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geveltaal
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Glazuurstenen. 
Levendig. Intens. Kleurrijk.

Terca glazuurstenen spreken een inspirerende geveltaal. De mogelijkheden en toepassingen 
om bij nieuwbouw en renovatie een verrassend gevelbeeld te creëren, zijn eindeloos. 
En bij restauraties helpen glazuurstenen het project in zijn oude glorie te herstellen. 
De duurzame glazuurlaag geeft extra kleurmogelijkheden en zorgt voor een fraaie 
spiegeling en textuur. Die uitstraling is voor altijd, dankzij de hoge duurzaamheid en 
het onderhoudsarme karakter. Alsof u met sieraden een gevel of wand rijgt. 
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De geglazuurde steen speelt steeds vaker een glansrol bij nieuwbouw, 
renovatie en restauratie. Een glans die bovendien niet verloren gaat.
Keramische materialen overleven honderden jaren. En dat geldt zeker 
voor een verglaasde baksteen.

Een eeuwigdurende
glansrol

Glansrijke projecten
_

Deze gevelstenen met kwalitatief hoogwaardige glazuurlaag zijn breed 
toepasbaar bij restauratie of renovatie. Wienerberger maakt hun kleur, 
vorm, afmeting en structuur op maat van uw project. Ook in nieuwbouw 
bieden ze een grote esthetische meerwaarde, en dragen ze bij tot het 
verrassende gevelbeeld dat u voor ogen hebt. 

Bovendien bieden glazuurstenen u eindeloze mogelijkheden. 
Ze zijn tegelijk ideaal voor het creëren van bijzondere details als voor 
het subtiel accentueren van belijning.

Woonzorgcentrum Engelendale, Architect Gino Debruyne, Brugge
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“Glazuurstenen zorgen 
voor kleur, detaillering in
ornamentiek en fraaie 
visuele contrasten.”

Beurs van Berlage, NL - Amsterdam, Bierman Henket architecten, Esch
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Samen 
aan de slag

Eindeloze maatwerkmogelijkheden
_

Terca glazuurstenen komen standaard in Waalformaat en zijn uitgevoerd 
in strengpers. De standaardkleuren bestaan uit: Blauw, Groen, Rood, Geel, 
Zwart en Wit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op projectbasis een 
geheel eigen uitstraling te ontwikkelen. Daarbij heeft men de keuze uit een 
rijk palet aan kleuren, kleurnuances, texturen, effecten en glansgraden. 
Maar ook in steenvormen is er veel mogelijk. We gaan graag samen met 
architecten aan de slag om de gewenste uitstraling voor hun project te 
realiseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bij restauratie of uitbreiding de 
bestaande glazuurstenen exact kopiëren. Onze adviseurs kijken daarbij
niet alleen naar de steen, maar naar het gehele ontwerp. Zo kan de oriëntatie 
van een gebouw meespelen bij de keuze voor de glansgraad. Ook de 
voegkleur moet het beoogde effect ondersteunen.

“Kleuren, texturen, 
glansgraden en metallics: 
de mogelijkheden zijn oneindig”
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Vorm & proces
_

Handvorm-, vormbak- of strengperssteen. Steenstrip of volle steen. 
Reguliere of afwijkende steenformaten. Er valt veel te kiezen en we 
adviseren u graag. In de Wienerberger steenfabriek in Panningen (NL) 
produceren we strengpersstenen inclusief vormstenen, die direct 
van glazuur worden voorzien; het eenbrandsprocedé. Bij een twee-
brandsprocedé voor zien we specifieke steen varianten uit andere 
steenfabrieken van Wienerberger in Panningen van een glazuurlaag. 
Op project basis doen we altijd aanvullende proeven om de juiste 
kwaliteit en uitstraling van de steen en het glazuur te garanderen.

Speciale effecten
_

Het is mogelijk om het glazuur van een speciaal effect te voorzien, 
bijvoorbeeld een metallic effect. Hiervoor voegen we bepaalde 
toeslagmaterialen toe aan het glas, de basisgrondstof van de glazuur-
laag. Deze worden met de toplaag van de steen in het glazuur 
meegebakken. Elke combinatie van grondstoffen (klei, glas) en 
toeslagmaterialen (pigment, metaaloxiden) testen we om de kwaliteit
van het glazuur te controleren.
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Keuze voor 
het leven

Duurzame keuzes
_

Voor het glazuren van onze bakstenen gebruiken we alleen loodvrij 
glazuur. Door jarenlange ontwikkeling en ervaring zijn we in staat 
om 100% loodvrije glazuurstenen te produceren van hoogwaardige 
kwaliteit. Voor een goede hechting van het glazuur worden 
glazuurstenen gebakken op hoge temperaturen.

“Glazuurstenen zijn bijzonder 
slijtvast en onderhoudsarm. 
Gemaakt voor een extreem 
lange levensduur.”

Meer weten over onze glazuurstenen?
_

Onze adviseurs luisteren naar uw wensen en informeren u over de 
esthetische en technische mogelijkheden. We werken graag samen 
aan een passende oplossing.
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“Glanzend helder wit met
een gouden randje: voor 
een optimaal kustgevoel”
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cuypers & Q architecten, AntwerpenTerca Wit Geglazuurd en Koramic Tegelpan 301 Wit Geglazuurd
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Terca Groen Geglazuurde steenstrippen
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Pierre Blondel Architectes, Brussel/Bruxelles

“Glazuurstenen,
een duurzame keuze”
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"Een zee van creatieve 
mogelijkheden"

Tom Van Mieghem architecten, OostendeTerca Groen Geglazuurd
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A1 Planning Architecten, OostendeTerca Wit Geglazuurd
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Concreet Architecten, HerentTerca Wit Geglazuurd en Groen Geglazuurd
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"De glazuurlaag zorgt voor 
een fraaie spiegeling."
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Archipl architecten, GentTerca Groen Geglazuurd
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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


