
Imperium,
klassieke 
kracht

Eco-brick
 Slanke gevelsteen
 Meer ruimte voor isolatie

 Duurzame keuze



2

Glad tot licht 
ruw oppervlak

Witgrijze afwerking 
met kaleilaag

Slanke 
Eco-brick formaat

Door de uitholling in het legvlak 
blijft een klassieke mortellaag 
van 12 mm mogelijk.

Lang en smal

Bruine 
basissteen

2 steunvoetjes geven extra steun

traditioneel metselen, 
dunmetselen of lijmen

traditioneel metselen 
met de look van gelijmd

Romeins formaat Iluzo
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Cover: 
Terca Imperium Flavius
Links: 
Terca Imperium Notus

Romeins legioen van gevelstenen
_

Kaleilaag knipoogt naar het verleden

De Imperium gevelstenen delen heel wat esthetische kenmerken 

met de Romeinse bouwtraditie. Zo worden de bruine basisstenen 

afgewerkt met een kaleilaagje, dat gevels een krachtige, robuuste 

uitstraling bezorgt. Een referentie aan de gewoonte van de 

Romeinen om hun baksteenmuren te bekleden met cement.

Exclusief in het slanke Eco-brick formaat

Op het vlak van duurzaamheid is Imperium eveneens een 

excellente keuze. Deze gevelstenen worden aangeboden in het 

slankere Eco-brick formaat dat extra ruimte biedt voor isolatie of 

meer woonruimte creëert.

Romeins formaat: lang en smal

Niet alleen de afwerking van de stenen werkt de oudheid weer 

tot leven. De collectie dankt haar naam aan het Romeins formaat 

(± 238x75x40 mm) van de gevelstenen. De afgewogen verhou-

ding tussen hoogte en lengte geeft de bakstenen een langgerekt 

uitzicht, waardoor ze geëigend zijn voor sterk horizontaal gelijnd 

metselwerk. Bovendien zijn ze geschikt voor zowel traditioneel 

metselen, als voor verlijmen en dunmetselen.

Ook beschikbaar in Iluzo

Daarnaast is de collectie ook verkrijgbaar in 

Eco-brick Iluzo (± 238x75x48 mm). De Iluzo gevelstenen hebben 

de look van gelijmd, maar bieden tegelijk de voordelen van 

traditioneel metselen. Het bijzondere aan Iluzo is de uitholling 

in het legvlak van de steen. Daardoor blijft een gewone 

mortellaag van 12 mm mogelijk. Twee steunvoetjes geven 

extra steun en zorgen ervoor dat de overtollige mortel een 

uitweg vindt. Zo geeft u met een klassieke voeg toch de 

indruk dat de gevelstenen gelijmd zijn. Ideaal als u graag 

strakke horizontale lijnen in uw gevel verwerkt.

Van wit tot grijs in 4 tinten

De Imperium gevelsteencollectie bevat 4 kleur-

tinten: Albius, Flavius, Notus en Nerus. De tinten 

variëren in een kleurenschaal van wit naar grijs.
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Imperium Albius
Eco-brick RF ± 238x75x40 mm
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Flavius
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Nerus
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Notus
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium: overzicht gamma

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

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 – weinig zuigend

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 – weinig zuigend

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 – weinig zuigend

Porositeit: ≤ 19% 
IW2 – weinig zuigend
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BURO-C Architecten, Gent  Terca Imperium Albius  
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CAAN architecten, Gent i.s.m. Rietveld ProjectsTerca Imperium Flavius

“De gevelsteen draagt door zijn lichte 
tint en beperkte kleurschakeringen bij 
tot een strakke gevel.”
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A-Projects, TernatTerca Imperium Flavius



8



9

Filieux Janis Architectenburo, VeurneTerca Imperium Albius en Imperium Flavius

“Eenheid in stijl, variatie in volume 
en kleurschakering”
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Piet Bailyu - Project Architects, Knokke-Heist Terca Imperium Flavius Iluzo
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PVL architecten, Oostduinkerke Terca Imperium Flavius 
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Terca Imperium Notus  
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Architect Patrick Loete, Aalter 
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PVL architecten, Oostduinkerke  Terca Imperium Albius

”De steen werd toon op toon
gevoegd, om het idee van
gevelvlakken kracht bij te zetten.”



15



16 Atelier d’architecture Philippe Lefevre, Somzée Terca Imperium Flavius en Imperium Nerus
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Terca Imperium Nerus Iluzo
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Wielfaert Architecten, Waregem  
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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

09/2022
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 
Imperium projecten 

bij u in de buurt
huizenspotten.be/imperium 

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


