
Duurzame gevelbekleding



Circulair bouwen

De basis van Architile wordt gevormd door een 
aluminium regelwerk. De keramische sidings 
worden, afhankelijk van de gekozen productlijn, 
hierop vastgeklikt of -geschroefd. Het geheel 
is demontabel en kan eenvoudig worden 
hergebruikt. 

Schroefsysteem

Bij de  Vidar Ceramic Shingle, Vidar Ceramix XL 
en Pantheon Nordic worden de keramische 
sidings aan het regelwerk geschroefd. Montage 
is eenvoudig en snel.

Kliksysteem

Ook bij de  Pantheon Earth en de Colosseum 
Earth worden de sidings bevestigd op een 
aluminium regelwerk. Het grote verschil met 
de productlijnen die vastgeschroefd worden, is 
dat de sidings op het regelwerk gehangen en 
vastgeklikt worden. Vastschroeven is bij deze 
twee productlijnen niet nodig, waardoor de 
producten nóg sneller verwerkt kunnen worden.

CRADLE TO CRADLE BOUWEN

PREFAB GESCHIKT

CIRCULAIR BOUWEN

DUURZAME PRODUCTEN

UNIEK IN NEDERLAND

Brinkman baksteencentrum levert Architile 
keramische sidings, een alternatief voor 
gebakken gevelstenen en andere reguliere 
gevelbekleding. Architile-sidings hebben een 
uniek, onzichtbaar ophangsysteem, bestaand 
uit een lichtgewicht regelwerk waarop de 
gevelbekleding wordt geschroefd of geklikt. 
Dankzij dit ophangsysteem is montage van de 
keramische sidings niet alleen zeer snel, maar 
ook circulair. De sidings kunnen eenvoudig 
verwijderd en weer herplaatst worden bij een 
ander gebouw. Het regelwerk van Architile kan 
ook vooraf in de fabriek gemonteerd worden. 

Het is zelfs mogelijk om de sidings al op het 
profi el te bevestigen, waarna het als geheel 
op locatie wordt gemonteerd. Het product 
is zowel geschikt voor nieuwbouw- als voor 
renovatieprojecten. Dit van oorsprong Deense 
concept heeft zich al bewezen in Scandinavië 
en wordt ook steeds populairder in Nederland. 
Architile is leverbaar in diverse afmetingen en 
motieven, waarmee een gevel gecreëerd kan 
worden, passend bij elke gewenste stijl. Dankzij 
de hoogwaardige kwaliteit keramiek vervaagt 
de kleur niet.



Vidar Ceramic Shingle

Met de Vidar Ceramic Shingle biedt Brinkman 
keramische sidings met een afmeting van 
240x113x14 mm. Uniek is de mogelijkheid om de 
shingle om te draaien, waardoor met één product 

gekozen kan worden tussen een gladde en een 
gestreepte siding. De Vidar Ceramic Shingle is 
beschikbaar in een negental kleuren.

Vidar Ceramic XL

De Vidar Ceramic XL is de grootste keramische 
siding van Architile. Met een afmeting van 
300x600x10 mm is het de grotere broer van de 

Vidar Ceramic Shingle. De XL is verkrijgbaar in 
zes verschillende kleuren.

Pantheon Nordic

De Pantheon Nordic is vervaardigd uit Italiaanse 
klei en is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met architecten. Zowel het ontwerp als het 
aanbod aan kleuren is geïnspireerd op het 
Scandinavische landschap en de Scandinavische 

architectuur. Met zijn ruwere afwerking maakt 
de Pantheon Nordic een stoere, robuuste indruk. 
Het product heeft een afmeting van 210x500x35 
mm en is beschikbaar in zeven kleuren.
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Assortiment geschroefde sidings



Pantheon Earth

Net als de Pantheon Nordic is de Pantheon 
Earth ontwikkeld in samenwerking met 
architecten. De sidings hebben een afmeting 
van 240x440x36 mm. De kleuren zijn afgeleid 
van de Scandinavische natuur, waarbij kleur en 
vorm nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. 

Ondanks dat de Pantheon Earth wat minder ruw 
is, hebben deze sidings, net zoals de geschroefde 
Pantheon-Nordic een robuuste uitstraling. De 
productlijn is verkrijgbaar in zeven verschillende 
kleuren.

Colosseum Earth

Met de Colosseum Earth biedt Brinkman een 
reeks sidings met een unieke eigenschap. De 
sidings kunnen namelijk op twee verschillende 
manieren ten opzichte van elkaar bevestigd 
worden: in-line of overlappend. Hiermee wordt 

een totaal andere uitstraling bereikt met 
dezelfde siding. De Colosseum Earth heeft een 
afmeting van 240x440x18 mm en is leverbaar in 
een zevental kleuren.
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Assortiment siding met kliksysteem
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onderdeel van

Bezoekadres:
Luttenbergerweg 32
8105 RV Luttenberg

Postadres:
Postbus 397
7550 AJ Hengelo

T: 0572 - 30 15 65
info@brinkmanbaksteencentrum.nl
www.brinkmanbaksteencentrum.nl

Brinkman baksteencentrum, onderdeel van Morssinkhof Groep, is een zelfstandige advies- en 
verkoop organisatie op het gebied van gevelstenen, straatbakstenen en dakpannen. Tot onze 
relaties behoren architecten, projectontwikkelaars, aannemers en opdrachtgevers, maar ook 
particuliere klanten kunnen bij ons terecht.

Met ons uitgebreide en up-to-date assortiment, onze ervaring en onze deskundigheid opereren 
we als verlengstuk van de totale baksteenindustrie. Hierbij staat onze onafhankelijke positie 
garant voor objectieve adviezen, gericht op de optimale invulling van uw eisen en wensen.

U vindt Brinkman baksteencentrum in Luttenberg (Overijssel).

Brinkman baksteencentrum


