
Retro,
authentiek & 
gloednieuw
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Pure klei

Warme kleurnuances

Ruw oppervlak

Zachte cementsluier
Afgeronde hoeken
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Cover: 
Terca Retro Tiffany
Links: 
Terca Retro Lautrec

Kwaliteit met traditie
_

Retro gevelstenen hebben de typische onregelmatige vorm  

en het nervenpatroon van handvormstenen. Deze eerste keus 

stenen zien eruit alsof ze de tand des tijds doorstaan hebben.  

Ze hebben een doorleefd cachet, maar zijn toch gloednieuw.

Verweerd gegarandeerd

Na het bakproces worden de Retro stenen getrommeld.  

Zo ontstaan de afgesleten randen en dragen ze sporen van 

mortelresten. Door de rijke kleurnuances, gaande van rood en 

bruin tot beige, krijgt elke steen zijn unieke look. Retro heeft 

alle kwaliteiten van een nieuwe steen en geeft elke woning de 

gewenste stijl. 

Voor elke architectuurstijl

 

Retro gevelstenen zijn perfect geschikt voor elke gevel, zowel 

voor een hypermoderne nieuwbouw als voor een renovatie die 

aansluit bij de bestaande architectuur. De stenen bestaan in  

de traditionele formaten. Alle Retro gevelstenen worden 

gebruiksklaar geleverd voor verwerking in wildverband.

Daarnaast zijn de Retro stenen ook verkrijgbaar als 

steenstrippen. Raadpleeg onze website voor meer info.

Meer weten over de kenmerken van Retro? 

Surf naar www.wienerberger.be/retro

Terca Retro Pastorie
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Retro: overzicht gamma

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

Retro Tiffany
M50 ± 188x88x48 mm  
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Retro Pastorie
M50 ± 188x88x48 mm

Porositeit: ≤ 10%
IW3 - normaal zuigend

Retro Lautrec
M50 ± 188x88x48 mm  
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend
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Retro Lautrec
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Agora Wit Ivoor Arch. Inge Lenaerts, DiepenbeekGevel: Terca Retro Lautrec / Dak : Koramic Vlaamse Pan 401 Antraciet Arch. Eddy Derycke, Nazareth
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“Afgesleten randen,  
met sporen van verwering”
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Terca Retro Pastorie Arch. De Schutter, Wichelen
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Terca Retro Pastorie

“Tinten van rood en bruin tot beige”
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Terca Retro Tiffany
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“Retro geeft diepte aan elke gevel.”
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Gevel: Terca Retro Tiffany / Dak: Koramic Stormpan 44 Blauw gesmoord

Architectenbureau Nys, Vilvoorde
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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 
Retro projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/retro

1/2023
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

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


