
Amfora, 
sober en 
ingetogen 
warm 
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Neutrale, ingetogen 
kleuren

Zuivere klei

Klassieke, pure look 

Nieuwe kleuren in Eco-brick formaat

Matte, lichtruwe textuur voor 
een levendige architectuur
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Links: 
Amfora Misto Grijs
Cover:
Amfora Puro Wit

Een gevelsteen met pure, natuurlijke kracht 
_

De naam van deze collectie verwijst naar de bekende 

kruiken waarin de oude Grieken en Romeinen 

vloeistoffen en levensmiddelen bewaarden. Deze amfora’s 

van klei werden eerst gekleurd en vervolgens gebakken 

in de oven. De Amfora gevelstenen van Wienerberger 

hebben een klassieke, pure look die echter allesbehalve 

alledaags is. Deze collectie is minimalistisch, tijdloos en 

organisch.

Een ingetogen palet van neutrale kleuren
_

De Amfora gevelstenen worden gevormd door het werpen 

van klei in een mal. Het ontkisten gebeurt met  

de Wasserstrich-methode, wat een subtiele knipoog is 

naar de vloeistoffen in de oude kruiken van weleer. 

Deze keramische gevelstenen hebben een matte, 

lichtruwe textuur. Hun uitzicht is effen en licht 

genuanceerd. De ingetogen tinten zijn kenmerkend voor 

de Amfora collectie. De kleurtonen stralen een sobere 

maar warme sensibiliteit uit. 

Met de Amfora collectie creëert u een heldere en luchtige 

sfeer met verfijnde accenten. De gevelstenen fleuren elk 

project op. Ze dragen bij tot een levendige architectuur  

met een tijdloos karakter.

Nieuwe kleuren in Eco-brick formaat
_

Op het vlak van duurzaamheid is Amfora eveneens een

excellente keuze. De nieuwste gevelstenen in deze collectie 

worden aangeboden in het slankere Eco-brick formaat dat 

extra ruimte biedt voor isolatie of meer woonruimte creëert.

Meer weten over de kenmerken van Amfora?

Surf naar www.wienerberger.be/amfora 

Terca Amfora Castana



4

Porositeit: ≤ 13%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 13%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW3 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 13%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 17% 
IW3 - normaal zuigend

Amfora Rino Grijs 
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Duno Beige 
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Porositeit: ≤ 13%
IW2 - weinig zuigend

Amfora Misto Grijs
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Puro Wit  
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Silvo Grijs  
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Zafferano
WF ± 215x102x50 mm

Amfora: overzicht gamma



5Nagenoeg alle gevelstenen uit ons assortiment zijn tevens verkrijgbaar als steenstrippen. 
Raadpleeg onze website voor meer info.

Porositeit: ≤ 15% 
IW3 - normaal zuigend

Amfora Rubino
WF ± 215x102x50 mm

Porositeit: ≤ 13%
IW3 - weinig zuigend

Amfora Castana
WF ±  215x102x50 mm 

VK studio, RoeselareGevel: Terca Amfora Rubino / Dak: Koramic Actua 10 Gewolkt
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Terca Amfora Castana en Zafferano

“De aardse kleur 
geeft het gebouw 
een warme aanblik.”
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Architectenbureau Tyberghien & Partners, Gent
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Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze  keramische 
materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het 
assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte 
kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren 
steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele 
waarde. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be

Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1 
2870 Breendonk
T 052 31 10 10 

wienerberger.be/showrooms

Ontdek inspirerende 
Amfora projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/amfora

Volg ons op Instagram  
en deel enkele foto’s van uw 
afgewerkte (ver)bouwproject 
met #wienerbergerbelgium.

Trots op uw project?  
Wij plaatsen het graag  
voor u in de kijker.  
Deel uw project via  
wienerberger.be/deel-project. 

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


