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bestaande kleuren

Steenfabriek Vande Moortel heeft de linea7 serie uitgebreid met een  
viertal kleuren. De drie bestaande kleuren zijn bezande vormbakstenen. De 
vier nieuwe kleuren worden vervaardigd volgens de Wasserstrich-methode  
waarbij het zichtvlak een gladde, pure structuur vertoont. De subtiele 
kleurnuances staan garant voor een levendig en speels gevel beeld. Het slanke 
zichtvlak van ca. 36 mm hoog leent zich uitermate voor krachtige architectuur 
en creatieve concepten. Met de diepte van 7 cm bieden ze meer woon- of 
isolatie ruimte, zijn ze lichter om te verwerken en te transporteren en is er  
minder energieverbruik nodig bij transport en productie.
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Wilt u meer weten over deze sorteringen of de andere prachtige sorteringen 

uit het assortiment van Vande Moortel dan zijn wij u graag van dienst.

Reeds 10 jaar geleden herdimensioneerde Steenbakkerij Vande Moortel de

klassieke gevelsteen van 10 cm naar een geoptimaliseerd en ecologisch formaat 

van 7 cm en ontstond het Brick7 label. Door deze ingreep hebben ze de productie 

van dit duurzaam bouwmateriaal verder geoptimaliseerd op het gebied van grond-

stoffen en energie. Bovendien komen ze zo al ruime tijd tegemoet aan de vraag 

vanuit de markt naar energiezuinig en duurzaam bouwen. Linea7 is een lijn binnen 

Brick7. Met Brick7 kiest u voor een ecologische oplossing en de kwaliteit van een 

gloednieuwe gevel.

• Een geoptimaliseerde prijs-kwaliteitverhouding

• Meer ruimte om te isoleren of te wonen

• Te verwerken met gekende metseltechnieken

• Dezelfde kwaliteit en levensduur als een klassieke baksteen

• Minder energieverbruik bij transport door lager gewicht

• Minder grondstoffen bij de productie 

• Lager energieverbruik bij de productie
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DE VOORDELEN VAN BRICK7 OP EEN RIJ


