
Nubilum, 
natuurlijke 
elegantie

Eco-brick
 Slanke gevelsteen

 Meer ruimte voor isolatie

 Duurzame keuze



Gekaleid

Zuivere klei

Licht ruwe textuur

Zachte, genuanceerde kleuren

Slank formaat

Boven: 
Nubilum Clarus Greige
Cover:
Nubilum Helios Wit

Nubilum, natuurlijke elegantie
_

De Nubilum collectie straalt elegantie en sereniteit uit. U herkent deze gekaleide gevelsteen meteen aan de zachte, 

genuanceerde kleuren. Dankzij het verfijnd palet - van wit, greige tot antracietgrijs - en de lichtruwe textuur kunt u 

mooi combineren met verschillende materialen. 

Naast de gekaleide gevelstenen kunt u in deze reeks ook kiezen voor twee nieuwe stenen met een unieke nieuwe 

Wasserstrich textuur. Hun kleurenpalet - zongewassen wit op een crèmekleurige basis of mistig wit op een 

warmheldere grijze basis - versterkt het natuurlijk licht. Perfect om een serene sfeer in de architectuur te creëren.

Exclusief in het slanke Eco-brick formaat
_

Op het vlak van duurzaamheid is Nubilum eveneens een excellente keuze. Deze gevelstenen worden exclusief 

aangeboden in het slankere Eco-brick formaat dat tot 3,5 cm extra ruimte biedt voor isolatie. Zo kunt u dikker 

isoleren of meer woonruimte creëren. Ook uitermate geschikt voor renovaties. 

  



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

Porositeit: ≤ 17%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 14%
IW4 - sterk zuigend

Porositeit: ≤ 17%
IW3 - normaal zuigend

Nubilum Stratus Greige *
Eco-brick WF ± 210 x 65 x 50 mm

Nubilum Saturn Grijs *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WDF ± 215 x 65 x 65 mm

Porositeit: ≤ 13%
IW2 - weinig zuigend

Nubilum Helios Wit *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WDF ± 215 x 65 x 65 mm

Nubilum Clarus Greige *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WDF ± 215 x 65 x 65 mm

Porositeit: ≤ 15%
IW2 - weinig zuigend

Nubilum Velum Beige *
Eco-brick WF ± 210 x 65 x 50 mm

Meer weten over de kenmerken van de Nubilum collectie? 

Ga naar www.wienerberger.be/nubilum

Nubilum: overzicht gamma
NIEUW

NIEUW
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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

Bouwt u met onze nieuwe stenen en
wilt u hier graag mee uitpakken?

Bezorg ons enkele foto’s van uw afgewerkt
(ver)bouwproject en kom in aanmerking voor

een plaats in onze eregalerij.

Uw project
in de kijker?

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


