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Ontwerp ontmoet vakmanschap
Steinwerk biedt ontwerpers en inrichters de ruimte om creatieve idëen te vertalen naar
inspirerende en gezonde leef- en werkomgevingen. Zij kunnen beschikken over een
ongekend breed pallet aan toonaangevende en innovatieve verhardingen en meubilair.
Hierbij legt Steinwerk de verbinding tussen de esthetische wensen en de technische
kunde en het vakmanschap van de modernste betonfabrikanten van Europa.
Of het nu gaat om op ontwerpen afgestemde verhardingen, bijzondere bijpassende
straatmeubelen en trappartijen of uiteenlopende, klimaatadaptieve oplossingen Steinwerk heeft het antwoord.
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Minimalistich design,
opvallend oppervlak.
“ Bij DEDALE staat de eenvoud 		
van details in het middelpunt”
Axel Jaccard Directeur Design
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Minimalistisch, innovatief, zeshoekig
De nieuwe productserie DEDALE is tot stand gekomen in
samenwerking met CCHE Architecture uit Lausanne (CH).
Het Zwitserse bureau brengt specialisten uit stedenbouw,
architectuur, interieur en design samen. Voor de uitvoering
van DEDALE zochten de ontwerpers een partner die het lef
had om het idee uit te werken en te verwezenlijken. Samen
met de productontwikkeling bij GODELMANN werden alle
parameters zo aangepast dat er een steen ontstond die
indruk maakt met zijn veelzijdige design en technisch
volwassen is.
Geïnspireerd door Gaudi
De inspiratie voor de zeshoekige tegels werd geleverd door
het mozaïekpaneel van Antoni Gaudi uit 1906. Vandaag,
meer dan 100 jaar later, herinterpreteren de Zwitserse
architecten deze stijl. In plaats van een bloemmotief zijn
de panelen nu in drieën gedeeld door een nauwkeurig
gegroefd oppervlak en twee schijnvoegen.
100% CO2-neutraal, 50% betonrecycling
Design is natuurlijk niet het enige dat een rol speelt bij de
ontwikkeling van nieuwe producten. DEDALE komt voort
uit CO2-neutrale productie en is gemaakt van 50% hoogwaardig gerecycled betonmateriaal. Dit spaart niet alleen
waardevolle grondstoffen, maar levert ook een essentiële
bijdrage aan milieuvriendelijk, duurzaam bouwen.
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Ongekende variatie
De DEDALE lijn bestaat uit
vier tegelsoorten. DEDALE
25 met zijdes van 25 cm
lang en een dikte van 5 cm
is ideaal voor voetgangersgebieden en terrassen.
DEDALE 50, met zijdes van
50 cm en een dikte van 12
cm is geschikt voor zwaar
verkeer. DEDALE 50/1 en
50/2, twee gehalveerde
zeshoekige tegels, maken
het assortiment compleet.

Dankzij de vrije combinatiemogelijkheden van DEDALE 50, 50/1 en 50/2
kunnen steeds weer nieuwe patronen
worden gecreëerd. De verholen
afstandhouders helpen niet alleen
om een gelijkmatige voegbreedte
te behouden, maar dienen ook als
bescherming tegen verschuiving. Effen
kleuren, standaard grijs en antraciet,
benadrukken het minimalistische
design van de tegels. Hiernaast kan
aan individuele ontwerpeisen worden
voldaan door de tegels in de gewenste
kleur of een andere oppervlaktebewerking uit te voeren.
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De tegel van geperst beton
Door de unieke manier waarop de DEDALE tegels worden
geproduceerd wordt een bijzonder hoge betonkwaliteit
behaald. Er wordt enkel gebruik gemaakt van kwarts, graniet
en basaltgranulaten. Dit resulteert in een fraai en hoogverdicht oppervlak dat een hoge slipweerstand (R13) heeft en
uitermate slijtvast is (slijtweerstand ≤ 18.5mm). De vorst- en
dooizoutbestandheid is hierdoor zelfs 10 maal hoger dan de
gevraagde DIN-norm.
De tegels zijn bovendien uitermate maatvast en voorzien
van geïntegreerde afstandhouders, die gecombineerd
kunnen worden met tegeldragers (van 15 tot 955 mm) voor
toepassing op een dakterras.

Spel van licht en schaduw
Zoals losse puzzelstukjes werken de tegels pas echt als ze
als één geheel worden bekeken. Naar gelang van de stand
van de zon en de invalshoek van het licht, ontstaan in de
loop van de dag en avond steeds veranderende licht- en
schaduweffecten.
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Buitengewone
formaten.
Buiten de gebaande paden
Omdat standaard soms gewoon saai is,
werken we samen met architecten en
stedenbouwkundigen om steenvormen
te ontwikkelen die verder gaan dan
het gebruikelijke. Door de grote,
veel-hoekige formaten kunnen voetgangerszones, entreegebieden of
pleinen fraai worden vormgegeven.
Of het nu gaat om een individueel
patroon, geometrisch reliëf of grafisch
element - deze ongewone vormen
zetten accenten in het oppervlak.

Binnen de SCADA-standaard
De ontworpen elementen zijn
opgenomen in het brede SCADAassortiment, dat al uit ruim 100 verschillende formaten in diverse diktes
bestaat. Dit maakt dat de polygone
vormen niet alleen te combineren zijn
met diverse andere formaten, maar
ook dat aan de hoogste kwaliteitseisen
wordt voldaan.
Zo zijn de elementen uitgevoerd
met een hoogverdichte toplaag uit
natuursteensplit, die naar wens op
diverse manieren te veredelen is.
Door de geïntegreerde afstandhouders
wordt het voegpatroon ook bij hogere
belasting gewaarborgd.

► SCADA Polygon 60 is hier in kleur Grijs uitgevoerd in 3 verschillende nabehandelingen
(nativo, ferro soft en ferro)
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Bijzonder
in vorm.
Uitstekend
De architectenkamer van Baden-Württemberg heeft het
nieuwe gebouw van de Kreissparkasse Biberach bekroond.
Volgens de jury hangt er een bijzondere charme in de
binnenplaats, die bedoeld is voor ontspannende pauzes.
Wit bloeiende blauweregen klimt op de hekjes, die worden
overspannen door staalkabels. De veelhoekige vormentaal
zet consequent door van de plattegrond van het gebouw
naar de binnenplaats via de bestrating.
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▲ SCADA Polygon 60 ferro in kleur Zilver-uni
► SCADA Parallelogram nativo in kleur Papyrus
◄ SCADA Polygon 30 ferro soft en ferro intens
in kleur Grijs
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Architectuurbeton
treft design.
Designtegel voor binnen en buiten
Het ontwerp van de bekende en
bekroonde productontwerper
Sebastian Herkner brengt de indruk
van een klassiek visgraatparket over in
fijne, sterk verdichte designtegels van
beton, die geschikt zijn voor vloer- en
wandoppervlakken zowel binnen als
buiten.
De uiterst verfijnde zichtbetontegels
met fluweelachtig oppervlak zijn
natuurlijke producten die handgemaakt zijn in de architectuurbetonwerkplaats van Godelmann.
Elke individuele designtegel wordt
met de hand gegoten, hardt in 24 uur
uit zonder verder energieverbruik en
wordt vervolgens verzegeld; het terrazzo wordt gepolijst.

Visgraatparket uit beton
De zes verschillende ruitvormen
kunnen speels met elkaar worden
gecombineerd of elk fraai zelfstandig in
visgraat-verband worden gelegd.
De hoogwaardige betonoppervlakken
kunnen vanuit de binnenvloer naadloos
doorlopen naar het buitenterras.
Als product uit natuurlijke grondstoffen kunnen de AWA tegels na het
uitharden lichte variatie in kleur en
oppervlak vertonen, hetgeen bijdraagt aan de charme en waarde van
een handvervaardigd, uniek product.
De hoogverdichte architectuurbeton
overtreft diverse eisen vanuit de DIN
18217-norm.
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“ Beton kan heel divers zijn in 		
kleur en structuur - dat is wat
we willen laten zien”
Sebastian Herkner Productdesigner
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Facetrijke schoonheid
Sebastian Herkner staat als
virtuoos in de omgang met
materiaal, kleur en oppervlaktestructuren bekend.
Al tijdens zijn studie richtte
hij zich op het ontwerp van
objecten en meubels door
het samenvoegen
van verschillende culturele
invloeden en op de combinatie van nieuwe technologieën met traditioneel
vakmanschap.

Zijn doel is om de facetrijke schoonheid
van de materialen naar voren te
brengen en subtiele details opnieuw
onder de aandacht te brengen. In 2006
richtte hij zijn ontwerpstudio op in
Offenbach am Main. Zijn werken hebben al veel prijzen gewonnen.
Meest recent ontving Sebastian Herkner de EDIDA AWARD voor Ontwerper
van het Jaar 2021.
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Vloeiende overgangen
AWA tegels zijn verkrijgbaar in vier
natuurlijke kleuren: zandbeige,
betongrijs, warm-grijs en basaltgrijs.
Elke kleurenfamilie omvat vier subtiele tinten en twee moderne Terrazzo
varianten die onderling goed combineerbaar zijn.
Voor het ontwerp van de terrazzotegels viel de keuze op rivierkiezels uit
de Weser en de Naab. De gekleurde
kiezelstenen in één formaat van
maximaal 8 mm harmoniëren perfect met de natuurlijke, aardetonen.
Door het slijpen van de oppervlakken
worden de kiezels blootgelegd. De
twee varianten verschillen voornamelijk in hun geometrie: de Weser-kiezelstenen tonen meer ronde vormen,
terwijl de Naab-kiezels hoekiger zijn.
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Een gezonde
leefomgeving.
De natuur zet de toon
Wie milieuvriendelijk wil bouwen, hoeft
op de vormgeving niets toe te leggen.
Met LUNIX hebben de topontwerpers
van het gerenommeerde Zwitserse
Atelier Oï de perfecte symbiose van
vorm en functie gemaakt. De groensteen maakt indruk met haar organische lijnen, het hoge aandeel groen
en een slim modulair ontwerp dat een
verscheidenheid aan bestratingspatronen biedt.

Hoogwaardige materialen
Naast de designkwaliteit is ook veel
aandacht geschonken aan een hoge
materiaalkwaliteit. De elementen zijn
voorzien van een toplaag uit een
bijzonder slijtvaste, fijne kwartsgradatie.

Naast de esthetische waarde van dit
materiaal is ook de begaanbaarheid
gewaarborgd. De hoge SRT-waarde
van >60 zorgt voor een hoge stroefheid en goede begaanbaarheid
Of je LUNIX nu gebruikt met gras, grind van het oppervlak.
of met vulstenen voor comfortabele
looppaden of parkeermarkering - het
gebiedsontwerp is altijd uniek.

► LUNIX grasornament nativo in kleur Grijs en LUNIX vulstenen in kleuren Grijs en Rood
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Groen terug in de
stedelijke omgeving.
Optimale voedingsbodem
Voor GREENSTON is een uniek
materiaal ontwikkeld dat in staat is
om water vast te houden in de steen.
Hierdoor droogt in de warme zomermaanden minder snel uit en blijven de
grasplanten groener en gezonder.

STEEN EN GROEN < 19

► SCADA grasornament nativo in kleur Grijs en
MOLINA ferro in kleur Graniet-donker
▼ SCADA grasliner nativo in kleur Grijs

►

GREENSTON max nativo en TETRAGO nativo in kleur Grijs
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Renaissance
voor beton.
De volle potentie benut
Beton staat bekend om zijn sterkte,
veelzijdigheid en duurzaamheid en is
een van de meest voorkomende bouwmaterialen van de laatste twee eeuwen.
Met deze wandtegels laten we een
ander facet van ons favoriete materiaal
zien: het vermogen om structuren
uiterst nauwkeurig te reproduceren
en te embosseren. En zo zijn onze
3D-designtegels tot stand gekomen.
De grootformaat tegels in de beste
kwaliteit zichtbeton spelen met licht
en schaduw, creëren een kleurenspel,
creëren hoogte en diepte. Door de
fijnzinnige omgang met het materiaal
en de vraag naar uitmuntend design,
maken we de potentie van beton zichtbaar en voelbaar.

► SCALENO ferro in kleur Grijs

Ontwerp om aan te raken
Elke tegel in het assortiment is uniek
en met de hand gemaakt. Door de
handmatige productie ontstaan er
 stuk voor stuk - alleen unieke stukken
met kleine afwijkingen in vorm, kleur
en dikte, die echter in combinatie een
levendige en waardevolle uitstraling
laten zien. En het is precies dit elegante en onweerstaanbare karakter
dat de charme van de handgemaakte
tegels verklaart. Het geheim is ultrafijn
beton, dat de matrix van de reliëftegels
precies en exact reproduceert. Het
kleurenspectrum varieert van eenvoudige kleuren tot krachtige tinten en
extravagante nuances.
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Driedemensionale
designtegels.
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► MOSAICO etrusco in kleur Goud
▼ APPARENTE visia in kleur Donkergrijs

▲ PRISMA visia in kleur Wit

◄ MOSAICO etrusco in kleur Grijs

▲ SHOU SUGI BAN in projectkleur Bruin
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Individuele
meubelstukken.
Meubels op elke schaal
Meubelstukken zijn volledig vrij te
ontwerpen en kunnen op diverse
bijzondere en hoogwaardige manieren worden afgewerkt, om zo perfect
aan te sluiten bij de omgeving en de
verhardingen.

Binnen ons Manufaktur-assortiment
realiseren we buitengewone producten
op maat - van grootformaat tegels,
bijzonder vormgegeven zitelementen
tot kunstobjecten. Door gebruik te
maken van hoogwaardig, zelfverdichtend architectuurbeton kan vrijwel elke
ontwerpspecificatie worden gerealiseerd. Daag ons uit!

Collections
Talrijke meubelseries staan tot de
beschikking om elk ontwerp te verrijken en van elke buitenruimte een
aangename plaats te maken. De
meubelstukken uit de Collections zijn
bovendien in materiaal en afwerking
volledig aan te passen aan gebouw of
verharding.
De gegoten elementen kunnen worden
uitgevoerd met dezelfde natuursteensplitten als de verhardingen en veelal
op dezelfde wijze worden afgewerkt.
Zelfs hoogwaardig polijsten, ook in
bijzondere, gewelfde vormen, behoort
tot de mogelijkheden.
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Vrij te
dimensioneren.
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► MASSIMO visia tegels en elementen
in kleur Wit
▼ MASSIMO band in kleur Corten

▲ ZEPHYR seat in kleur Antraciet

◄ MASSIMO visia traptreden en banden in kleur Wit

▲ ARBO planter in kleur Grijs
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