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W A S S E R S T R I C H  C O L L E C T I E

(Wasserstrich) bakstenen 



AQUA KAMELEON ENGOBE COLLECTIE

Aqua-bakstenen danken hun naam aan de productiemethode. 

Tijdens het persen van de klei in de bak, wordt geen zand maar water 

gebruikt. Een andere veelgebruikte naam voor aqua-bakstenen is 

Wasserstrich bakstenen’.
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Aqua-stenen zijn ook in steenstrips en hoeken verkrijgbaar. 

Het ontbreken van de zandlaag bezorgt aqua-bakstenen een pure 

uitstraling. Bij geen enkele andere steen komt de kleur van de klei zo 

fris en krachtig naar voren. Dit biedt bijzondere mogelijkheden, met 

name in de moderne architectuur.

Aqua-bakstenen
staan garant voor gebouwen 

met relatief gladde, 
natuurlijke 
      gevels.
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Dat doe je door verschillende kleisoorten 

en toeslagstoffen

 te gebruiken. 

Dit in combinatie met reductie, kolen en 

engobes maakt dat er een heel scala aan 

kleurmogelijkheden is.

Meer kleuren 
         Wasserstrich

Wasserstrich bakstenen
                kenmerken zich door frisse, 

krachtige kleuren 

en een wat ruwere textuur.
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door de natuurlijke 

kleur 
van de kleimix

krijgen deze bakstenen
 een zachte, 

genuanceerde

tint.



Aqua Grijs Geel WF

Aqua Bruin Blauw WF

Aqua Bruin Wit WF

Aqua Oranje Blauw WF

Aqua Geel Bruin WF
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Aqua Oranje Wit WF

Aqua Bruin Geel WF

Aqua Grijs Zwart WF

Aqua Grijs Wit WF
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Wasserstrich gevelsteen: pure look met    

       fijne lijntjes
in een breed scala

aan kleuren



Steen voor steen goed!
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Ga naar onze website voor meer informatie:

www.rijswaard.nl

creatieve 
        mogelijkheden in de 

moderne 

     architectuur

Deze bijzondere bakstenen   

                    hebben een gladde en 
       onbezande 
oppervlaktestructuur en lenen zich hier-

door uitstekend voor oneindig veel 


