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Nuances van glans en mat

Wasserstrichsteen

Natuurlijke klei

Engobe-afwerking

Glad, onbezand 
en licht geschaafd
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Cover: 
Milosa Kogelbloem
Links: 
Milosa Passiebloem

Strakke gevel
_

Milosa is een strakke wasserstrichsteen voor gevels  

met een pure lijn. De geschaafde vormbaksteen heeft 

een opvallend regelmatige vorm en een gladde, onbezande  

oppervlaktetextuur. De moderne look van Milosa is  

het resultaat van een natuurlijke mix van klei en water, 

tijdens een uniek productieproces.

Natuurlijke kleuren

De inspiratie voor het heldere Milosa kleurpalet komt  

uit de natuur. Bovendien werd op de steen een engobe,  

een dun kleilaagje, aangebracht. Zo ontstaat een boeiend  

lichtspel tussen glans en mat. De nuances van oker,  

rode en bruine tinten geven elk bouwproject een  

zachte uitstraling.

Gevel op maat

Voor zowel nieuwbouw als renovatie is Milosa  

de uitgelezen gevelsteen. Hij bestaat in het traditionele 

WF- en WFD-formaat. Uw gevel afwerken met Milosa 

steenstrippen? Dat kan ook, deze zijn op aanvraag  

te verkrijgen.

Meer weten over de kenmerken van Milosa? 

Surf naar www.wienerberger.be/gevel

Milosa Kogelbloem
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Milosa Kogelbloem
WF ± 210x100x50 mm 
WFD ± 210x100x65 mm

Milosa Hoornbloem
WF ± 210x100x50 mm

Milosa: overzicht gamma

Milosa Cosmos Exclusief
WF ± 210x100x50 mm

Milosa Goudsbloem
WF ± 210x100x50 mm

Milosa Passiebloem
WF ± 210x100x50 mm
WFD ± 210x100x65 mm
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Milosa Passiebloem
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Milosa Kogelbloem Architectenbureau Geukens, Frans Geukens, Geel
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“De strakke steen  
benadrukt de pure lijn  
van de gevel.”
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Agora Grafietzwart

Milosa Cosmos Exclusief Architectenbureau Ann Vanbiervliet, Desselgem
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Arch. Jan de Moffarts i.s.m. Steven Bosmans, Sint-JoostMilosa Kogelbloem
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“Het camouflagepatroon 
geeft uw woning een  
aparte look.”
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“De zachte kleurnuances 
geven reliëf aan een  
eigenzinnige architectuur.”

Milosa Hoornbloem STUDIOLO architectuur en Koen Matthys, Gent
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Milosa Kogelbloem
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Stramien, Bart Verheyen, AntwerpenMilosa Passiebloem
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Gevel: Milosa Kogelbloem / Dak: Koramic Tegelpan Oud koper bezand
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Architecten Groep III, Brugge
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Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze 
keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het 
recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per 
productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms mee-
gegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze
hebben geen contractuele waarde. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, 
zie www.wienerberger.be

Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1 
2870 Breendonk
T 052 31 10 10 

Bezoek ook onze virtuele showrooms:
www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


