
Marono,
voor een gevel 
met structuur
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Robuust én verfijnd
_

Marono staat synoniem voor veelzijdigheid. Een gevel 

met Marono levert een boeiend effect van wisselende 

oppervlakken op. Deze collectie strengpers gevelstenen 

staat voor natuurlijke, warme tinten. En voor afwisseling 

van gladde en ruwe structuren. Robuust en toch verfijnd. 

De  esthetische mogelijkheden zijn daardoor ongekend.

Marono is een ideale gevelsteen voor een  moderne, 

 duurzame architectuur met eindeloze creatieve 

 mogelijkheden. Voor een gevel vol dynamiek. 

De stenen zijn verkrijgbaar in een extra lang formaat 

van ± 288x90x48 mm waardoor een mooie, lange 

lijnwerking in de gevel ontstaat.

Meer informatie, waaronder technische 

specificaties, vindt u op 

www.wienerberger.be/gevel 

Dynamisch
gevelbeeld door
unieke structuren

Bijzondere
esthetische
mogelijkheden

Horizontale belijning
door het lange formaat

Cover:
Marono Bruin Extra E1
Links:
Marono Gesmoord Extra

TIPS VOOR TOEPASSING EN VERWERKING

De Marono collectie is uitermate geschikt voor 

 verlijmen of dunmetselen. De dunne voegen 

accentueren de ruwe structuur, het dynamische 

karakter van de gevel en de horizontale belijning. 

Traditionele  verwerking met 12 mm voegen is ook 

mogelijk. Kies daarbij eventueel voor een toon-op-

toon voeg voor een mooi effect.

Marono Bruin Extra E1
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Marono Rood  Porositeit: ≤ 11% 
Formaat ± 288x90x48 mm  IW3 - normaal zuigend

Marono Gesmoord   Porositeit: ≤ 11% 
Formaat ± 288x90x48 mm  IW3 - normaal zuigend

Marono Bruin Extra E1   Porositeit: ≤ 11% 
Formaat ± 288x90x48 mm  IW3 - normaal zuigend

Marono Rood Extra  Porositeit: ≤ 11% 
Formaat ± 288x90x48 mm  IW3 - normaal zuigend

Marono Gesmoord Extra   Porositeit: ≤ 11% 
Formaat ± 288x90x48 mm  IW3 - normaal zuigend

Marono: overzicht gamma

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

Marono,
voor eindeloze
creativiteit 

_

Egaal en ruw, robuust maar toch verfijnd? De Marono gevelsteen heeft het allemaal. 
Bij de Marono Bruin Extra E1, de variante met speciale engobes, wordt de ruwe 
structuur zelfs nog extra geaccentueerd. Dit zijn dan ook de ideale gevelstenen voor 
een moderne, duurzame architectuur met veel creatieve mogelijkheden en een gevel 
vol dynamiek als eindresultaat.

Marono Rood
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Marono Rood

GDR-architecten, Gentbrugge

“Verlijmen, dunmetselen of 
traditioneel? Marono laat 
de opties open.”
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Marono Bruin Extra E1 Stefaan Lemiere, Meulebeke
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Blanco Architecten, Hoeilaart

abv+ architecten, Antwerpen

Marono Gesmoord

Marono Bruin Extra E1
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“De ruwe façade laat de afwisselling 
van licht en schaduw nog meer tot 
haar recht komen.”

Architecte Panza, CasteauMarono Gesmoord Extra
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Gevel: Marono Gesmoord / Dak: Koramic Tegelpan Plato Blauw gesmoord 

Marono Rood Extra

Architectenburo Acke & Van Wynsberghe, Assenede

Group O-Architecten, Gent
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Marono Gesmoord Extra Jan Favril, Loppem

“Voor architecten op zoek
naar mooie, lange lijnen door 
een extra lang formaat” 
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Marono Gesmoord Blanco Architecten, Hoeilaart Architectuur Van Ryckeghem, WillebroekMarono Bruin Extra E1



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

01/2020
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 
Marono projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/marono 


