
Domus,
authentiek 
naturel



2

Authentieke look Afgeronde hoeken

Handvormsteen

Mat oppervlak

Kaleilaag

Casa Lena
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Domus Casa Lena
Links: 
Domus Casa Lena

Modern harmonieus
_

Domus is een handvormsteen met een mat oppervlak en 

afgeronde hoeken. Als extra nabehandeling krijgt deze  

volmaakt harmoniërende gevelsteen een dunne kaleilaag.  

Dit geeft hem zijn authentieke karakter, een naturel uitzicht 

met een originele textuur. 

Natuurlijke klassieker

Welke look wilt u uw toekomstig project geven? Een zacht 

idyllische uitstraling of een ultramodern gevoel? Met moderne 

grijze en egale aardkleurige tinten kunnen beiden. Wanneer u 

combineert, krijgt u een nog mooier resultaat. Laat de gevel 

opvoegen in een bijpassende kleur en uw bouwproject krijgt 

een natuurlijke look, in frisse en matte tinten.   

Multi-inzetbaar

Domus is de ideale partner voor elk bouwproject. Of het

nu gaat over een nieuwbouw of een renovatie. Deze steen

bestaat in de traditionele formaten M50 en WFD. De kleur 

Casa Lena wordt gebruiksklaar geleverd voor  verwerking 

in wildverband. Daarnaast zijn de Domus stenen ook 

 verkrijgbaar als steenstrippen. Raadpleeg onze website 

voor meer info.

Meer weten over de kenmerken van Domus? 

Surf naar www.wienerberger.be/gevel

Domus Casa Lena
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Domus: overzicht gamma

Domus Duifwit
M50 ± 188x88x48 mm

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 - weinig zuigend

Domus Casa Lena*
M50 ± 188x88x48 mm 
WFD ± 215x102x65 mm 
*Standaard geleverd voor wildverband

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 - weinig zuigend  

Nagenoeg alle gevelstenen uit ons assortiment zijn tevens verkrijgbaar als steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.
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Gevel: Domus Duifwit / Dak: Vauban Gewolkt Verbeke-Verstraete Architecten, Oostende
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Gevel: Domus Duifwit / Dak: Koramic Oude Pottelbergse Pan 451 Vieilli blauw gesmoord en Tegelpan 301 Blauw gesmoord

“De dunne kaleilaag  
accentueert de  
harmonische gevel.”
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 Dedalus, K. Dyselink, Eeklo
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“Voor een moderne, 
natuurlijke look”
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Gevel: Domus Casa Lena 
Dak: Koramic Vauban Antraciet mat en Tegelpan 301 Antraciet

Architectenbureau Segers & Moermans, Hoeselt
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Domus Duifwit

“Egale tinten voor  
een zachte uitstraling”

Arch. J. Degraeve, Assebroek
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“Authentiek en hedendaags,  
in één steen”

Gevel: Domus Duifwit / Dak: Koramic Tegelpan 301 Rustiek Egus architecten, Gent
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Domus Casa Lena

“Domus heeft een naturel 
uitzicht met een originele 
textuur.”

Arch. I. Willemen, Sint-Martens-Latem
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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

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

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

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

01/2019
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 
Domus projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/domus 


