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Bouwcenter Roodpaars is een speciaal 
geselecteerde sortering in Waalformaat. 
De roodpaarse vormbakstenen vormen de 
basis voor gevels met een frisse, traditionele 
uitstraling. 

De grijstint van het voegwerk bepaalt in grote 
mate het visuele eindresultaat van gemetselde 
gevels. Een lichte voeg accentueert de steen, 
terwijl een donkere voeg een meer homogene 
uitstraling oplevert.

Bouwcenter Geel is een vormbaksortering 
in Waalformaat. Deze vormbaksteen is strak 
van vorm en heeft een regelmatig bezand 
oppervlak. 

De gevelbaksteen leent zich bij uitstek voor 
onder andere gevels van woningen met een 
moderne, strakke uitstraling. Combineren met 
roodpaarse gevelstenen levert een speelse 
onderbreking van het metselwerk op.

Bouwcenter Ivoorgeel is geschikt voor 
moderne gebouwen met strakke contouren. 
Gecombineerd met vlakken in een donkere 
kleur levert dit een eigentijdse gevel op. 

Metselen in halfsteensverband versterkt het 
beeld. De kleur en de vorm van de voeg net 
zoals de gevelbakstenen zijn beeldbepalend.

Bouwcenter Roodgrijs in Waalformaat is net 
zoals de hele gevelsteenserie gemaakt van 
rivierklei uit Nederlandse uiterwaarden. Door de 
roodgrijze kleur is deze vormbaksteen passend 
in gebouwen met een meer traditionele 
uitstraling. 

Metselen in kruisverband, afgewerkt met een 
standaard grijze voeg levert een bijzonder fraai 
en robuust resultaat.

Bouwcenter Bruin is een steensortering met 
een neutrale uitstraling die zich leent voor 
metselwerk in een breed toepassingsgebied. 
Voegwerk in midden grijs ondersteunt de 
neutrale tint. 

Ook de voegvorm draagt in belangrijke mate bij 
aan het resultaat. De vormbakstenen zijn van 
hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd in een 
gerenommeerde Nederlandse steenfabriek.

Bouwcenter Bronsrood is een sortering 
in een neutrale kleurstelling. De strakke 
gevelbakstenen zien we met regelmaat terug 
in diverse toepassingen zoals standaard gevels 
van woningen, schuren, tuinmuren etc. 

Deze vormbaksteen in Waalformaat, gevoegd 
met een midden grijze voeg geeft een rustig 
beeld, geschikt voor standaard metselwerk.

Bouwcenter Roodbruin is een sortering 
vormbakstenen die wordt toegepast bij 
gemetselde gevels van traditionele woningen. 

De roodbruine stenen, bijvoorbeeld gemetseld 
in kruisverband in combinatie met een lichtgrijs 
voegwerk resulteren in een prachtig rustiek 
metselwerk, waarbij details volledig tot hun 
recht komen. Een proefmuur geeft een reëel 
beeld van het uiteindelijke resultaat.

Bouwcenter Brons wordt geleverd in 

Waalformaat. De vormbaksortering heeft 

een lichte bronsuitstraling met veel 

toepassingsmogelijkheden voor gebouwen.

Vormbak gevelbakstenen zijn de meest 

voorkomende bakstenen in Nederland. De kleur 

en oppervlaktestructuur van de steen maken 

het onderscheid.

Bouwcenter Geelrood is een vormbak-

sortering in Waalformaat en wordt exclusief 

voor Bouwcenter geproduceerd door een 

gerenommeerde Nederlandse steenfabriek. 

De vormbaksteen is strak van vorm en 

heeft een regelmatig bezand oppervlak. De 

sortering voldoet uiteraard aan de strengste 

kwaliteitseisen.

Bouwcenter Roodgrijs in Restomatformaat 

komt overeen met de roodgrijze steen in 

Waalformaat. De dikte van deze vormbaksteen 

is 55 mm. Het aantal benodigde stenen is bij 

Restomatformaat lager en bedraagt circa 70 

stenen per m2. 

Door de dikkere steen levert het een heel ander 

beeld op dan metselwerk in Waalformaat. 

BOUWCENTER GEVELSTEEN WERFSORTERING

art.nr.: 1023000012

art.nr.: 1001000097

art.nr.: 1023000057

art.nr.: 1001000137

art.nr.: 1001000166

art.nr.: 1001000127

art.nr.: 1001000117

art.nr.: 1023000037

art.nr.: 1023000202

De meest gebruikte bouwmaterialen in Nederland zijn gevelbakstenen. Dit duurzame 

product is verkrijgbaar in allerlei structuren, formaten en kleurtinten. Sterker nog, 

tegenwoordig heb je keuze uit wel honderden typen. En dat is niet zo gek, want de 

juiste gevelbaksteen bepaalt de look and feel van een gevel. Van strak modern tot 

landelijk en rustiek. Reden genoeg voor Bouwcenter om een aantal sorteringen te 

selecteren, die passen in het huidige tijdsbeeld. 

Bouwcenter gevelstenen worden exclusief voor Bouwcenter geproduceerd 

door gerenommeerde Nederlandse steenfabrieken en voldoen aan de strengste 

kwaliteitsnormen. De hele collectie bestaat uit een divers pallet aan stenen, ieder 

met een eigen karakter. De uitstraling van een gevel wordt door meerdere factoren 

bepaald. Zo zijn niet alleen de kleur en het formaat van de steen doorslaggevend, 

ook de  textuur, voegkleur en metselverband bepalen de uitstraling. 

Bouwcenter gevelbakstenen bestaan uit Waalformaat (210 x 100 x 50 mm) in mix- 

of werfsortering en handvorm of vormbaksteen. Afhankelijk van het gewenste 

resultaat, kies je voor metselwerk van bijvoorbeeld een landelijk huis vaak 

voor een handvorm steen,  welke grillig is in vorm en oppervlak. Gaat 

jouw keuze uit naar een strakke, moderne gevel dan kies je voor een 

vormbaksteen met een kantige vorm en structuur. 

Welke steen of sortering je ook gebruikt, volg altijd de 

verwerkingsvoorschriften en maak gebruik van de 

bijbehorende morteladviezen. Dit zorgt voor een fraaie 

gevel waar je nog jaren plezier van hebt. 

art.nr.: 1001000103

Meer informatie op: www.bouwcenter.nl/gevelstenen
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4 Bouwcenter Rossini hv wf
Bouwcenter Rossini is samengesteld uit drie sorteringen Waalformaat gevelstenen. Rossini is 

vervaardigd uit zeer oude zeeklei. De fraaie roodtinten, gecombineerd met een donkergrijze voeg 

leveren een rustieke gevel op, passend bij traditionele gevels. Accenten in het metselpatroon 

geven het metselwerk een persoonlijk beeld.

6 Bouwcenter Belline hv wf
Bouwcenter Belline is een karakteristieke mix van gevelbakstenen, bijzonder geschikt 

voor bijvoorbeeld woningen met een klassiek karakter.De keuze van de voegkleur en het  

metselverband heeft veel invloed op het uiteindelijke karakter van de gemetselde muren. Juist 

de combinatie met subtiele details leveren een geweldig resultaat.

5 Bouwcenter Rameau hv wf
De Waalformaat stenenmix Bouwcenter Rameau bestaat uit twee sterk verschillende tinten 

stenen. In combinatie met vlakken van een donkerdere tint is deze mixsortering zeer geschikt 

voor modernere, strakke gebouwen. De variatie met donker- en lichtgrijze voeg kan ook een 

speels effect opleveren.

1 Bouwcenter Puccini hv wf
De mixsortering Bouwcenter Puccini wordt gemaakt van een rode löss klei, in één van de laatste 

traditionele vlamovens van Nederland. Het bakken van de stenen in deze ovens zorgt voor 

het karakteristieke uiterlijk en kleurenbeeld. Het is een stenenmix die door zijn uiterlijk zowel 

geschikt is voor een traditionele als moderne bouwstijl.

art.nr.: 1085000530

Bouwcenter Monteverdi hv wf
Bouwcenter Monteverdi is een mix van twee handvormstenen, vervaardigd uit zeer oude 

zeeklei. De stenen hebben een generfde, rustieke structuur. De unieke, lichte en grijzige 

kleurstelling leent zich bij uitstek voor gevels van bijvoorbeeld een landelijke woning met een 

bijzondere uitstraling.

art.nr.: 1092000650

3 Bouwcenter Verdi hv wf
De mixsortering Bouwcenter Verdi is een samenstelling van twee sorteringen rode 

handvormstenen met een iets lichtere tint. Deze roodtinten zijn passend in gevels van gebouwen 

met modernere vormen. Het metselverband en de kleur van de voeg dragen in belangrijke mate 

bij tot het eindresultaat.

art.nr.: 1055101360

art.nr.: 1055101350art.nr.: 1055101355art.nr.: 1087000525

BOUWCENTER GEVELSTEEN MIXSORTERING
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Bouwcenter Bronsrood is een sortering 
in een neutrale kleurstelling. De strakke 
gevelbakstenen zien we met regelmaat terug 
in diverse toepassingen zoals standaard gevels 
van woningen, schuren, tuinmuren etc. 

Deze vormbaksteen in Waalformaat, gevoegd 
met een midden grijze voeg geeft een rustig 
beeld, geschikt voor standaard metselwerk.

Bouwcenter Roodbruin is een sortering 
vormbakstenen die wordt toegepast bij 
gemetselde gevels van traditionele woningen. 

De roodbruine stenen, bijvoorbeeld gemetseld 
in kruisverband in combinatie met een lichtgrijs 
voegwerk resulteren in een prachtig rustiek 
metselwerk, waarbij details volledig tot hun 
recht komen. Een proefmuur geeft een reëel 
beeld van het uiteindelijke resultaat.

Bouwcenter Brons wordt geleverd in 

Waalformaat. De vormbaksortering heeft 

een lichte bronsuitstraling met veel 

toepassingsmogelijkheden voor gebouwen.

Vormbak gevelbakstenen zijn de meest 

voorkomende bakstenen in Nederland. De kleur 

en oppervlaktestructuur van de steen maken 

het onderscheid.

Bouwcenter Geelrood is een vormbak-

sortering in Waalformaat en wordt exclusief 

voor Bouwcenter geproduceerd door een 

gerenommeerde Nederlandse steenfabriek. 

De vormbaksteen is strak van vorm en 

heeft een regelmatig bezand oppervlak. De 

sortering voldoet uiteraard aan de strengste 

kwaliteitseisen.

Bouwcenter Roodgrijs in Restomatformaat 

komt overeen met de roodgrijze steen in 

Waalformaat. De dikte van deze vormbaksteen 

is 55 mm. Het aantal benodigde stenen is bij 

Restomatformaat lager en bedraagt circa 70 

stenen per m2. 

Door de dikkere steen levert het een heel ander 

beeld op dan metselwerk in Waalformaat. 
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De meest gebruikte bouwmaterialen in Nederland zijn gevelbakstenen. Dit duurzame 

product is verkrijgbaar in allerlei structuren, formaten en kleurtinten. Sterker nog, 

tegenwoordig heb je keuze uit wel honderden typen. En dat is niet zo gek, want de 

juiste gevelbaksteen bepaalt de look and feel van een gevel. Van strak modern tot 

landelijk en rustiek. Reden genoeg voor Bouwcenter om een aantal sorteringen te 

selecteren, die passen in het huidige tijdsbeeld. 

Bouwcenter gevelstenen worden exclusief voor Bouwcenter geproduceerd 

door gerenommeerde Nederlandse steenfabrieken en voldoen aan de strengste 

kwaliteitsnormen. De hele collectie bestaat uit een divers pallet aan stenen, ieder 

met een eigen karakter. De uitstraling van een gevel wordt door meerdere factoren 

bepaald. Zo zijn niet alleen de kleur en het formaat van de steen doorslaggevend, 

ook de  textuur, voegkleur en metselverband bepalen de uitstraling. 

Bouwcenter gevelbakstenen bestaan uit Waalformaat (210 x 100 x 50 mm) in mix- 

of werfsortering en handvorm of vormbaksteen. Afhankelijk van het gewenste 

resultaat, kies je voor metselwerk van bijvoorbeeld een landelijk huis vaak 

voor een handvorm steen,  welke grillig is in vorm en oppervlak. Gaat 

jouw keuze uit naar een strakke, moderne gevel dan kies je voor een 

vormbaksteen met een kantige vorm en structuur. 

Welke steen of sortering je ook gebruikt, volg altijd de 

verwerkingsvoorschriften en maak gebruik van de 

bijbehorende morteladviezen. Dit zorgt voor een fraaie 

gevel waar je nog jaren plezier van hebt. 

art.nr.: 1001000103

Meer informatie op: www.bouwcenter.nl/gevelstenen

Gevelstenen vervangen
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