
Arces, 
een spel 
van texturen 
en tactiliteit



Contrastrijke 
combinaties

Dynamische 
texturen 

Een rijk 
kleurenpalet

Authentieke 
handvormsteen 



3

Eindeloos variëren met texturen
_

Een gevel is het eerste wat in het oog springt bij elk 

 bouwproject. Logisch dus dat u wil kiezen voor een 

uitvoering die persoonlijkheid uitstraalt en bijgevolg 

een uniek karakter geeft aan uw gebouw of woning. 

Want het oog wil ook wat.

Puur vakmanschap 

Arces speelt met materialen en texturen om zo 

 gevelbeelden te creëren met gevoel. Want een gevel 

is veel meer dan alleen maar praktisch. Of materialen 

nu ruig of glad, koel of warm, mat of glanzend zijn, 

textuur van bakstenen brengt steeds diepte in metselwerk 

door de mooie contrasten tussen kleur en oppervlakte. 

Het resultaat straalt puur vakmanschap uit in elke steen.

Karakter in details 

Het verschil zit altijd in de details. Reken daarom op 

Arces om uw gevel een dynamiek te verlenen die 

voortkomt uit combinaties die uw persoonlijke kijk op 

architectuur vertalen in metselwerk met karakter.

Meer dan kleur alleen

Arces biedt een selectie aan tinten die elk hun eigen gevoel  

en intensiteit uitstralen. Waar de rode variante vooral inzet 

op een levendige en aardse kleur, bieden de warm-grijze en 

zandkleurige tinten een subtiel, maar verrassend contrast.  

Wat al deze bakstenen echter verbindt, is de aandacht die 

gegeven werd aan texturen die dynamiek brengen aan het 

geheel. Bent u op zoek naar hoogwaardige afwerkingen  

met net dat ietsje meer, dan biedt Arces u een scala aan 

mogelijkheden.

Meer weten over de kenmerken van Arces?

Surf naar www.wienerberger.be/arces

Cover & links:  
Arces Moon Grijs

Terca Arces Corn Geel 
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Arces: overzicht gamma

Arces Corn Geel
WF ± 210x100x50 mm 

Arces Moon Grijs 
WF ± 210x100x50 mm 

Arces Candy Rood
WF ± 210x100x50 mm 

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

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 14%
IW3 - normaal zuigend
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Terca Arces Corn Geel Groep Archo architecten cvba, Antwerpen
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Gevel: Terca Arces Moon Grijs 
Dak: Koramic Actua 10 Antraciet mat 

Terca Arces Moon Grijs 

Architect Augustinus Michiels, Bornem 

DJB-Architecten, Brasschaat



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 
Arces projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/arces
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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

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


