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explore sketch create innovate

Uw zelf gecreëerde baksteen-
patroon op weervaste Rockpanel®
Signa geeft een nieuwe dimensie aan baksteen als  
gevelbekleding. Het is een innovatief gevelbekledingssysteem  
dat u heel wat mogelijkheden biedt voor exclusieve projecten, 
hoogbouw of andere architectuurprojecten.  
U leeft zich uit met expressieve gevels waarin het karakter  
van baksteen helemaal tot zijn recht komt. Tegelijk kiest u  
voor een snel resultaat.  

Een robuuste of elegant versnipperde gevel vol reliëf,  
helemaal volgens uw persoonlijk ontwerp? Verticaal, horizontaal 
of schuin? Het is denkbaar én snel uitvoerbaar dankzij Signa. 

signa 
in het kort



Wat is 
signa? 

Signa bestaat uit een weervaste Rockpanel®  
waarop een – door u ontworpen – compositie van  
Vandersanden steenstrippen is verlijmd. De panelen 
worden kant-en-klaar voor u geproduceerd. Zo geeft  
u uw projecten een uniek en opvallend uitzicht. 

“Als architect kunt u nu virtuoos schuiven  
met reliëf, kleur, formaat en metselverband.  
En dat zelfs bij projecten waar een baksteen-
afwerking in eerste instantie onhaalbaar leek.”



technische
eigenschappen

Rockpanel®
De dragende plaat waarop de steenstrippen in de fabriek 
worden verlijmd, is een vorm- en weervaste Rockpanel®. 
Deze bestaat uit samengeperste gestolde basaltdraden.  
Het formaat is variabel en kan optimaal worden afgestemd
op uw project.

Vandersanden steenstrippen 
Voor de steenstrippen kunt u elke baksteen uit het  
Vandersanden-gamma inzetten. En dit ongeacht formaat,  
kleur of richting van zaagsnede – zelfs diagonaal gezaagd  
is mogelijk. Ook qua metselwerkverbanden, combinaties van 
steensoorten, herhalingspatronen of gradueel kleur- en/of  
formaatverloop over de hele gevel, beschikt u over een 
ongekende vrijheid. U kiest zelf de compositie en de  
variaties in het reliëf.



Signa geeft u de vrijheid om  
uw visuele verhaal te vertellen. 

Vlakken benadrukken? Texturen laten contrasteren?  
Diepte en gelaagdheid gebruiken? Spelen met dikte van  
het materiaal? Met Signa geeft u uw ontwerp een uniek  
eigen ritme. Naarmate de bezoeker het gebouw nadert,  
trekken telkens andere details de aandacht.  
Uw ontwerp krijgt zo een heel eigen Signa-tuur. 



miljoenen
mogelijkheden

verBand
U kunt de gekende metselverbanden zoals  
halfsteens, staand of wildverband toepassen.  
Maar ook combinaties zijn mogelijk. Horizontale, 
verticale en zelfs diagonale baksteenlagen behoren 
eveneens tot de mogelijkheden. Dat komt omdat 
Signa niet is gemetseld, maar verlijmd, en dus meer 
vrijheid biedt.

Op basis van vier variabelen zijn  
miljoenen patronen uit te denken. 

kleur
U kiest en combineert uit het hele Vandersanden  
baksteengamma. We bieden u een waaier van  
meer dan honderd kleuren, uitgebreid met de  
vier oppervlaktetexturen: handvorm, vormbak,  
wasserstrich en verouderd.    

reliËF

We kunnen strips van diverse diktes zagen. En dat  
van zowel strek, kop als zool. U kiest uit een rechte of  
diagonale zaaglijn. Daarbij zijn meerdere delen van  
dezelfde baksteen bruikbaar.

U hoeft zich bovendien niet te beperken tot één  
enkele zaaglijn. Door meerdere zaaglijnen te combineren 
creëert u een intense compositie met een karaktervol 
variërend reliëf.

Formaat
Als basis kunt u zowel de strek, de kop als de zool  
van vijf Vandersanden baksteenformaten gebruiken: 

M50 ± 190 x 90 x 50 mm
WF ± 210 x 100 x 50 mm
M65 ± 190 x 90 x 65 mm 
DF ± 210 x 100 x 65 mm
NF  ± 240 x 115 x 70 mm
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bekijk de film op 
www.signapanels.be 



1 2

20 mm

VOORbeeld VOORbeeld

kleur 
43 ARgENTiS
Formaat 
WF
verBand 
TEgElVERbAND (kOp)
reliËF 

kleur 
513 billUND
515 HERNiNg
Formaat 
WF
verBand 
VERTicAAl TEgEl- 
VERbAND (STREk)
reliËF 

miljoenen mogelijkheden



3 4

20 mm

30 mm

VOORbeeld VOORbeeld

kleur 
45 liTHiUM
Formaat 
WF
verBand 
EigEN cREATiE
reliËF 

kleur 
73 lETO
Formaat 
WF
verBand 
EigEN cREATiE
reliËF 





Het kant-en-klare Signa-
paneel kent diverse 
montagemogelijkheden. 
Schroef of verlijm Signa op een regelwerk  
van aluminium of hout. Dit regelwerk kan op  
diverse ondergronden worden gemonteerd.

montage

aluminium draagconstructie

De stijlen van de aluminium draagconstructie worden 
tegen de draagmuur gemonteerd. bij nieuwbouw is dat 
het binnenspouwblad, bij renovatie de bestaande gevel. 
Na plaatsing van – bij voorkeur zwart gecacheerde – 
isolatie tussen de verticale aluminium T-profielen, 
worden horizontale c-profielen gemonteerd.  
gespecialiseerde montagebedrijven bevestigen de 
Signa-panelen vervolgens met aluminium plaathaken 
aan de draagconstructie.

houten draagconstructie

Het waterbestendige keperwerk van een houten  
draagconstructie volgt dezelfde opbouwwijze als bij 
een aluminium draagconstructie. De verticale stijlen 
zijn met afstandsbouten aan de ruwbouw verankerd 
zodat er isolatie kan worden aangebracht. Verticale 
tengellatten ter hoogte van het stijlwerk houden 
zwarte dampdoorlatende folie op zijn plaats. 

bij beide opbouwsystemen zorgt de individuele 
montage van passtukken ervoor dat de afzonderlijke 
Signa-panelen versmelten tot één geheel.



voordelen 
van signa

voor u als 
architect

u creëert uw eigen baksteen- 
compositie met reliëf, kleur, formaat, 
metselverbanden, combinaties en  
herhalingspatronen.

u voorziet met gemak grote  
isolatiediktes.u beschikt over een constructie-

systeem dat een bakstenen afwerking 
mogelijk maakt waar dit vroeger niet 
altijd haalbaar was, bijv. bij grote  
overkragingen.

u combineert een intrigerend spannings- 
veld tussen veraf en dichtbij: een boeiend 
totaalbeeld met in het oog springende 
details waarbij verschillende patronen  
het ritme bepalen.



u geniet van een duurzame en  
onderhoudsvriendelijke gevel op maat 
van uw gebouw.

u kiest toekomstgericht dankzij  
een te demonteren, te vervangen en  
te recycleren bouwsysteem.

u gaat aan de slag met een
eenvoudig, gekend en beproefd 
montage-systeem van  
vormvaste materialen.

u heeft een betere controle  
over het tijdsbestek dankzij de  
gunstige bouwsnelheid.

u verrijkt het landschap met een 
onderscheidend en uniek gebouw.

voor u als 
aannemer

voor u als 
bouwheer



U werkt een uniek 
patroon van 
baksteenstrippen uit. 1.

We bespreken met u de mogelijk- 
heden van de ontworpen compositie  
en werken een driedimensionale 
visualisatie uit van het paneel.2.

van ontWerp 
tot realisatie

Het montagetype  
wordt vastgelegd.3.

Het gevelplan wordt  
volledig en tot  
in detail uitgewerkt.4.



Vandersanden Group 
brengt de panelen veilig 
en stipt op de werf.6.

Na goedkeuring gaan de 
Signa-panelen in productie.5.

een gespecialiseerd  
montagebedrijf bevestigt de 
Signa-panelen op de bouwwerf.7.

Met Signa kiest u voor een  
complete dienstverlening.
Zijn er tijdens of na dit proces nog vragen?  
Onze specialisten staan u bij met raad en daad.
bricksolutions@vandersanden.com | Tel.: +32 (0)89 56 02 64 
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inspiratie? ga zelF aan de slag!



 
  



BRICKS & BRICK SOLUTIONS

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




