
Metropolis,
verfijnd gelijnd

Eco-brick®

 Smalle gevelsteen

 Meer ruimte voor isolatie

 Duurzame keuze
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Eco-brick formaat: 
win woonruimte of 
isoleer meer
_

De Metropolis stenen behoren tot het 

Eco-brick gamma. Ze zijn 3,5 cm 

smaller dan de gemiddelde gevelsteen. 

Dat creëert 2 mogelijkheden: ofwel 

isoleert u meer voor een hoger woon-

comfort, lagere energiefacturen en een 

milieuvriendelijker huis. Ofwel wint u 

3,5 cm woonruimte langs de volledige 

omtrek van het huis.

Lange, strakke 
en smalle steen

Beperkte 
breedte

Glad tot licht 
ruw oppervlak
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Glad tot licht 
ruw oppervlak

Spel van slanke, strakke lijnen
_

De Metropolis collectie leent zich uitstekend voor 

een strakke, gelijnde gevel met karakter. De stenen 

zijn 24 cm lang en amper 4 cm hoog. Door de  

cementering op de steen balanceert zijn oppervlak  

tussen glad en licht ruw.

Ruimteveroveraar

Met zijn scherpe lijn schept de Metropolis gevelsteen 

ruimte voor meer isolatie of extra leefruimte. Hij is maar 

6,5 cm breed in plaats van de gebruikelijke 10 cm. 

Die plaatswinst is welkom bij nieuwbouw en zeker 

bij renovatie.

Stijlvolle roots …

Stilistisch knipoogt de steen naar het verleden én 

naar de toekomst. Zijn lengte en rijke, levendige kleuren 

wekken de modernistische art deco uit de jaren 20 

weer tot leven. Met zijn geometrische patronen en 

strakke lijnen stond die bouwstijl symbool 

voor vooruitgang en snelheid. 

… voor de stad van de toekomst

Zo geeft Metropolis een nieuwe woning de grandeur 

van een bestaand pand. En bij verbouwingen slaat 

de gevelsteen een brug van de woning van gisteren naar 

de stadsarchitectuur van de toekomst, zoals de naam 

van de collectie suggereert.

Unieke kleurenrijkdom

De collectie telt 8 tinten: Atrium Rood, Aula Rood, 

Civitas Bruin, Colonia Zwart, Urbis Bruin, Vesta Zwart, 

Dover Wit en Sonic Grijs. 

Meer weten over de kenmerken van Metropolis? 

Surf naar www.wienerberger.be/metropolis

Cover: 
Metropolis Aula Rood  
Links: 
Metropolis Aula Rood
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Metropolis: overzicht gamma

Metropolis Colonia Zwart
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Metropolis Urbis Bruin
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Metropolis Vesta Zwart
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Metropolis Civitas Bruin
Eco-brick ± 240x65x40 mm

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

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend
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Metropolis Aula Rood
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Metropolis Dover Wit
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Metropolis Atrium Rood
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Metropolis Sonic Grijs
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 6%
IW1 - zeer weinig zuigend

Porositeit: ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend

Porositeit: ≤ 6%
IW1 - zeer weinig zuigend
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Gevel: Metropolis Aula Rood / Dak: Koramic Actua 10 LT Antraciet mat Architectuurkantoor Monbaliu, Dudzele
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Metropolis Aula Rood

“De levendigheid wordt 
ondersteund door het gebruik 
van rode bakstenen.”
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Metropolis Aula Rood Salens Architecten, Brugge
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Metropolis Colonia Zwart Arch. Tom Declercq, Mariakerke
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“Deze woning vroeg 
om een steen met 
robuust karakter.”
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Metropolis Civitas Bruin Salens Architecten, Brugge
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Metroplis Vesta Zwart YDEA Architecten, Sint-Andries
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Metropolis Aula Rood Architecten Vande Kerckhove, Heule
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Steenstrippen Metropolis Aula Rood



19LDJ Architectuur, Ieper



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

Ontdek inspirerende 
Metropolis projecten 

bij u in de buurt
huizenspotten.be/metropolis 

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

01/2022
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


