ECO baksteenstrips
Zoveel lichter voor het milieu
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ECO BAKSTEENSTRIPS

ECO baksteenstrips

Voor een mooie en duurzame toekomst
Wij bouwen, net zoals u, graag aan een betere wereld: mooier, duurzamer,
persoonlijker. We ontwikkelen daarom producten die er niet alleen goed
uitzien, maar ook respect hebben voor het milieu en de maatschappij
waarin we leven.

“

Respect
voor de natuur
zit in ons DNA
ingebakken.

Niet toevallig lopen we voorop in het reduceren van energie
en materiaalgebruik. Een mooi voorbeeld is onze nieuwste
innovatie, een wereldprimeur. Met de ECO baksteenstrips
zetten we een nieuwe stap naar een duurzame toekomst.
Ze zijn niet alleen uiterst duurzaam in productie. In combinatie
met het E-Board® gevelisolatiesysteem en andere isolerende
systemen komen ze ook tegemoet aan de hoge eisen voor
energiezuinige constructies.

“

Kers op de taart: ze wegen licht op uw budget. Met ECO
baksteenstrips ziet de toekomst er dus in alle opzichten goed
uit. Wij helpen u om uw ecologische voetafdruk te verkleinen
en om buitengevels of interieurs persoonlijkheid te geven.
Het mooiste maak je samen.
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EIGENSCHAPPEN

Baksteenstrips als
ecologische eerste keuze
Steenstrips zijn 2 cm dikke zichtzijdes van originele gevelstenen
en hebben dezelfde technische eigenschappen als gevelstenen.
Ze zijn bovendien licht van gewicht en erg gemakkelijk te
verwerken met isolatiesystemen zoals E-Board®.

70% minder
grondstoffen
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geen
materiaalverlies

afvalvrij
productieproces

50% minder
energieverbruik

Het bekleden van gevels met gezaagde baksteenstrips
vormt een duurzaam en ecologisch alternatief voor het
gebruik van traditionele bakstenen. Men kan namelijk met
hetzelfde aantal stenen een grotere oppervlakte afwerken
en er is meer ruimte voor isolatie. Dit is al een slimme en
slanke bouwtechnische keuze, maar het kan zelfs nog een
stukje milieuvriendelijker.

lage wateropname,
langer mooi

Onze unieke ECO baksteenstrips gaan een stap verder
in efficiëntie dan de bestaande gezaagde steenstrips.
Ze worden niet uit volle stenen verzaagd, maar
rechtstreeks in speciale mallen gevormd en gebakken als
strip. Daardoor is er nog minder verlies van materiaal,
grondstoffen en energie. Met ECO baksteenstrips wint u
drie keer; ecologisch, esthetisch en financieel.

budgetvriendelijk
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TOEPASSINGEN

Prima voor prefab

Hogere energiewinst

Prefab bouwen? Als te monteren
afwerkingsmateriaal zijn ECO baksteenstrips
in elk bouwsysteem een flexibele en financieel
interessante optie.

In combinatie met isolerende gevelsystemen
zoals E-Board® kunnen ECO baksteenstrips uw
energieverbruik gevoelig verlagen.

Geniet van nog
meer unieke
voordelen
In elk verband

ECO baksteenstrips maken een nieuwe creatieve evolutie
mogelijk in gevel- en interieurdecoratie. Of u nu kiest voor
traditioneel of modern, de baksteenlook is bereikbaar voor
meer toepassingen dan ooit tevoren. Spaar op energie,
milieu en budget, maar niet op creativiteit.

ECO baksteenstrips passen in elke constructie
en geven uw creativiteit carte blanche. Moeilijke
verbanden zijn geen enkel probleem meer.

“

Breng de natuur binnen
Door zijn natuurlijke en warme uitstraling vindt baksteen zijn
weg naar het interieur. Met ECO baksteenstrips wordt het
bekleden van binnenmuren kinderspel én betaalbaar.

Persoonlijke toets
Moeilijke constructies, plafondbekleding en
overkragingen. Met ECO baksteenstrips kent
persoonlijkheid geen grenzen.
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• E
 sthetische afwerking met oneindige
combinatiemogelijkheden van kleuren en
verbanden. Ook verticale verbanden zijn
mogelijk zonder extra werkuren of kosten.
• S
 nelle en kostenbesparende montage op
alle gevels. Door de geringe dikte van 2 cm
vermijdt u dure metselwerken of aanpassingen
aan funderingen.
• F
 lexibel product met een brede waaier aan
toepassingen. Zelfs in moeilijke constructies
ligt een adembenemende baksteenlook binnen
handbereik.

De muur is 8 cm dunner
waardoor er meer ruimte
is voor isolatie

“

Ontdek een wereld
van nieuwe creatieve
mogelijkheden
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ASSORTIMENT

Laat u inspireren

Een karaktervol
formaat

ECO baksteenstrips zijn verkrijgbaar in
verschillende structuren en kleuren. Naast de
karakteristieke, generfde handvormstructuur
is er ook de eigenzinnige Wasserstrich
tafelpersstructuur.

De creatieve mogelijkheden met de ECO
baksteenstrips zijn eindeloos. In de gekende
formaten geven ze uw gevel of interieur
al een apart uitzicht. De langformaat ECO
baksteenstrips voegen daar nog meer karakter
aan toe.

Een XL40-strip is 29 cm lang en slechts 4 cm hoog. Een
slank formaat voor een strakke en verfijnde architectuur.
Het visuele effect van deze langformaat ECO baksteenstrip
komt zeer mooi tot uiting in een verlijmde verwerking.
De open voegjes van 3 à 5 mm creëren subtiele
schaduwlijnen die het horizontale lijnenbeeld versterken.
Maar ook voor een kopvoegloos metselwerk is
XL40 een goede keuze. In dit metselverband worden de
lintvoegen van 10 à 12 mm behouden. De kopvoegen
worden verkleind door de strips in de lange zijde bijna
tegen elkaar te plaatsen.

ECO baksteenstrips zijn beschikbaar in 3 formaten:

• WF ± 210 x 20 x 50 mm
• DF ± 215 x 20 x 65 mm
• XL40 ± 290 x 20 x 40 mm

20 mm

210 mm

20 mm

215 mm

20 mm
290 mm
40 mm

50 mm

Hoekstrips
Kies voor een professionele afwerking
van hoeken voor de ECO hoekstrips.
Beschikbaar voor elk van de 3
formaten.
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DF

XL40

“

De XL40-strips
geven de gevel
een strak en
heel verfijnd
uitzicht.

“

WF

65 mm
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ASSORTIMENT

Een verweerd uiterlijk
De ECO baksteen is een ecologische innovatie met een oud, authentiek
uiterlijk. Precies dankzij dat karaktervolle uitzicht onderscheiden onze
steenstrips zich van andere materialen. Ons geheim? Trommelen...

Een eigenzinnige
textuur
De ECO baksteenstrips zijn niet het resultaat
van een nabehandeling en onderscheiden
zich zo van steenstrips die uit een gevelsteen
worden gezaagd. Ze worden als dusdanig
geproduceerd. En dat is lang niet alles.

652 Torstein

De klei wordt door openingen in de draaitafel geperst
en krijgt op deze manier onmiddellijk de maten van een
steenstrip. Deze handeling heeft ook zijn weerslag op
de zichtbare zijde van de strip.Typisch is de ‘getrokken’
Wasserstrich-textuur met fijne verticale groefjes. Pure
keramiek met een strak uiterlijk.
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Het typerende verouderingseffect wordt verkregen door
de ECO baksteenstrips te trommelen. Dankzij deze techniek
krijgt het getrokken oppervlak van elke steenstrip zijn
subtiel, verweerd karakter. Denk hierbij niet aan de zeer
onregelmatige en ruwe structuur van oude bakstenen. Bij ECO
steenstrips blijft de structuur vlakker en strakker. Maar het
kleurbeeld refereert wel naar het authentieke, met zachtwitte
cementvlekken die de basiskleur nuanceren.

“

Het verouderingseffect wordt
verkregen dankzij een ingenieus
trommelprocedé.

“

De Wasserstrich variant wordt zelfs gemaakt
in een speciale pers, de draaitafelpers, met het
oog op het realiseren van het laagst mogelijke
grondstofverbruik. Met deze techniek geven we
een krachtig antwoord op de uitdagingen waar de
bouwsector voor staat: dematerialisatie, minder
energieverbruik en lagere CO2-emissies.

De keramische kwaliteit van ECO baksteenstrips is dermate
hoog dat de strips zonder risico getrommeld kunnen worden.
Dat het slechts dunne schijfjes zijn, is geen obstakel. De
getrommelde varianten vormen een mooie aanvulling van
het kleurenspectrum: Oud Kopenhagen, Oud Hamburg, Oud
Odense, Oud Arhus, Oud Roskilde en Oud Rostock.
De verouderde kleuren zijn ook in het XL40-langformaat
te verkrijgen. Dat zelfs deze lange, dunne steenstrips in
getrommelde afwerking worden aangeboden, illustreert de
hoge bakkwaliteit van de ECO baksteenstrips.
Een strakke Wasserstrich in een lang formaat met een verweerd
uiterlijk, dat is vrij uniek te noemen. En nodigt uit om toegepast
te worden in moderne architectuur met een aparte,
authentieke invulling.
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ASSORTIMENT

Kleuren in overvloed

Een selectie uit het Wasserstrich-assortiment

TOBIAS

MAGNUS

TORSTEIN

FREDERIK

FRODE

NIELS

KAJ

ULRIKE

OUD KOPENHAGEN

OUD ODENSE

OUD ROSKILDE

AKSEL

Maar ook diverse kleuren uit het bekende
Handvorm-assortiment
HENDRIK

METTE

GRETTE

OUD ROSTOCK

NEO MAGNOLIA
KIERSTEN

KJELD

OUD ARHUS
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JESPER

BAROK

TERRA ROOD

OUD HAMBURG

MORVAN
JYTTE

GALA

Het assortiment is
voortdurend in ontwikkeling.
Ontdek de laatste trends op

www.ecobaksteenstrips.com

EGOR
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GROOTS in baksteen
Het is geen toeval dat Vandersanden de ECO baksteenstrip
introduceert. In ruim 90 jaar zijn we uitgegroeid tot het grootste
baksteenproducerende familiebedrijf van Europa. Innovatie, eerlijkheid,
vertrouwen en respect zijn de kern van dat succes. Het is onze ambitie
om duurzame gebakken producten te creëren die inspireren tot de
realisatie van mooie gebouwen, straten en tuinen.

E-Board®: baksteen en isolatie in 1
Bij Vandersanden spelen we constant in op
veranderende behoeften in de bouwmarkt. Met
E-Board®, hoogwaardige isolatieplaten voorzien
van steenstrips, bieden we een totaalproduct
voor zowel isolatie & renovatie van de woning,
alsook een praktische isolerende oplossing voor
nieuwbouwprojecten. Techniek en esthetiek in één!
www.e-board.be

Krachtige kleiklinkers
Een terras of tuinpad leggen. Een oprit bestraten. In onze
collectie klinkers vindt u vast de gebakken sierbestrating
die uw project naar een hoger niveau tilt.

Gevelbakstenen

We maken bakstenen van
een natuurlijke schoonheid
die met de jaren alleen nog
mooier worden.

Naast gebakken klinkers en baksteenstrips produceren
we jaarlijks ruim 500.000.000 gevelbakstenen in
onze negen productielocaties in België, Nederland
en Duitsland. Met meer dan 140 kleuren in talrijke
formaten hebben we een creatieve oplossing voor elke
gevel.

Signa®: creatieve gevelpatronen
Een innovatief en snel gevelbekledingssysteem in
baksteen? Met Signa® kent creativiteit geen grenzen
en maakt u het ondenkbare mogelijk. Kijk voor meer
informatie op www.signapanels.com.

Duurzame klantenrelaties
Duurzame en open relaties opbouwen met onze klanten. Samen
nadenken over hoe we projecten de juiste uitstraling kunnen geven. Het
mooiste maak je samen.
Ga naar www.vandersanden.com en maak, geheel vrijblijvend, een
afspraak.
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Vandersanden
Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel.: +32 (0)89 51 01 40

Vandersanden®, Signa®, E-Brick®, E-Board®, Zero® en EsolerenTM zijn geregistreerde
merken van Vandersanden Group. Gebruikmaking van deze merken is niet toegestaan,
mits daarvoor officiële autorisatie is verkregen.

Kleurweergaves kunnen in lichte mate afwijken van de werkelijkheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.

info@vandersanden.com
www.vandersanden.com

