Metropolis,
verfijnd gelijnd

Spel van slanke, strakke lijnen
_
De Metropolis collectie leent zich uitstekend voor

… voor de stad van de toekomst

een strakke, gelijnde gevel met karakter. De stenen
hebben afgeronde hoeken en zijn 24 cm lang en amper

Zo geeft Metropolis een nieuwe woning de grandeur

4 cm hoog. Door de cementering op de steen

van een bestaand pand. En bij verbouwingen slaat

balanceert zijn oppervlak tussen glad en licht ruw.

de gevelsteen een brug van de woning van gisteren naar
de stadsarchitectuur van de toekomst, zoals de naam

Ruimteveroveraar

van de collectie suggereert.

Met zijn scherpe lijn schept de Metropolis gevelsteen

Romeinse kleurenrijkdom

ruimte voor meer isolatie of extra leefruimte. Hij is maar
6,5 cm breed in plaats van de gebruikelijke 10 cm.

De collectie telt 8 tinten, genoemd naar de kamers in de

Die plaatswinst is welkom bij nieuwbouw en zeker

klassieke Romeinse villa: Atrium Rood, Aula Rood, Civitas

bij renovatie.

Bruin, Colonia Zwart, Galleria Geel, Portus Geel, Urbis
Bruin en Vesta Zwart. Keuze te over voor een

Stijlvolle roots …
Stilistisch knipoogt de steen naar het verleden én
naar de toekomst. Zijn lengte en kleurenpalet wekken
de modernistische art deco uit de jaren ’20 weer
tot leven. Met zijn geometrische patronen en
strakke lijnen stond die bouwstijl symbool
voor vooruitgang en snelheid.

Cover:
Metropolis Aula Rood
Links:
Metropolis Aula Rood

keizerlijke uitstraling.

Beperkte
breedte

Lange, strakke
en smalle steen

Glad tot licht
ruw oppervlak

Eco-brick formaat:
win woonruimte of
isoleer meer
_
De Metropolis stenen behoren tot het
Eco-brick gamma. Ze zijn 3,5 cm
smaller dan de gemiddelde gevelsteen.
Dat creëert 2 mogelijkheden: ofwel
isoleert u meer voor een hoger wooncomfort, lagere energiefacturen en een
milieuvriendelijker huis. Ofwel wint u
3,5 cm woonruimte langs de volledige
omtrek van het huis.

Afgeronde
hoeken

Metropolis: overzicht gamma
± 240x65x40 mm
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