
Iberia, 
een steen 
vol passie



Handvormsteen

Fijn bezand 
oppervlak

Krachtige rode 
en oranje tinten

Karakter door 
nerfstructuur en sintering
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Rood en oranje herontdekt
_

Met haar donkerrode, rode en oranje kleurnuances geeft 

de Iberia collectie temperament aan jouw architectuur. 

De sinteringen op het oppervlak brengen op hun beurt 

extra karakter. Gevelstenen mogen weer gedurfd en vol 

van kleur zijn. Warme kleuren geven vertrouwen.

De Iberia collectie staat voor ambachtelijk en  authentiek. 

De handvormstenen creëren door hun minder strakke 

vormen en hoeken meer diepte, beleving en textuur. 

Deze collectie maakt van je buitenmuur een robuuste 

gevel met sprekende tinten en scherpe 

contrasten tussen licht en donker.

Meer weten over de kenmerken van Iberia?

Surf naar www.wienerberger.be/iberia

Cover: 
Iberia Galicia 
Links: 
Iberia Andalucia

Brick-mix van Terca Iberia Navarra, Iberia Catalunya en 
Iberia Asturia
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Iberia: overzicht gamma

Iberia Catalunya  
WF ± 210x100x50 mm

Porositeit: ≤ 12%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 12%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 9 %
IW3 - normaal zuigend

Iberia Navarra 
WF ± 210x100x50 mm

Iberia Andalucia 
WF ± 210x100x50 mm



Nagenoeg alle gevelstenen uit ons assortiment zijn tevens verkrijgbaar als steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.
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Iberia Galicia 
WF ± 210x100x50 mm

Iberia Asturia 
WF ± 210x100x50 mm

Porositeit: ≤ 9%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 12%
IW3 - normaal zuigend

Nagenoeg alle gevelstenen uit ons assortiment zijn tevens verkrijgbaar als steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.
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Brick-mix van Terca Iberia Galicia, Iberia Navarra, Iberia Andalucia en Iberia Asturia Architect Eva Dooms, Keerbergen
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Brick-mix van Terca Iberia Navarra, 
Iberia Catalunya en Iberia Asturia
Dak: Koramic Vauban Gewolkt

Aca-Dumon BV i.s.m. S&T Architecten BV, Damme

“Mooie contrasten 
tussen licht en donker.”
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Gevel: Terca Iberia Asturia, Iberia Catalunya, Iberia Galicia en Iberia Andalucia
Dak: Koramic Actua 10 Antraciet mat

Deleu Koen architectenvennootschap, Roeselare
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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

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

Ontdek inspirerende 
Iberia projecten bij 

u in de buurt 
huizenspotten.be/iberia

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


