Imperium,
klassieke
kracht

Romeins formaat

Iluzo

traditioneel metselen,
dunmetselen of verlijmen

traditioneel metselen
met de look van gelijmd

Lang en smal

2 steunvoetjes geven extra steun

Bruine
basissteen

Glad tot licht
ruw oppervlak

Witgrijze afwerking
met kaleilaag

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

Imperium: overzicht gamma
Romeins formaat ± 238x90x40 mm

Imperium Albius

Imperium Flavius

Imperium Notus

Imperium Nerus

Iluzo ± 238x90x48 mm

Iluzo Imperium Albius

Iluzo Imperium Flavius

Iluzo Imperium Notus

Iluzo Imperium Nerus

Romeins legioen van gevelstenen
_
Kaleilaag knipoogt naar het verleden
De Imperium gevelstenen delen heel wat esthetische kenmerken
met de Romeinse bouwtraditie. Zo worden de bruine basisstenen
afgewerkt met een kaleilaagje, dat gevels een krachtige, robuuste
uitstraling bezorgt. Een referentie aan de gewoonte van de
Romeinen om hun baksteenmuren te bekleden met cement.
Romeins formaat: lang en smal
Niet alleen de afwerking van de stenen werkt de oudheid weer
tot leven. De collectie dankt haar naam aan het Romeins formaat
(± 238x90x40 mm) van de gevelstenen. De afgewogen verhouding tussen hoogte en lengte geeft de bakstenen een langgerekt
uitzicht, waardoor ze geëigend zijn voor sterk horizontaal gelijnd
metselwerk. Bovendien zijn ze geschikt voor zowel traditioneel
metselen, als voor verlijmen en dunmetselen.
Nu ook beschikbaar in Iluzo
Daarnaast is de collectie vanaf nu ook verkrijgbaar in Iluzo
(± 238x90x48 mm). De Iluzo gevelstenen hebben de look van
gelijmd, maar biedt tegelijk de voordelen van traditioneel
metselen. Het bijzondere aan Iluzo is de uitholling in het legvlak
van de steen. Daardoor blijft een gewone mortellaag van 12 mm
mogelijk. Twee steunvoetjes geven extra steun en zorgen
ervoor dat de overtollige mortel een uitweg vindt. Zo geeft u
met een klassieke voeg toch de indruk dat de gevelstenen
gelijmd zijn. Ideaal als u graag strakke horizontale lijnen in
uw gevel verwerkt.
Van wit tot grijs in 4 tinten
De Imperium gevelsteencollectie bevat 4 kleurtinten: Albius, Flavius, Notus en Nerus. De tinten
variëren in een kleurenschaal van wit naar grijs.
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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. Onze 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.

