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keramische 
kleurenpracht
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Karaktervolle 
look

Typische 
onregelmatige 
vormen

Nerven van 
handgevormde 
stenen

Intense kleuren

Lange, 
smalle steen
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Cover: 
Linaqua Viola
Links: 
Linaqua Vino

Gevelstenen met prachtige schakeringen
_

Karakteristiek uiterlijk

_

De Linaqua gevelstenen danken hun typerende uitstraling aan 

het productieproces waarbij een speciale rol is weggelegd voor 

water. Het water brengt de pure kleuren van de klei duidelijk aan 

de oppervlakte. 

Ambachtelijk gebakken

_

Bovendien worden de stenen in een meer dan 100 jaar oude 

Wienerberger ringoven gebakken. Tijdens het bakken ontstaat 

een prachtig palet aan intense kleuren. 

 

Zelfzekere kleurtinten

_

Met zijn onvergelijkbare look is Linaqua dé gevelsteen  

voor bouwheren en architecten die streven naar een sterke  

uitstraling. De collectie die bestaat uit uitgesproken kleuren 

als Vino (rood) en Viola (paars), krijgt het gezelschap van vijf 

nieuwkomers. Het nieuwe sterke kleurenpalet die de reeks 

aanvult, leent zich perfect voor klassieke en hedendaagse 

architectuur. Het rijke palet van de tinten Fiera Rood en Alta 

Rood, zorgt voor diepte en vitaliteit. De charmante tint Sintra 

Wit is eigentijds, robuust en zelfverzekerd. De ingetogen 

grijze tinten Guna Grijs en Friso Grijs geven een gevoel van 

drama en luxe dat allesbehalve somber is. Deze grijze kleuren 

vullen makkelijk andere tinten en texturen aan en bieden veel 

ontwerpflexibiliteit.

Nieuwe kleuren in Eco-brick formaat

_

Op het vlak van duurzaamheid is Linaqua eveneens een  

excellente keuze. De nieuwste kleuren in deze collectie worden 

aangeboden in het slankere Eco-brick formaat dat extra ruimte 

biedt voor isolatie of meer woonruimte creëert.

Meer weten over de kenmerken van Linaqua? 

Surf naar www.wienerberger.be/linaqua

Terca Linaqua Vino
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Linaqua: overzicht gamma

Linaqua Friso Grijs  Porositeit: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - weinig zuigend

Linaqua Fiera Rood Porositeit: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - weinig zuigend

Linaqua Vino Porositeit: ≤ 13%
SF ± 256x90x43 mm IW1 - normaal zuigend

Linaqua Viola Porositeit: ≤ 9%
SF ± 256x90x43 mm IW2 - weinig zuigend

Nagenoeg alle gevelstenen uit ons assortiment zijn tevens verkrijgbaar als steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.
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Linaqua Alta Rood   Porositeit: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - weinig zuigend

Linaqua Sintra Wit Porositeit: ≤ 4%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - weinig zuigend

Linaqua Guna Grijs Porositeit: ≤ 4%
Eco-brick ± 256x67x58 mm  IW2 - weinig zuigend
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Terca Linaqua Vino Licence to Build, Lennik
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Terca Linaqua Viola
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Blanco Architecten, Hoeilaart

“Opvallend onopvallend”
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Brick-mix van Terca Linaqua Vino en Linaqua Viola

“Het bijzondere karakter 
van het gebouw wordt 
benadrukt door het gebruik 
van de gevelsteen.”

studio segers architecten, Maaseik
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hehnpohl architektur bda, Münster (DE)Terca Linaqua Vino
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Brick-mix van Terca Linaqua Vino en Linaqua Viola VP Architecten, Pieter Verjans, Hoeselt



13



14

Brick-mix van Terca Linaqua Vino en Linaqua Viola studio segers architecten, Maaseik
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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 

wienerberger.be/showrooms

Ontdek inspirerende 
Linaqua projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/linaqua

Volg ons op Instagram  
en deel enkele foto’s van uw 
afgewerkte (ver)bouwproject 
met #wienerbergerbelgium.

Trots op uw project?  
Wij plaatsen het graag  
voor u in de kijker.  
Deel uw project via  
wienerberger.be/deel-project. 

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


