
SlimBrick:  
Slimmerik onder de bakstenen 

Geveloplossingen

Slim in comfort

Slim in esthetiek

 Slim in ruimte

Slim in duurzaamheid



Geveloplossingen

Gevelbakstenen
SlimBrick

SlimBrick is verkrijgbaar in een standaard hoogte 
van 50 mm en in een XL-versie van 110 mm. De 
natuurlijke uitstraling van baksteen, een onder-
houds vrij product, verkrijgbaar in een keur aan 
kleuren en nuances. Met een bijzonder voegen-
patroon indien gewenst.

SlimBrick van Wienerberger. Een slanke baksteen 
met 30% minder volume. Met SlimBrick zet de 
bouw een extra stap op weg naar duurzaamheid 
en reductie van CO2. Minder volume betekent fors 
minder grondstoffen, energie en transport. Door 
de kunst van het weglaten. 

SlimBrick is verkrijgbaar in diverse sorteringen en 
in twee uitvoeringen. De XL-versie heeft de uitstra-
ling van polymetrisch metselwerk.

•  minder energie

•  minder grondstoffen

•  minder transport

•  minder CO2

Slim in ruimte en comfortSlim in duurzaamheid

Slimme voordelen

Slim in esthetiek

 DuurzaME 
OpLOSSinG 
MEt MEEr 
WOOnruiMtE Of 
MEEr iSOLatiE
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SlimBrick bakstenen gaan slim om met de beschik-
bare ruimte. Bij nieuwbouw zijn slankere spouw-
muren op te trekken. Dit kan zo’n 1% meer woon- 
of kantooroppervlak bieden. De slanke vorm maakt 
het mogelijk om bij gelijke muurdikte de spouwmuur 
van extra thermische isolatie te voorzien.

•  meer ruimte

•  meer milieubewust

•  meer keuzes

Smallere bakstenen betekenen minder volume in 

transport, dus besparing in kosten en energie. En 

minder CO2-uitstoot.

De SlimBrick is slechts 7 cm breed (standaard breedte van een baksteen is 10 cm).

De combinatie van SlimBrick en SlimBrickXL biedt extra ontwerpmogelijkheden, met de natuurlijke 

uitstraling van baksteen.

7 cm



Geveloplossingen

Het slanke broertje van de gangbare baksteen. 

uitgevoerd met drie uitsparingen, geschikt voor 

traditioneel metselwerk. De extra lengte (230 mm) 

zorgt voor een goede kop-strekverhouding. De 

hoogte (50 mm) is standaard. SlimBrick is op pro-

jectbasis leverbaar in een brede variëteit uit het 

programma van Wienerberger, locatie thorn.

•  230 x 70 x 50 mm (l x b x h)

•  voor traditioneel metselwerk

•  drie uitsparingen voor nog minder 

 grondstoffen

•  projectmatig leverbaar in diverse 

 sorteringen van Wienerberger Thorn

•  Smalle bakstenen zijn duurzaam. In produc-

tie en transport is minder energie nodig. De 

CO2-uitstoot vermindert.

•  Door de steendikte van 70 mm ontstaat meer 

ruimte in de spouwmuur voor thermische 

isolatie waardoor de warmteweerstand van 

de gevel kan worden verhoogd.

•  De gebruiksruimte van woning of gebouw 

wordt 1% groter (als niet wordt gekozen voor 

een grotere thermische isolatiedikte). De 

spouwmuur is smaller te dimensioneren.

•  De lichtere gevelconstructie met SlimBrick 

biedt voordelen voor de totale bouwcon-

structie. 

• Licht van gewicht, prettig werken voor de 

opperman en metselaar.

SlimBrickXL focust op duurzame gevelesthetiek. 

Hetzelfde slanke formaat, maar extra hoog: 110 

mm, gebaseerd op twee keer SlimBrick inclusief 

voeg. SlimBrickXL wordt geleverd in vaste sets  

met zeven schijnvoegpatronen. als een klezoren-

verband wordt aangehouden ontstaat door het 

schijnvoegpatroon de uitstraling van polymetrisch 

metselwerk, al dan niet opgevoegd.

• 230 x 70 x 110 mm (l x b x h)

•  zeven typen baksteen met voegpatroon voor 

polymetrisch metselwerk 

• projectmatig leverbaar in diverse sorteringen 

van Wienerberger Thorn

SlimBrick

Slimmerik onder 
de bakstenen

SlimBrickXL

 in DE SpOuWMuur 
OntStaat MEEr ruiMtE 
vOOr tHErMiSCHE iSOLatiE

 HEt LiCHtE GEWiCHt 
BiEDt vOOrDELEn vOOr DE 
tOtaLE BOuWCOnStruCtiE 
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Gevelbakstenen
SlimBrick

Belcanto

Bronsgroen

Belcanto XL*

Blauwrood genuanceerd XL*Blauwrood genuanceerd

violente Speciaal

Geel

violente Speciaal XL*

Bronsgroen XL* Geel XL*

Wijnrood genuanceerd

tardante speciaal* Wijnrood genuanceerd XL*tardante speciaal XL*

* Op aanvraag



Geveloplossingen

Duurzame keuze

SlimBrick is een helder antwoord op de vraag naar 

duurzame bouwmaterialen. Slanke bakstenen, met 

drie unieke uitsparingen voor extra volumebespa-

ring. 

Meer dan standaard metselwerk

SlimBrickXL biedt een bijzonder alternatief voor 

standaard metselwerk. Juist de SlimBrickXL biedt 

slimme nieuwbouwopties. Denk aan het patroon 

van schijnvoegen bij de vormgeving van het met-

selverband.

Juiste kop-strekverhouding

Onderscheidend aan de SlimBrickXL is ook de 

maatvoering. De lengte (230 mm) is gebaseerd op 

een drietal koppen van 70 mm met twee voegen 

van 10 mm. De hoogte van de baksteen (110 mm) 

is een dubbel waalformaat met voeg.

Energiezuinige gevelrenovatie

Woningeigenaren en corporaties zoeken actief naar 

mogelijkheden om het wooncomfort te verbeteren 

en naar energiezuinige oplossingen. naast dubbel 

glas en thermische isolatie is gevelrenovatie een 

goede optie. Jaarlijks krijgen zo tienduizenden 

woningen een prachtige nieuwe schil. Mét hoog-

waardige isolatie.

Wordt voor de gevelrenovatie een traditioneel waal-

formaat gebruikt, dan geeft de spouw beperkingen 

bij het isoleren. voor tastbare verhoging van de 

warmteweerstand van de gevelconstructie is een 

verbreding van de woningfundering dan noodza-

kelijk. aanpassingen aan de fundering zijn (te) 

kostbaar. Maar met een smallere baksteen, zoals 

SlimBrick, is zo’n intensieve ingreep niet (altijd) 

noodzakelijk. De renovatie en beoogde energiere-

ductie zijn zo kostenaantrekkelijk uit te voeren.

Duurzame toepassing in nieuwbouw

Slimme oplossing in renovatie De slimmerik in verwerking
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Gevelbakstenen
SlimBrick

De slimmerik in gebruik

Advies in gebruik

Gebruik per 1 m2 metselwerk (voegbreedte 10 mm, 

zonder zaag- en hakverlies): 

•	 70	stuks	SlimBrick	

•	 35	stuks	SlimBrickXL

 

Gewicht (bruto droge volumieke massa): 

•	 SlimBrick	1,4	kg	per	stuk	

•	 	SlimBrickXL	3,0	kg	per	stuk	 (ruim	onder	de	

toegestane	4,0	kg.	Beleidsregel	inzake	tillen	op	

bouwplaatsen, arbeidsinspectie).

verbruik mortel (t.o.v. een standaard waalformaat): 

•	 SlimBrick	–	circa	30%	minder	

•	 SlimBrickXL	–	circa	55	%	minder	

Metselverbanden

SlimBrick en SlimBrickXL zijn ontworpen voor een 

klezorenverband. andere metselverbanden zijn 

mogelijk. De schijnvoegen van de SlimBrickXL 

bieden extra esthetische mogelijkheden.

Doorstrijkmethode 

voor stabiel en duurzaam metselwerk met 70 mm 

brede bakstenen is een doorstrijkmortel aan te 

bevelen. 

aan de voorzijde van het metselwerk mag de door-

gestreken voeg maximaal 2 mm worden terugge-

legd. Doorstrijkmortels geven een duurzame

voeg tussen de SlimBrick bakstenen.

De opperman en de metselaar zullen de SlimBrick 

waarderen. Het lagere gewicht vergemakkelijkt het 

transport en verwerking op de bouwplaats.

Dilatatieafstanden 

Een smallere baksteengevel kan minder krachten 

opnemen. De verticale dilataties dienen hierop te 

worden aangepast. Een voorstel voor de  

dilataties werkt Wienerberger in eigen huis uit. 

 DE rEnOvatiE En BEOOGDE EnErGiErEDuCtiE 
ziJn kOStEnaantrEkkELiJk uit tE vOErEn

 SLiMBriCk iS EEn HELDEr antWOOrD 
Op DE vraaG naar DuurzaME MatEriaLEn

Spouwankers 

voor een perfecte muurstabiliteit zijn bij een smal-

lere baksteengevel per vierkante meter in het alge-

meen meer spouwankers nodig. De richtlijn:  

gemiddeld	6	RVS	ankers	van	Ø	4	mm	per	m2 (in 

plaats	van	4).	Voor	specifieke	toepassingen:	vraag	

de constructeur om raad.

Lintvoegwapening

Op die plaatsen in de SlimBrick metsel werkgevel 

waar extra versterking nodig is, kan de toepassing 

van lintvoegwapening een optie zijn. Gebruik bij 

de SlimBrick het Murfor type EfS/S (roestvast staal) 

met	een	breedte	van	40	mm.	

De bouwtechnische adviseurs van de afdeling pre 

& after Sales van Wienerberger adviseren u graag. 

Ook voor verwerkingsrichtlijnen kunt u hier terecht: 

advies.nl@wienerberger.com 



Wienerberger B.V.
Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 088 - 118 51 11
F 088 - 118 50 05 
info.nl@wienerberger.com 
www.wienerberger.nl/gevel 0
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Brinkman Baksteencentrum

Luttenbergerweg 32
Luttenberg (Raalte)
Postbus 283
8100 AG Raalte
 T  0572 30 15 65    
 F  0572 30 16 84  
 E  info@brinkmanbaksteencentrum.nl
 I  www.brinkmanbaksteencentrum.nl


