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De omgeving maakt het huis.  
U wilt een stijlvolle oprit, een zonnig  
terras en misschien zelfs een rustgevende  
vijver of een verfrissend zwembad.  
Kleiklinkers maken elke realisatie helemaal af.  
Wienerberger biedt u een uitzonderlijk  
uitgebreid gamma.

DUURZAAM
BLIJVEND MOOI

NATUURLIJK

De troeven van 
kleiklinkers

Wienerberger 
showrooms

Ecologische productie 
met 100 % klei

Ontdek het volledige
kleiklinkergamma

Enkele duurzame 
feiten opgesomd

Kleiklinkers,
een plezier in 

elke tuin



Mijn woning  
verdient kleiklinkers !

Waarom ?
Ze zijn 100 % natuurlijk 
Kleiklinkers zijn gebakken uit superieure klei en bevatten geen schadelijke elementen voor  
mens en milieu. Een realisatie in harmonie met haar omgeving.

Ze zijn én blijven volledig kleurvast
De stenen zijn volledig vrij van kleurstoffen, in de massa gekleurd en hebben hun natuurlijke kleur-
vaste tint.

Hun porositeit is ultra-laag
Kleiklinkers doorstaan een bakbeurt van ± 1100 °C. Eenmaal gebakken zijn ze gehard voor een duur-
zaam bestaan. Weinig gevoelig voor mos- en algenvorming.

Ze zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk
Kleiklinkers zijn duurzaam en zijn bestand tegen uitzonderlijke omstandigheden.  
Een eenmalige onderhoudsbeurt per jaar volstaat om er zo goed als nieuw uit te zien.

Ze dragen het Benor - label
Alle Wienerberger kleiklinkers worden niet alleen getest door het eigen Quality Control Labo,  
maar dragen ook het felbegeerde BENOR-kwaliteitslabel.

Levensduur

Weinig onderhoud,
mooie patine

Veiligheid

KleurvastheidOneindige  
expressiemogelijkheden, 

creativiteit

Vormvastheid

Hergebruik
Duurzaam en  

natuurlijk product

Vorstbestandheid

Hoge kwaliteitscontrole 
door Wienerberger

Unieke  
uitstraling

Ruim assortiment met 
talloze kleuren, vormen, formaten 

en texturen

Zeg niet zomaar klinker  
tegen een kleiklinker ...
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... rivierklei, de grondstof voor  
kleiklinkers, een bewezen hernieuwbare  

grondstof is ?

100 % klei
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Stenen bakken is een oud en beproefd proces. Kleiklinkers van Wienerberger zijn een  
100 % puur natuurproduct. Het produceren van de kleiklinkers is een natuurlijk proces van vuur, 
water en klei. De kleiwinning door Wienerberger draagt bij aan nieuwe natuurontwikkeling  
en geeft ruimte aan rivieren. Klei is een bewezen hernieuwbare grondstof.  
Duurzaamheid is voor Wienerberger een serieuze zaak. Wij hebben een duurzaam 
productieproces in de hele keten doorgevoerd en zijn gecertificeerd volgens ISO 14001,  
dé standaard voor milieubewust produceren.

Wist 
 u dat  ...
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Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep. Het bedrijf werd opgericht 
in Wenen in het jaar 1819. Intussen is de groep uitgegroeid tot één van de grootste baksteenproducenten 
ter wereld met ook een sterke positie in de productie van kleidakpannen.

Wereldwijd staan de natuurlijke bouwmaterialen en oplossingen van Wienerberger voor esthetiek, com-
fort, veiligheid en duurzaamheid. De binnenmuurstenen, kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers wor-
den op de markt gebracht onder de gekende merknamen Porotherm, Koramic, Terca en Desimpel.

In een bouwmarkt die voortdurend in beweging is met alsmaar strengere energie- en isolatievereisten en 
duurzaamheidsnormen voor woningen en gebouwen, streeft Wienerberger voortdurend naar vernieu-
wing met intelligente bouwconcepten en totaaloplossingen en hecht hierbij groot belang aan het  duur-
zaamheidsaspect, zowel op het gebied van groen produceren, bouwen als wonen.

Over
Wienerberger
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In onze showrooms in Londerzeel en Kortrijk  
ontdekt u het volledige gamma Wienerberger  
kleiklinkers. Onze vakmensen staan er u graag bij 
met documentatie en technisch advies. U kunt er 
eveneens terecht voor stalen van ons hele assorti-
ment. In de klinkertoonparken naast de showrooms 
maakt u kennis met de vele mogelijkheden en  
creatieve toepassingen die kleiklinkers u bieden.  
In ideale omstandigheden dan nog, want helemaal 
in openlucht. Zo merkt u meteen én in real-time 
de invloed die wolken, felle zon of zelfs regen op de 
diverse kleiklinker-oppervlakken hebben.

Kortrijk 
Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk
T + 32 56 24 95 88

Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk
T + 32 52 31 10 10

Openingsuren :  
maandag, dinsdag en donderdag : 9.00-18.00
woensdag, vrijdag : 9.00-19.00 
zaterdag : 9.00-16.30

Stap binnen in een wereld  
vol kleiklinkers ...
te Kortrijk en Londerzeel

KLEURVAST
Kleiklinkers zijn volledig vrij van kleurstoffen.

Ze zijn door en door in de massa gekleurd  

en bijgevolg 100 % kleurvast. Doordat de kleur erin 

gebakken wordt, gaat bij kleiklinkers  

de oorspronkelijke kleur nooit verloren, zelfs niet  

wanneer ze na enkele jaren een patine vertonen.

Win een  
verrassingsweekend  
of 1 jaar gratis  
brandverzekering

Bezoek één van onze showrooms,  
opteer voor één van onze producten  

en maak kans op een jaar gratis  
brandverzekering van de Federale Verzekering 

of een verrassingsweekend.

Vraag uw deelnamebon in onze showrooms.

Lees er alles op na op : 

wedstrijd.wienerberger.be

SHOWROOM- 
WEDSTRIJD
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Uw stijl
Hoe gaat u uw tuin inrichten? Wienerberger biedt u  
kleiklinkers voor elk type tuin, van klassiek en tijdloos tot  
trendy en modern en altijd gericht op een fraaie en onderscheidende  
uitstraling. Precies zoals u het wilt. Uiteraard kunt u de kleiklinkers  
voor uiteenlopende toepassingen gebruiken en bovendien  
zijn ze goed te combineren met andere materialen.  
Voor elke tuinwens hebben wij een oplossing.

Kijk voor meer inspiratie en een overzicht van onze prachtige stijlcollecties  
in de inspiratie gallery op onze website 

www.wienerberger.be/kleiklinkers/photo-gallery
Daar vindt u diverse mooie voorbeelden in verschillende tuinstijlen.

Kleiklinkers zijn bestand 
tegen uitzonderlijke omstan-
digheden. Ze zijn slijtvast. 
Olie, teer, benzine, enzovoort 
kunnen zonder zichtbare 
sporen gemakkelijk worden 
verwijderd. Een éénmalige 
onderhoudsbeurt per jaar 
volstaat om ze er zo goed als 
nieuw te laten uitzien.

Inspiratie en
advies

Reiniging en
onderhoud
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Zéér ruime keuze

Strak  
en modern

Getrommeld
en rustiek

Bekijk het volledige assortiment opwww.wienerberger.be/kleiklinkers

... u onze kleiklinkers met een gerust  
hart in uw tuin kunt leggen ?  

Ze bevatten geen schadelijke stoffen  
en bovendien voelen ze ook zeer  

natuurlijk aan wanneer u met  
blote voeten over uw terras loopt.

Wist 
 u dat  ...



Kleiklinkers van Wienerberger worden gemaakt met een bewuste inzet van vuur, 
water en klei. In het gesloten productieproces gaat niets verloren en ontstaat geen afval.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, winnen we klei bij voorkeur in de direc-
te omgeving van onze productielocaties. Hiermee beperken we kostbaar en  
milieu-onvriendelijk transport.

Hun kleurvastheid, samen met hun mooie veroudering, hun hoge weerstand tegen slijtage 
en het feit dat ze gemakkelijk kunnen worden opgebroken, maken kleiklinkers prima 
geschikt voor hergebruik. Uit een studie uitgevoerd door Royal Haskoning blijkt dat 
Nederlandse gemeenten dat al massaal doen: 80 tot 90 % van de geplaatste kleiklinkers 
worden daadwerkelijk opnieuw gebruikt voor herbestrating en bij groot onderhoud van 
de wegen. Wanneer ook het hergebruik bij particulieren wordt meegeteld, ligt het totale 
hergebruikpercentage van kleiklinkers op ongeveer 90%.

Kleiklinkers worden op dezelfde wijze gefabriceerd als gebakken gevelstenen, met dat ver-
schil dat ze een specifieke kleisamenstelling hebben en langer én op hogere temperatuur 
gebakken worden. Kleiklinkers doorstaan een bakbeurt van ± 1.100°C, dat is zo’n 100°C 
hoger dan gevelstenen. Dat maakt ze prima bestand tegen extreme vorst, druk, 
slijtage en agressieve stoffen zoals strooizouten en reinigingsproducten.  De gemid-
delde levensduur van kleiklinkers wordt geraamd op 125 jaar.

Duurzame
feiten

Wist 
 u dat  ...

... u met kleiklinkers 
oneindig veel 

mogelijkheden heeft ? 
Details, ronde vormen, 

lijnenspel en verschillende 
legverbanden geven uw 

tuin precies de uitstraling 
die u wenst.

Wienerberger nv  -  Kapel ter Bede 121  -  B-8500 Kortrijk  -  T + 32 56 24 95 16  -  info@wienerberger.be

www.wienerberger.be

HALFSTEENS ELLEBOOG

VISGRAAT BLOK

Legverbanden
Kleiklinkers passen zich aan. Of je nu een strak hedendaags design  
nastreeft of een kleurrijk rustiek tuinpad aanlegt, het gamma kleiklinkers  
kan het realiseren. De uitgebreide waaier van kleuren, afwerkingen en  
formaten biedt een onuitputtelijke creativiteit.
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Wilt u steeds op de hoogte blijven?
Like dan onze Facebook-pagina via www.facebook.com/wienerbergerBE


