Aquaral,
het wonder
van water

Onbezand

Contrastrijke
combinaties

Pure klei voor
een volle baksteen

Unieke textuur en
onregelmatige randen

Ontmald met water

Een spel van elementen
_
De Aquaral heeft zijn naam niet gestolen: deze ontleent zijn bijzon-

Zachte aardetinten

dere textuur aan de afdruk van het water. Elke baksteen die wordt
gemaakt, vertrekt van een massa klei die geperst wordt in een mal.

De natuurlijke, warme tinten van de Aquaral sluiten perfect

Om de klei uit de mal te halen, wordt de Wasserstrich-methode

aan bij zowel hedendaagse als traditionele materialen.

toegepast. Dat laat zijn sporen na. De gestreken en gestreepte

Kies uit vijf tinten, van beige over gedesatureerd rood tot grijsbruin.

afwerking van het oppervlak, resulteert na het bakken in een uniek

De ware schoonheid van het kleurenpalet ligt in zijn vermogen om

textuurpatina, gecreëerd door het water dat langs de klei heen strijkt.

warmte en authenticiteit uit te stralen.

Karakter zit in de eenvoud

Uitgepuurd

Het gebruik van eeuwenoude technieken en pure klei maakt deze

Het gestreepte effect van het oppervlak tekent een interessante

collectie opvallend en onopvallend tegelijk. De Aquaral oogt tijdloos

ritmiek in de gevel, al blijft het algemene beeld er een van harmonie.

en is in de eerste plaats functioneel, maar verraadt vakmanschap in

De kracht van deze baksteen zit in de essentie: pure klei, de kracht

zijn originele textuur.

van water en stijlvolle eenvoud.

Op het scherpst van de snee
Bij elke steen wordt getracht karakter te leggen in de afwerking,
zonder de technische aspecten uit het oog te verliezen.
Dit onbezande exemplaar is zacht en geborsteld, maar ruw
aan de randen voor een interessant contrast.

Cover:
Ginger Wit
Links:
Bark Grijs

Aquaral: overzicht gamma

Ginger Wit
Deens formaat ± 228x108x54 mm

Porositeit ≤ 18%
IW3 – normaal zuigend

Bark Grijs
Deens formaat ± 228x108x54 mm

Porositeit ≤ 14%
IW3 – normaal zuigend

Mink Bruin
Deens formaat ± 228x108x54 mm

Porositeit ≤ 14%
IW3 – normaal zuigend

Sable Geel
Deens formaat ± 228x108x54 mm

Pepper Rood
Deens formaat ± 228x108x48 mm

Porositeit ≤ 20%
IW3 – normaal zuigend

Porositeit ≤ 14%
IW3 – normaal zuigend

Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
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T 056 24 95 88
Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10
Bezoek ook onze virtuele showrooms
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Uw project
in de kijker?

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
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.
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Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze k eramische
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

