Eco-brick :
®

het verschil zit
hem niet alleen
in zijn slanke lijn.

Traditioneel formaat
WF

Eco-brick
WF 6,5

meer isolatie of woonruimte

Eco-brick:
het verschil zit hem niet
alleen in zijn slanke lijn.
Eco-brick is minder breed,
zo kunt u tot 3,5 cm meer isoleren
en dat is super voor uw energiefactuur.
Eco-brick is helemaal een gevelsteen van deze tijd. Hij is minder breed waardoor u tot 3,5 cm
meer isolatie kunt voorzien en dus flink wat kunt besparen op uw energiefactuur. Door zijn
geringe dikte geniet u van meer woonruimte binnenin.
En uw woning krijgt gegarandeerd meer uitstraling want Eco-brick is verkrijgbaar in tal van
tijdloze kleuren, waaronder enkele volstrekt nieuwe tinten.
Wat dacht u trouwens van minder dik in het kader van een renovatie? Een oude buitengevel
afbreken en isoleren of een volsteense muur isoleren en afwerken met een nieuwe gevelsteen?
Met Eco-brick beschikt u over meer ruimte voor isolatie, wat meer mogelijkheden biedt indien u
moet renoveren binnen het rooilijndecreet.
Minder gewicht tenslotte betekent meer gebruiksgemak op de werf en staat garant voor een
energiezuiniger, minder vervuilend transport.

WF 6,5

3,5 cm
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7 sterke argumenten
die het hele verschil maken
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MEER WOONRUIMTE
De 3,5 cm die u met Eco-brick uitspaart in
de breedte maakt wel degelijk een verschil.
De woonruimte die u wint, lijkt misschien beperkt, maar gezien over de hele oppervlakte
van uw woning kan dit al vlug oplopen.

7 sterke voordelen waar u, als milieu- en energiebewuste bouwheer, de vruchten van plukt.
EPB-woning
E-peil ≈ 60 wand
met PUR

32,5 cm
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SLANKE LIJN

Eco-brick
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MEER ISOLATIE

3,5 cm

Lage-energiewand
met PUR

De ruimte die u met Eco-brick wint in
de breedte, kan bijzonder nuttig besteed
worden aan extra isolatie. U zal het verschil merken, zowel aan uw wooncomfort
als aan uw energiefactuur. En het milieu
zal u dankbaar zijn.

Isolatie

EPB-woning
E-peil ≈ 60 wand
met PUR

36 cm

Traditioneel
formaat

36 cm

12,5 cm

Eco-brick

9 cm
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IDEAAL VOOR NIEUWBOUW EN
RENOVATIE
Eco-brick is geschikt voor nieuwbouw én
renovatie. Een volsteense muur isoleren of
een oude buitengevel afbreken, isoleren en
afwerken met een nieuwe gevelsteen?
De geringe dikte van Eco-brick zorgt
ervoor dat meer ruimte beschikbaar blijft
om te isoleren, wat heel wat mogelijkheden
biedt indien u moet renoveren binnen het
rooilijndecreet.

36 cm

Isolatie
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EPB-woning
E-peil ≈ 60 wand
met PUR

De Eco-brick gevelsteen beschikt over
alle voordelen en karakteristieken van
een traditionele keramische gevelsteen
maar dan wel in een slanker formaat.
Eco-brick is tot 3,5 cm smaller. En dit
zonder in te boeten op duurzaamheid,
sterkte of stabiliteit.

3,5 cm
plaatswinst

Traditioneel
formaat
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ENERGIEZUINIGER TRANSPORT
Eco-brick is smaller en dus ook lichter dan
een gewone gevelsteen. Per rit kunnen zo
meer stenen vervoerd worden. En minder
transport staat voor een aanzienlijke
reductie van de CO2-uitstoot tengevolge
van het wegvervoer. Zo dragen we bij tot
een beter milieu.
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LICHTER, DUS ERGONOMISCHER
TE VERWERKEN, VOLGENS DE
KLASSIEKE BOUWTECHNIEKEN
Eco-brick maakt ook op de werf zijn vele
voordelen waar. Smallere, dus lichtere
stenen maken de handling lichter tijdens
het bouwproces. Vanuit ergonomisch
standpunt moeten minder zware lasten
getorst worden op de werf, en dat
volgens de gekende, klassieke metselen lijmtechnieken. Voor de Eco-brick
verwerkingsadviezen, raadpleeg onze
Wienerberger website.
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NIEUWE KLEUREN
Kiezen voor Eco-brick is kiezen voor een
woning met een sterke uitstraling. Met de
introductie van diverse nieuwe kleuren is
Eco-brick beschikbaar voor elke stijl en
voor elk gewenst kleurenpallet.

Eco-brick (WF 6,5) kan verwerkt worden volgens de
klassieke technieken met de traditionele tools.
Er is geen aparte kennis of extra ervaring voor vereist.
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Eco-brick
laat je gevel
kleur bekennen
Eco-brick laat u toe om uw woning optimaal te personaliseren. Dankzij het uitgebreide kleurenpallet van
stijlvolle tinten kunt u qua stijl en architectuur alle kanten op. Met zowel tijdloze als actuele kleuren die
luisteren naar namen als Forum Cromo, Ombra, Agora Grafietzwart, Zilvergrijs, Superwit en vele andere.

Eco-brick:

dé geveloplossing voor
energiezuinige woningen

Zwevende volumes
Een strakke en toch speelse architectuur met een zwevend volume op het verdiep.
Een technisch hoogstandje dat dankzij het lichtere gewicht van de Eco-brick gevelsteen
de constructie niet al te zwaar belast.

Terca Eco-brick Atlas
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Cipolat Architecture, Brussel / Bruxelles

Energievriendelijke assistentiewoningen
15 comfortabele en energievriendelijke assistentiewoningen in
3 entiteiten werden tot één harmonieus geheel versmolten en qua
uitzicht aan elkaar gelinkt met behulp van de Eco-brick gevelsteen.
Dankzij de smallere stenen kon binnenin de woonruimte optimaal
benut worden. Bovendien liet het uitzicht van de gebruikte stenen
toe om het hele complex te laten opgaan in de eerder traditionele
bouwtrant van de landelijke gemeente Woumen.

Terca Eco-brick Reno & Terca Eco-brick Triton
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Boeckx architecture & engineering, Serge Lefevere, Oostende

Hedendaagse woning met grote gevelpartijen
Dankzij Eco-brick werd optimaal geïsoleerd zonder in te boeten aan bewoonbare oppervlakte. De grote en strakke gevelpartijen kregen door Eco-brick een
losser, natuurlijker en authentieker karakter. Extra dunne voegen onderstrepen
het lijnenspel van de gevelsteen en brengen een speelse toets in het geheel.

Bezoek onze showrooms
Terca Eco-brick Atlas

Tek7architecten, Werner van Hoeydonck & Felix Bachot, Antwerpen

Showroom Kortrijk:
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
Tel. 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:
A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
Tel. 052 31 10 10

Openingsuren Kortrijk en Londerzeel
- Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 18 uur
- Woensdag en vrijdag van 9 tot 19 uur
- Zaterdag van 9 tot 16.30 u

Volg ons op
De foto’s in deze brochure zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. De informatie in deze brochure kan niet
als bindend worden beschouwd en kan op elk ogenblik door Wienerberger worden gewijzigd. 02/2014
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Wienerberger N.V.
Kapel ter Bede 121
B – 8500 Kortrijk
T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

