Archipolis,
de sensuele
steen

Lange, smalle steen
Strak

Glad tot licht ruw
oppervlakte

Beperkte breedte

Eco-brick formaat:
win woonruimte of
isoleer meer
_
De Archipolis stenen behoren tot het
Eco-brick gamma. Ze zijn 3,5 cm
smaller dan de gemiddelde gevelsteen.
Dat creëert 2 mogelijkheden: ofwel
isoleert u meer voor een hoger wooncomfort, lagere energiefacturen en een
milieuvriendelijker huis. Ofwel wint u
3,5 cm woonruimte langs de volledige
Boven:
Archipolis Frost Grijs
Cover:
Archipolis Volt Rood

gevelomtrek.

Archipolis: een rijke collectie
_
Archipolis staat voor een rijke, luxueuze collectie met gekleurde engobes en krachtige texturen en tinten. Het palet
is tegelijk warm en fris en zowel helder als rijk. Deze slanke steen biedt unieke visuele mogelijkheden. De Archipolis
collectie leent zich uitstekend voor een strakke, gelijnde gevel met karakter. Met zijn scherpe lijn en smalle breedte,
schept de Archipolis gevelsteen ruimte voor meer isolatie of extra leefruimte. De Archipolis collectie straalt donkere,
sfeervolle passie uit. De tinten combineren een zweem van hedendaagse decadentie met een stijlvolle retro-look.
Meer weten over de kenmerken van Archipolis? Surf naar www.wienerberger.be/archipolis

Archipolis Nemo Wit
Eco-brick 400x65x40 mm

Porositeit: ≤ 6%
IW1 - zeer weinig zuigend

Archipolis Mica Grijs
Eco-brick 400x65x40 mm

Porositeit: ≤ 6%
IW1 - zeer weinig zuigend

Archipolis Vegas Geel
Eco-brick ± 240x65x40 mm
Eco-brick ± 400x65x40 mm

Porositeit: ≤ 6%
IW2 - weinig zuigend

Archipolis Frost Grijs
Eco-brick ± 240x65x40 mm
Eco-brick ± 400x65x40 mm

Porositeit: ≤ 6%
IW2 - weinig zuigend

Archipolis Volt Rood
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Archipolis Barn Bruin
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

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

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
Bezoek ook onze virtuele showrooms
www.wienerberger.be/showrooms

Ontdek inspirerende
Archipolis projecten
bij u in de buurt

Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

huizenspotten.be/archipolis

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Uw project in de kijker?
Bezorg ons enkele foto’s van uw afgewerkt
(ver)bouwproject en kom in aanmerking voor
een plaats in onze eregalerij
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Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze k eramische
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

