt: met 
baksteen krijgt het persoonlijkheid en 
vertelt het iets over de individuen die 
er wonen en werken. 
Een woning met een ambachtelijke 
uitstraling kenmerkt zich vaak door 
fraaie, natuurlijke handvormstenen, in 
vele kleurschakeringen. Traditionele 
Hollandse bouwstijlen vallen weer op 
door de rust die ze uitstralen. Met fraaie 
egale vormbakstenen, sierlijk vorm-
gegeven in tijdloze rood-, geel- of 
grijstinten. Maar ook modern vorm-
gegeven kantoren, met gladde, strak-
ke strengpersstenen of met expressief 
metselwerk in felle contrasterende 
kleuren, vertellen stuk voor stuk een 
persoonlijk verhaal.

Persoonlijke verhalen 
schrijf je in baksteen

Wienerberger B.V.

Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 0418 - 59 71 11
F 0418 - 59 12 92
info.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

Terca
gevelbakstenen

Brengen ideeën 
tot leven



Meer expressie 
met vorm en 
kleur

Baksteen zegt veel over mensen en 
culturen. En in ieder tijdperk ontstaan 
weer andere ideeën over leven en 
bouwen. Daarom slaan wij voortdurend 
nieuwe wegen in met keramische 
bouwmaterialen en vinden wij het 
belangrijk om u een groot assortiment 
aan te bieden. Zodat ieder individu - 
van leek tot bouwprofessional - altijd 
materialen kan vinden die passen bij 
het persoonlijke gevoel van schoonheid 
en stijl.

Veelzijdigheid 
van Terca 
bakstenen

Zoveel ideeën,
zoveel 
bakstenen

Opvallende accenten
Kleuren en vormen geven een baksteen expressie. En daarmee het bouwwerk. 
Ook bewerking van het oppervlak geeft de baksteen iets eigenzinnigs. Een 
baksteen kan bijvoorbeeld worden opgeruwd of gekleurd met zand. 

Door te combineren met kleuren, vormen, structuren en formaten creëert u 
schitterende patronen en speelse levendige gevels. Kleurcontrasten, gladde en 
ruwe oppervlakken en verrassende metselverbanden zorgen voor opvallende 
accenten of voor ritme en regelmaat.

Groot scala aan kleuren en formaten
In de collectie van Wienerberger vindt u vier typen gevelbakstenen: strengpers 
(strakke baksteen met vlakke zijden, eventueel voorzien van structuur), vormbak 
(kantige baksteen met een egaal  oppervlak), handvorm (authentieke baksteen 
met generfd of grillig oppervlak) en wasserstrich (onbezande, kantige baksteen 
met ‘gestreken’ oppervlak). Deze typen zijn leverbaar in een groot scala aan 
kleuren en formaten. 

Baksteen, voor mensen gemaakt
Gebouwen zijn geen zielloze objecten maar plaatsen waar je kunt wonen, leven 
en werken. Waar het veilig en mooi is. Waar geborgenheid heerst. Vanuit die 
focus op mensen heeft Wienerberger het meest uitgebreide assortiment kera-
mische bouwmaterialen ontwikkeld dat in Nederland voor handen is. Het resul-
taat is een totaalpakket voor gevels, daken, wanden en straten. Wienerberger 
maakt keramische bouwmaterialen in alle mogelijke vormen, kleuren, formaten 
en structuren. En dat doen we met passie. Elke dag weer.

Baksteen is van alle tijden
Wienerberger is marktleider op het gebied van keramische bouwmaterialen. 
Kenmerkend voor een marktleider is de gedrevenheid om voortdurend nieuwe 
producten te ontwikkelen. Voor onszelf, maar vooral voor vakmensen en hun 
bouwkundige idealen. Zo ontstaat er een veelzijdige en tijdloze wereld van bak-
steen die sfeer en schoonheid geeft aan onze leefomgeving.
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