Avolto,
charme troef

Eco-brick®
Smalle gevelsteen
Meer ruimte voor isolatie
Duurzame keuze

Smal formaat

Afgeronde hoeken

Zuivere klei

Ruw en
gestructureerd

Look van
verweerde
architectuur

Boven:
Avolto Jado Rood
Cover:
Avolto Remo Grijs

Getrommelde steen

Verweerde look
_
Met de nieuwe Avolto collectie kiest u voor een charmante en verweerde look. Deze brute gevelsteen heeft allure en
creëert diepte in pure architectuur. De getrommelde gevelstenen hebben afgeronde hoeken. Met hun genuanceerde
kleuren van rood, donkergrijs, geel en greige creëert het palet een charmante sfeer.

Exclusief in het smalle Eco-brick formaat
_
Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie is Avolto een duurzame keuze. Door het smalle Eco-brick formaat is er tot 3,5 cm
extra ruimte voor isolatie. De steen is ook lichter en minder gewicht staat garant voor een energiezuiniger transport.
Meer weten over de kenmerken van de Avolto collectie? Ga naar www.wienerberger.be/avolto

Avolto Remo Grijs *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porositeit: ≤ 14%
IW4 - sterk zuigend

Avolto Nila Greige *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porositeit: ≤ 17%
IW3 - normaal zuigend

Avolto Muria Geel *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porositeit: ≤ 17%
IW3 - normaal zuigend

Avolto Jado Rood *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Avolto Salina Greige *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm

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

Porositeit: ≤ 14%
IW4 - sterk zuigend

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend
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Uw project
in de kijker?
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www.wienerberger.be

Bouwt u met onze nieuwe stenen en
wilt u hier graag mee uitpakken?
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

