
Rustica,
de charme
van warmte
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Getrommelde steen

Ruw oppervlak

Retro charme, 
hedendaagse kwaliteit

Pure klei

Zachte cementsluier
Afgeronde hoeken
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Cover: Rustica Oud Kempisch
Links: Rustica Oud Bachte

Zichtbaar oud, zeker nieuw
_

De retrostijl voor gevelstenen is vandaag weer helemaal in. 

De Rustica collectie volgt die trend met een reeks getrom-

melde gevelstenen. Ze hebben de typische onregelmatige 

look van oude stenen, met de kwaliteit van nieuwe. 

De tand des tijds

Rustica zijn gloednieuwe eerste keus gevelstenen met een 

doorleefd karakter. Die verweerde look krijgen ze tijdens een 

intensief productieproces; zo ontstaan sporen van  verwering, 

mortelresten en afgesleten randen. Met Rustica kunt u 

 verschillende kanten uit: voor gevels met een historische 

of hedendaagse uitstraling. Of zelfs voor een 

avant-gardegevoel.

Huiselijke warmte

De kleurnuances zijn rijk en warm, gaande van geelroze 

tot oranjerood en van bruin tot greige, een combinatie van 

grijs en beige. Bovendien is geen enkele steen hetzelfde, 

wat het verweerde karakter benadrukt. Kies voor Rustica 

en u kiest voor aangename gezelligheid.

Veelzijdigheid troef 

Of u nu bouw- of verbouwplannen heeft, Rustica is 

de ideale gevelsteen voor elk bouwproject. 

De Rustica Oud Bachte wordt exclusief aangeboden 

in het slankere Eco-brick formaat dat tot 3,5 cm extra 

ruimte biedt voor isolatie of meer woonruimte creëert.

Enkele varianten uit deze collectie worden gebruiksklaar 

geleverd voor verwerking in wildverband.

Meer weten over de kenmerken van Rustica? 

Surf naar www.wienerberger.be/rustica

Terca Rustica Oude Veldsteen



4

Rustica: overzicht gamma

Rustica Oud Damme*
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Rustica Oude Veldsteen
M50 ± 188x88x48 mm
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - sterk zuigend

Rustica Oud Malle*
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 15%
IW3 - normaal zuigend 

Rustica Oud Kempisch*
M50 ± 188x88x48 mm
WDF ± 215x102x65 mm

Porositeit: ≤ 15%
IW3 - normaal zuigend 

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

Rustica Oud Bachte
Eco-brick WF  ± 215x65x50 mm
Eco-brick WDF ± 215x65x65 mm

Porositeit ≤ 10%
IW2 - weinig zuigend
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Grosemans Heylen Architecten, Sint-TruidenTerca Rustica Oud Kempisch
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Architectenatelier Vincent Deprez, Zwevegem

Gevel: Terca Rustica Oud Kempisch  
Dak: Koramic Oude Pottelbergse pan 451 Vieilli blauw gesmoord
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“De handvormsteen heeft 
een verweerd karakter.”

Terca Rustica Oud Malle Arch. Joris Cools, Wuustwezel
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Terca Rustica Oud Kempisch Arch. E. Bral, Evergem
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Terca Rustica Oude Veldsteen

“Van geelroze tot oranjerood,  
van bruin tot greige”
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Terca Rustica Oud Kempisch
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Terca Rustica Oud Malle



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 
Rustica projecten 
bij u in de buurt
huizenspotten.be/rustica

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


