
Latero, 
ultieme puurheid, 
power en punch
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Wasserstrich-techniek 
en look

Onbezand

Zuiverste klei
als basis

Levendig gevelbeeld door 
de oneffen textuur
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Cover: 
Latero Castana
Links: 
Latero Rubino

De architecturale kracht van soberheid
_

Latero verenigt de vier oerelementen tot een gevelsteen 

die puurheid tot in de puntjes uitstraalt. Aarde is de basis 

voor de zuiverste klei. Dankzij water, toegepast bij de 

 Wasserstrich-techniek, krijgt de steen de oneffen textuur 

die een levendig gevelbeeld oplevert. Lucht zorgt dan weer 

voor de verneveling van de engobes, met de subtiele kleur-

nuances als resultaat. En het vuur van de bakoven tovert al 

deze natuurkracht om in een unieke baksteen.

 

Het resultaat is een fiere gevelsteen die de primitieve kracht 

van Moeder Aarde perfect etaleert. Precies daarom doopten 

we deze steen toepasselijk Latero, een variant op ‘La terre’. 

Latero komt in zes kleuren (Basalto, Castana, Menta, Rubino, 

Seda, Zafferano) en biedt een evenwichtige verdeling tussen 

warme en koele tinten. Het gebalanceerde koudgrijs en het 

warme palet zijn zowel ruw als verfijnd en tegelijk subtiel en 

sterk, waardoor het mogelijk is om zowel modern als tijdloos af 

te werken.

 

Meer weten over de kenmerken van Latero? 

Surf naar www.wienerberger.be/latero.

Latero Seda



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

Latero: overzicht gamma

Porositeit: ≤ 17% 
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 18% 
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 15% 
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 17% 
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 15% 
IW3 - normaal zuigend

Latero Basalto
WF ± 218x102x50 mm

Latero Zafferano
WF ± 215x102x50 mm

Latero Rubino
WF ± 215x102x50 mm

Latero Seda
WF ± 218x102x50 mm

Latero Castana
WF ± 215x102x50 mm
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A.-concept architecten, TervurenGevel: Terca Latero Basalto en kleiklinker: Authentica Retro Incana

“ Het warme kleurenpalet 
contrasteert mooi met de 
eerder steriele glaspartijen.”
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Gevel: Latero Seda / Dak en gevel: Tegelpan Aspia Architecten- en Studiebureau Rudi Coopman, Evergem
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Gevel: Latero Basalto en Wasserstrich Special E2
Dak: Koramic Actua 10 LT Antraciet mat

Cappelle Architects & Engineers, Boutersem
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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

Ontdek inspirerende 
Latero projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/latero 

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


