
Cassia,
de gevelsteen
met twee
verrassende
gezichten
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Boeiende licht- en 
kleurnuances

Ruwe gebroken zijde

Extra lang formaat Geschaafde zijde
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Cover: 
Cassia Rood
Links: 
Cassia Rood, Zwart Grafiet

Wisselend uiterlijk, blijvend karakter
_

De Cassia gevelsteen is een buitenbeentje waarmee 

gevels een hyperindividuele identiteit aangemeten krijgen. 

Dat is in eerste instantie te danken aan het aparte formaat

van 400x95x48 mm. 

Een tweede exclusief kenmerk is de afwerking van de 

zijden. Waar de ene zijde ruw geschaafd is, heeft de 

andere een  gebroken structuur. Door de twee zichtzijden 

te combineren in het gevelvlak, bekomt u een gevel die elke 

monotonie schuwt. De reliëfverschillen gaan hand in hand 

met een boeiende,  voortdurend wisselende dans van licht 

en schaduw. Dat effect wordt nog eens extra in de hand 

gewerkt door de kleurnuances. 

Meer weten over de kenmerken van Cassia? 

Surf naar www.wienerberger.be/cassia

Ruwe gebroken zijde

Cassia Zwart Grafiet
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Cassia Rood
Formaat:  ± 400x95x48 mm

Cassia: overzicht gamma

Porositeit: ≤ 8%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 8%
IW2 - weinig zuigend

Cassia Zwart Grafiet
Formaat:  ± 400x95x48 mm
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Nieuw procedé, uniek resultaat

_

Cassia krijgt zijn unieke vorm door een speciaal procedé. 

De steen wordt geleverd in dubbel formaat: op de werf 

volstaat het om de steen in twee te breken. Als gevolg 

heeft elke steen een geschaafde en een gebroken zijde. 

Dat accentueert extra de fijne lijnenstructuur en zorgt voor 

boeiende licht- en kleurnuances.

Gebroken

Geschaafd

Ook technisch aan de top

_

De kameleon onder de gevelstenen kan ook prat gaan op 

uitstekende technische kwaliteiten. De Cassia gevelsteen 

is zeer vorstbestendig dankzij zijn lage porositeit. Zoals alle 

keramische bouwmaterialen van Wienerberger wordt de 

Cassia gevelsteen vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. 

Ook boekt hij voor de hele levenscyclusanalyse goede 

resultaten. Daarmee is deze extra lange gevelsteen ook op 

de schaal van de duurzaamheid een maatje groter.
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Cassia Zwart Grafiet Atelier Architecture Lavaux, Esneux
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“De Cassia gevelsteen leende zich perfect
voor het beoogde lijnenspel.”

Van Gastel de Weerdt Architecten, Dirk Van Gastel, BrasschaatGevel: Cassia Rood / Dak: Koramic Aleonard Pontigny Rouge naturel



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 
Cassia projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/cassia
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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


