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pure expressie
met karakter
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Bezand oppervlak

Handvormsteen

Pure klei

Artisanaal gebakken

Rijke kleurnuances

Rustieke accenten

Pure klei

Strengperssteen

Onbezand

Ruwe look
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Artiza Colorada

Stoer en expressief
_

De Artiza collectie omvat enerzijds de gevelstenen met de 

artisanale en expressieve look en anderzijds de gevelstenen 

met de stoere look en strakkere vormgeving.

De artisanale gevelstenen hebben een levendige look. Door  

de zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige kleisoorten krijgen 

ze hun artisanale expressie. Het ambachtelijke bakproces 

versterkt dit krachtige karakter.

Van licht tot donker

De stenen worden met de hand in de ovens geplaatst.   

Tijdens het met kolengestookte bakproces krijgen de stenen 

een rijke kleurschakering. Enkele stenen uit de collectie worden 

bovendien gesmoord. Zo ontstaan nuances van oranje, rood en 

paars tot koolzwart.

Veelzijdigheid troef

Artiza is standaard verkrijgbaar in vier formaten. Ideaal dus voor 

uw nieuwbouw- of renovatieproject. Voor restauratiewerken 

kunt u speciale formaten aanvragen.

Nu nog uitgebreider 

De strakkere stenen uit de Artiza collectie, Hectic en Colorada,  

danken hun stoere karakter aan de combinatie van de 

vormgeving én de traditionele uitstraling. De ruige look ontstaat 

door de hoge temperatuur tijdens het bakproces. In de oven 

ontstaan de eerder zachte accenten. Deze stenen zijn 

verkrijgbaar in lichte en donkere aardse tinten. Dit eigentijdse 

palet van kleurtinten straalt kracht uit en stijlvol vertrouwen. 

De kleuren en texturen van het gewaagde palet voegen een 

hedendaags aspect toe aan de collectie. De inspiratie voor het 

kleurenpalet komt uit de natuur, waardoor de stenen evenwicht 

en eenvoud uitstralen.

Alle stenen uit de Artiza collectie zijn ook verkrijgbaar als 

steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.

Meer weten over de kenmerken van de Artiza collectie?

Surf naar www.wienerberger.be/gevel

Artiza Paarsblauw
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Artiza: overzicht gamma

Artiza Maaseiker Bont 
Klampformaat ± 178x83x48 mm
VF ± 210x100x43 mm
WF ± 210x100x50 mm
WDF ± 210x100x65 mm

Artiza Paarsblauw
Klampformaat ± 176x82x47 mm 
VF ± 207x98x43 mm
WF ± 207x98x50 mm
WDF ± 209x98x65 mm

Artiza Veldbrand Antiek
WF ± 208x98x50 mm
WDF ± 210x100x65 mm

Artiza Veldbrand Exterieur
WF ± 207x95x50 mm
WDF ± 208x98x65 mm

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

Porositeit: ≤ 9% 
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 13% 
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 9% 
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 9% 
IW2 - weinig zuigend
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Artiza Hectic
WF ± 217x103x51 mm

Artiza Colorada*
M50 ± 188x88x48 mm  
*Standaard geleverd voor wildverband

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW3 - normaal zuigend
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Artiza Veldbrand Exterieur THV Galère - Bam Contractors i.o.v. TUC RAIL
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Artiza Paarsblauw

“Esthetisch renoveren  
en restaureren”

AWG-architecten, Antwerpen i.s.m. Koplamp Architecten, Guido Vancoppenolle, Roeselare



Architectuurstudio De Schacht & Partner(s), RuiseledeArtiza Maaseiker Bont



Artiza Veldbrand Exterieur

“De rijke kleurnuances  
geven elke gevel  
een warme look.”

Arch. K. Deleu, Rumbeke
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Gevel: Artiza Hectic / Dak: tile-mix van Koramic Tegelpan Aleonard Esprit Patrimoine Rouge de Mars,  
Noir de vigne en Vert de lichen

i/o architecten, Jao Smet, Sint-Niklaas 
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Artiza Paarsblauw Arch. Bart Van Wetter, Gent

“Baksteen  
en natuur in 
harmonie”
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Artiza Colorada
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Snoeck & Partners, Hugo Snoeck, Kortrijk i.o.v. Scholen van Morgen
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“Strak en ruw 
verenigd tot  
harmonie.”

LEF-architect, DuffelArtiza Maaseiker Bont
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“Strak en ruw 
verenigd tot  
harmonie.”
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Gevel: Artiza Hectic / Dak: Koramic Tegelpan Aleonard Esprit Patrimoine,  
mix van Noir de vigne, Noir de vigne intense en Vert de lichen

CAAN architecten, Gent
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Gevel: Artiza Hectic / Dak: Koramic Tegelpan 301 Amarant Arch. Peter Verhaeghe, Zonnebeke
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“Dunmetselen voor 
een originele toets”
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Artiza Hectic Egide Meertens Plus Architecten, Egide Meertens & Jos Tollenaers, Riemst

“Unieke uitstraling
door ruwe stenen
uit eigen streek”
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Artiza Colorada
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Arch. denc!-studio, Gent

“Om de woningen individueel te 
kunnen aflezen, werd met een 
alternerende voegkleur gewerkt.”
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Artiza Colorada 

“Un choix harmonieux
des matériaux,
un contraste au
niveau de la texture”

HASA-architecten, Sarah Flebus, Muizen
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Brick-mix van Artiza Maaseiker 
Bont en Paarsblauw

Driewerf architectuur, Zoutleeuw

“Een mix van 
Artiza stenen 
in één gevel 

accentueert de 
veelzijdigheid 

ervan.”



29Mix van Artiza Maaseiker Bont en Paarsblauw Holistic Architecture 50|5, Hasselt
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Artiza Paarsblauw
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Arch. Frédéric Vander Laenen, Westerlo

“Verschillende 
texturen in dialoog”
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Bow architecten, RoeselareBrick-mix met Artiza Colorada in stapelverband
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Bow architecten, Roeselare
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Artiza Veldbrand Antiek Bubbe architecten, Antwerpen
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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

09/2022
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

Ontdek inspirerende 
Artiza projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/artiza 

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 

www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


