
Tolus, 
geïnspireerd
door de natuur

Eco-brick
 Slanke gevelsteen
 Meer ruimte voor isolatie

 Duurzame keuze



Natuurlijke intense 
kleurschakeringen

Zuivere klei

Handvormsteen

Generfd en 
fijn bezand

Slanke Eco-brick formaat

Boven: Tolus Jade Grijs  
Cover: Tolus Tan Grijs



Porositeit: ≤ 15%
IW4 - sterk zuigend

Tolus Mint Geel
Eco-brick RF ± 238 x 75 x 40 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Tolus Jade Grijs
Eco-brick RF ± 238 x 75 x 40 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Tolus Maya Paars
Eco-brick RF ± 238 x 75 x 40 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - normaal zuigend

Tolus Tan Grijs
Eco-brick RF ± 238 x 75 x 40 mmBoven: Tolus Jade Grijs  

Cover: Tolus Tan Grijs

Back to nature
_

Geïnspireerd door de schoonheid van de natuur, heeft de Tolus collectie een verbonden, ingetogen stijl die authentieke 

afwerkingen en kleuren in elke omgeving brengt. Tolus omarmt de natuur en creëert duurzame architectuur in 

harmonieuze stijlen met een sterke focus op eenvoud en rust in de omgeving.

Organisch kleurenpalet
_

Tolus brengt de kleuren en texturen van de natuur in architectuur bij elkaar. De combinatie van bakstenen en natuurlijke 

materialen zoals hout werken moeiteloos naast elkaar, gelaagd met het harmonieuze palet van neutrale kleuren. 

Het zachte, tonale effect zorgt voor een gevoel van luchtigheid, terwijl de natuurlijkheid wordt versterkt. Met tinten van 

grijs, geel en paars creëert het palet een serene, ontspannen sfeer. Het is de ideale collectie voor iedereen die op zoek 

is naar een dagelijkse verbinding met het buitenleven.

Exclusief in het slanke Eco-brick formaat
_

Exclusief in het slanke Eco-brick formaat Op het vlak van duurzaamheid is Tolus  eveneens een excellente keuze. 

Deze gevelstenen worden aangeboden in het slankere Eco-brick formaat dat extra ruimte biedt voor isolatie of meer 

woonruimte creëert.

Meer weten over de kenmerken van Tolus? Surf naar www.wienerberger.be/tolus

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

Ontdek inspirerende
Tolus projecten
bij u in de buurt

huizenspotten.be/tolus

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


