
Pagus, 
de natuur in 
een steen
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Generfd en 
fijn bezand

Handvormsteen

2 steunvoetjes 
geven extra steun

Zuivere klei

Door de uitholling in het legvlak 
blijft een klassieke mortellaag 
van 12 mm mogelijk.

Natuurlijke intense 
kleurschakeringen

Slanke Eco-brick formaat

traditioneel metselen, 
dunmetselen of verlijmen

traditioneel metselen 
met de look van gelijmd

WF en WDF Eco-brick Iluzo
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Verwerk de natuur in uw gevel
_

Kleurrijke nuances

De Pagus gevelsteen kenmerkt zich door zijn  verschillende 

lichte en donkere tinten die het resultaat zijn van een 

 techniek tijdens het productieproces: bezanding. 

Het  beeldige kleurenpalet van rijk donkerrood en warm grijs 

wordt gecompenseerd met diepe beige tinten, waardoor een 

traditionele mix van kleur, textuur en vorm wordt  gecreëerd.

Net een natuurlandschap 

Opvallend aan Pagus is de natuurlijke flair en het  gezellige, 

levendige karakter. Het spelen met de tinten en de kleur

van de bakstenen laat uw gevel eruitzien als een natuur-

landschap, alsof uw woning bedekt werd met een 

bladerdeken. Ondanks de kleurdynamiek blijft een 

Pagus gevel een klassieke en tijdloze indruk wekken. 

Beschikbaar in 3 formaten

De Pagus gevelstenen zijn beschikbaar in Waaldik- (WDF) 

en Waalformaat (WF) en in Eco-brick Iluzo-formaat.  

Het WDF-formaat verhoogt het rendement bij het 

 verwerken van de baksteen. De slanke Eco-brick Iluzo 

gevelsteen heeft de look van gelijmd, maar biedt tegelijk 

de voordelen van traditioneel metselen. Ideaal als u graag 

strakke horizontale lijnen in uw gevel verwerkt.

Beschikbaar in het slanke Eco-brick formaat

Op het vlak van duurzaamheid is Pagus eveneens een 

excellente keuze. Het Iluzo-formaat wordt exclusief 

aangeboden in het slankere Eco-brick formaat dat extra 

ruimte biedt voor isolatie of meer woonruimte creëert.

Meer weten over de kenmerken van Pagus? 

Surf naar www.wienerberger.be/pagus

Cover: Pagus Rood-Bruin
Links: Pagus Grijs

Pagus Bruin-Zwart: Eco-brick Iluzo

Pagus Bruin-Zwart: 
traditioneel gemetseld en gevoegd
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Pagus Grijs-Zwart
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48
WDF ± 215x102x65 mm
WF ± 210x100x50 mm

Pagus Bruin-Zwart 
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48 mm
WDF ± 215x102x65 mm
WF ± 210x100x50 mm

Pagus Bruin
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48 mm

Pagus Grijs
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48 mm
WDF   ± 215x102x65 mm
WF   ± 210x100x50 mm 

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

Pagus: overzicht gamma

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend 
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Pagus Rood-Bruin
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48

Pagus Paars
Eco-brick Iluzo  ± 238x75x48

Pagus Donkerrood
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend

Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend
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Terca Pagus Bruin Iluzo
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“Opvallend zonder 
te willen opvallen”

BureAu 58, Stefan Willen, Zonhoven
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HASA Architecten, MuizenTerca Pagus Grijs-Zwart Iluzo

“Een natuurlijke 
ogende gevelsteen 
met een robuust 
karakter”
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Terca Pagus Bruin-Zwart Architect Frank Loos, Kasterlee
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Architektuurburo Dirk Hulpia, EvergemTerca Pagus Paars
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Terca Pagus Grijs-Zwart
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OR Architecten, Gent
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Terca Pagus Bruin-Zwart Bontinck Architecture and Engineering, Gent
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Terca Pagus Grijs PVL architectenbureau, Koksijde
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“Natuurlijke kleurschakeringen 
zorgen voor een levendig karakter.”
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Terca Pagus Rood-Bruin Iluzo Arch. Frédéric Vander Laenen, Westerlo

“Natuurlijke kleurschakeringen 
zorgen voor een levendig karakter.”
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Hans Verelst architecten, MortselTerca Pagus Grijs 

“Natuurlijke flair, 
tijdloze klasse”
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Terca Pagus Rood-Bruin Etau Architects, Brussel/Bruxelles



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

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.

09/2022
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

Ontdek inspirerende 
Pagus projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/pagus 


