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Innovate today
to shape tomorrow
Nelissen Steenfabrieken
Wij bouwen aan het nieuwe bouwen
99 jaar geleden begon het verhaal van Nelissen. Een verhaal van
voortdurende innovatie, zowel in onze werkwijze als op productniveau.
Kom naar onze showroom en ontdek hoe we al bijna een eeuw volop
inzetten op vernieuwing en samenwerken met bouwprofessionals om
toekomstgerichte projecten op poten te zetten.
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Bijna 100 jaar duurzaam
en kostenefficiënt bouwen
Inderdaad, in 2020 bestaat Nelissen Steenfabrieken negenennegentig jaar! Vanaf het prille begin, al heette dat
toen uiteraard niet zo, geven we betekenis aan duurzaam en kostenefficiënt bouwen. Als ondernemers hebben
we doorheen onze verschillende generaties aandacht gehad voor onze omgeving die ons toeliet dichtbij huis een
bloeiend bedrijf uit te bouwen en wilden we het beste voor onze medewerkers. We zijn een fervent voorstander
van duurzaamheid en van een gezonde leefomgeving. Een perfecte locatie, natuurlijke grondstoffen, hoogstaande
kwaliteit, onmiskenbaar vakmanschap, jarenlange ervaring en het gebruik van innovatieve technologieën staan
garant voor het succes van Nelissen Steenfabrieken, vandaag meer dan ooit!

Nelissen steenfabrieken vervaardigt gevelstenen
en gevelisolatiesystemen

Een steen voor elke stijl, voor traditioneel
metselwerk, verlijming en dunbedmortel
Meer dan 100 kleuren, 8 formaten
Onder het motto “Een steen voor elke stijl” voorziet Nelissen Steenfabrieken in een uitgebreid
assortiment gevelstenen, zowel voor klassieke als voor moderne gebouwen, residentieel
en utilitair. Onze klanten hebben de keuze uit meer dan 100 kleuren en 8 formaten. Al onze
gevelstenen zijn geschikt voor traditioneel metselwerk en voor toepassing van moderne
technieken zoals lijmen en metselen met dunbedmortel.
Hoogstaande, professionele service

De onderneming werd in 1921 opgericht door Alfons Nelissen op het plateau van Kesselt. Vanwege de
kleihoudende (löss)bodem was dit een ideale locatie voor de productie van met de hand gevormde gevelstenen.
We exploiteren al 99 jaar onze eigen groeve, waar we rode, gele, roze en grijze klei delven. Door de jaren heen
hebben we onze productieprocessen geoptimaliseerd en een eersteklas reputatie opgebouwd. Keurmerken
als BENOR, IKOB KBK, BCCA en CE zijn daar de vele bewijzen van. Maar we rusten niet op onze lauweren.
De grote vraag naar bakstenen uit ons gesmaakte productengamma motiveert het management en onze
ontwikkelaars om voortdurend te investeren in innovatieve producten.

Het succes van onze producten kan niet zonder de service van ons team. Hoogstaande,
professionele service aan al onze klanten is ons op het lijf geschreven. We staan hen graag
bij in elke projectfase, van productadvies tot levering. Ook na levering geven we antwoord
op vragen tijdens het bouwproces en staan we open voor feedback.
Dát is veel meer dan gewoon een “u bestelt-wij leveren - systeem”.

Laat u inspireren
We hebben er alle vertrouwen in dat we ook
u kunnen inspireren door ons omvangrijke
assortiment gevelstenen aan u voor te stellen.
We verwelkomen u graag in onze showroom.
Met deze collectiefolder geven we alvast graag
de voorzet! Tot snel!
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Be inventive

DUBIO: schaduwlijnen laten je
gevelsteen slanker ogen

Vernieuwende toepassing

De DUBIO is ontworpen op basis van de N70.
Deze nieuwkomer is ongetwijfeld een aanwinst
voor de woningbouw. Schaduwlijnen in de steen
wekken de prachtige illusie dat de gevel is
opgebouwd uit bijzonder dunne stenen. Je kan
de steen zowel horizontaal, verticaal als in
wildverband plaatsen in verschillende kleuren.
Voor deze steen val je ongetwijfeld als …
een steen.

Bij Nelissen Steenfabrieken houden we niet van
eenheidsworst. Daarom bedenken we steeds weer
nieuwe oplossingen zowel voor de vervaardiging van
gevelstenen als voor hun toepassing in jouw project.
Daarom ons motto ‘Be Inventive’: we geven je graag
alle tools in handen om tot een keuze te komen die
precies past bij wie jij bent en wat je met je woning
wilt uitstralen.
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Mix je eigen combinatie

Bijzondere formaten

Over smaak en kleur valt niet te twisten.
Daarom hebben we een waaier aan exclusieve
tinten die we – volledig op maat – kunnen aanbieden
in mixsorteringen. Proberen? Ga zelf aan de slag
met de mix- en voegmodule op nelissen.be.

De N70 – ontworpen in 2015 – kenmerkt
zich door z’n langer en slanker formaat:
240x70x50 mm en 240x70x40 mm.
Je vindt het meest actuele overzicht
van het N70 gamma en zijn allernieuwste
kleursorteringen in onze prijslijst.
Dat geldt trouwens ook voor de Nelissen
NF (NNF) met zijn exclusieve formaat
240x107x72 mm.
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Be inventive

Gesinterde gevelstenen

Kruisverband zonder verzagen:
Baekelsystem

Kan kolensintering je bekoren? Past dat speciale effect
bij jouw gevoel voor esthetiek? We hebben meerdere
gesinterde gevelstenen standaard in ons gamma.

Die schoonheid wordt gefaciliteerd door onze
Baekelsteen met z’n verticale inkeping aan één zijde.
Daardoor moet je de steen niet meer middendoor
zagen om het historisch ogend kruisverband te
verkrijgen. Dat bespaart extra werk waardoor de
kostprijs van dit traditionele handwerk binnen
eenieders bereik ligt.

Cementcoating met Koloro
Getrommelde gevelstenen
Hou je eerder van een rustieke, klassieke uitstraling?
Onze stenen uit de Hammered reeks worden na
de productie getrommeld, waardoor ze een stoere
retro-look krijgen. Zo vormen ze een mooi alternatief
voor ons Classico gamma.
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De gevelstenen van onze Koloro reeks zijn
voorzien van een cementcoating, waardoor
ze na verwerking en bij gebruik van een
aangepaste voeg een gekaleide of gecoate
look krijgen.
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Be inventive

Specials

Gesmoorde gevelstenen

Steenstrippen en halve stenen

Bij smoren gaan eerder gebakken stenen opnieuw de oven in. Door de hoge temperatuur ontstaat een
chemische reactie waarbij de aanwezige ijzeroxiden verkleuren van rood naar grijs of van roze en geel
naar lichtere schakeringen. Resultaat? Een intens warme en creatieve uitstraling!

Met steenstrippen of halve stenen kan je een bestaande
gevel een totale “make-over” geven. Steenstrippen en
halve stenen worden uit originele gevelstenen gezaagd
en bezitten daarom ook dezelfde eigenschappen.
Uiteraard zijn ze lichter en handiger in de verwerking.
Halve stenen zijn ± 4,5 à 5 cm dik terwijl steenstrippen
slechts een dikte hebben van ± 2 cm.
Steenstrippen worden altijd gelijmd met speciaal
daartoe bestemde (mortel)lijm. Dankzij de geringe
dikte van een steenstrip kan de normale detaillering
van ramen en deuren behouden blijven. Voor de
hoekafwerking aan gevel, raam- en deuropeningen
zijn er speciale hoekstrippen.
Halve stenen worden steeds tegen een bestaande
gevel gemetseld. Bij halve stenen gaat men in de
hoeken op dezelfde manier te werk als bij volle stenen.

Vormstenen
Een vormsteen is een baksteen die een afwijkend
profiel heeft ten opzichte van een standaard baksteen.
Deze stenen zorgen voor speciale geveleffecten
waardoor men extra aandacht aan een project kan
besteden. Aan de hand van een juiste schets maken
wij de moeilijkste profielstenen. Anders dan de
gewone standaardstenen, worden vormstenen nog
steeds met de hand gemaakt. Voor onderstaande
standaardmodellen zijn de vormbakken reeds
beschikbaar. Vormstenen tussen 50 mm en 65 mm
kunnen op korte termijn in bijna alle kleuren uit het
uitgebreide gamma verkregen worden. Voor andere
formaten en afmetingen leveren wij binnen 6 à 8 weken
na bestelling.
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valetta

“ If a building
becomes

architecture
then it is art ”
- Arne Jacobsen
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Lichtkleurige stenen. Zacht pastel. Verfijnd en elegant.
monet

rubio
fiore

rubio

monet

fiore

anderlecht

rosado

14

pastel
15

Warm. Karaktervol.Tijdloos.

maranello

santorini
valetta

valetta

maranello

goya

goya

magnolia

16

nuance
17

robinia

T15
T15

beguina

paladio

paladio

robinia

capri

18

nuance
19

rialto

neo barok
neo barok

T16

T16

rialto

verona

nuance
20

anglian

21

Vurig. Aantrekkelijk. Eyecatcher.

klampsteen kesselt
spaans rood

rosso

rosso

klampsteen kesselt

wijnegem

spaans rood

22

passion
23

rosina

trafalgar

trafalgar

dante

autrique

rosina

autrique

24

passion
25

veneto

aubergine
salto

aubergine

veneto

salto

passion
26

salto gesinterd

27

Donker. Impressionant. Statement.
dali

nero
nero

bravo

maassteen

maassteen

dali

28

obscuro
29

moreno

zwart mangaan

moreno

muria

grafit

grafit

zwart mangaan

30

obscuro
31

ferro
luna
cassis

luna

ferro

cassis

obscuro
32

33

Uniek en uitgesproken. Krachtige uitstraling.

cap gris nez

cap gris nez gesinterd
cap gris nez
arte gesinterd

vinalmont

arte

arte

arte gesinterd

34

grigio
35

zola
zola

borlo

roca

borlo gesinterd

borlo

gabriella

roca

36

grigio
37

lerno
lava

carma

lerno

carma

lava

horta

38

grigio
39

Tikkeltje retro. Warm. Stijlvol karakter.
oud-haspengouw

oud-haspengouw

oud-terduinen

oud-haspengouw

oud-terduinen

oud-gotisch

classico
40

41

vega

vega new
oud-limburg

belle époque de marche

belle époque de marche

oud-limburg

classico
42
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Tikkeltje retro. Warm. Stijlvol karakter.

klampsteen kesselt baekel

oud-haspengouw baekel
belle époque de marche baekel

oud-gotisch baekel

vega baekel

oud-gotisch baekel

vega baekel new

baekelsystem
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belle époque de marche
baekel
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Vertrouwd aanvoelen. Warm. Vaste waarde.
helena
ares

ceto
helena
ares

apollo

hebe

hammered
46

helena

47

ziva
hera

pallas
ziva

hades

pallas

ziva

hammered
48

chronos

49

Gevlamd. Speels. Gecoat.
metallic

metallic

metallic

shadow

shadow

koloro
50

51

Breath taking. Creatieve nuances.

groen-grijs gesmoord
antraciet gesmoord

antraciet gesmoord

antraciet gesmoord

groen-grijs gesmoord

oxygenless
52
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Uniek. Design. Creatieve vrijheid.
rosso

rosso

rosso

salto

salto

roca

dubio
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“ Even a brick
wants to be

something.”
- Louis Kahn

salto
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ONTDEK

Formaten

Elke centimeter telt
Als je een gevelsteen smaller maakt in de diepte en langer in de lengte, krijg
je een ultra-slank formaat met bijzondere voordelen. Niet alleen oogt je project
strakker en creatiever, maar zuiver economisch gerekend gebruik je minder
mortel en bouw je sneller.

Wanneer je de showroom van Nelissen binnenstapt, zal je snel merken dat je best wel uit
heel wat verschillende maten en kleuren gevelstenen kan kiezen.
Misschien lijkt dat formaat op het eerste zicht minder belangrijk dan de kleur of de afwerking,
maar toch verdient het de nodige aandacht. In het grotere geheel is dat formaat immers mee
bepalend voor de uitstraling van je totaalproject.

MOD

MOD 50
±190x90x50

WV

Daarnaast telt ook de ecologische meerwaarde: de dunnere muren kan
je compenseren met een dikkere isolatielaag zonder in te boeten aan de
oppervlakte van de leefruimte. Ons aanbod in dit formaat wordt voortdurend
up-to-date gehouden. Raadpleeg onze prijslijst!

RF 4

MOD 65
±190x90x65

RF 4
±210x100x40

N70

N70/4
±240x70x40

NNF

N70/5
±240x70x50

NNF
±240x107x72

Minder mortel.
Minder ruimteverlies.
Minder milieubelastend.

Meer architecturale vrijheid.
Meer karakter.
Meer isolatie.

Handvorm
Handvormgevelstenen hebben een unieke vorm en kleur.
Vroeger werden handvormstenen ook echt met de hand
gemaakt, vandaag produceren we ze met uiterst moderne
machines. Door de perfecte nabootsing van de ambachtelijke
productiewijze verkrijgen we deze typische handvormsteen
met zijn onregelmatig oppervlak, gevarieerde kleurschakeringen
en zandnerven.

WV 50
±210x100x50
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WV 65
±215x100x65
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Verwerking
Normaal uitzicht - met voeg
Bij traditioneel metselwerk zijn voegen van
10 tot 12 mm gebruikelijk, maar dat betekent
niet dat er geen andere mogelijkheden bestaan.
Voor het uitkiezen van de juiste voegkleur ga je
best niet over één nacht ijs.
De voeg kan tot 25% van de gevel beslaan en
bepaalt dus in belangrijke mate het uitzicht van
het gevelmetselwerk. Een lichte voegkleur gaat
bijvoorbeeld de kleur van de gevelstenen benadrukken, terwijl een donkere voegkleur de gevel
een donkerdere aanblik geeft. Ook kan er toon
op toon gewerkt worden, waardoor de gevel een
kleurintenser beeld krijgt.

Verlijmd uitzicht
Verlijmde baksteengevels verschijnen meer en meer
in het straatbeeld. De mooie gevel krijgt alle aandacht,
omdat er geen voegen zichtbaar zijn. Dat zorgt voor
een moderne, sobere architectuur met strakke lijnen
terwijl de kleur van je gevelsteen veel intenser zal zijn
dan met een voeg.

Moeilijk om in te schatten? Gebruik de voegmodule
op onze website om te weten welk effect de
voegkleur op jouw muren zal hebben.

Dunne voeg met dunbedmortel

Verlijmde muren hebben naast een sterkere structuur
dan traditioneel gemetselde muren nog andere
belangrijke voordelen. Zo is er minder kans op uitbloeiing
en kalkaanslag en kan je rekenen op een hogere
duurzaamheid.

Een goed alternatief voor verlijmde gevelstenen is
werken met dunbedmortel. Je bekomt hetzelfde resultaat
als verlijmde gevelstenen.

Alle gevelstenen zijn geschikt voor verlijming bij gebruik
van de juiste lijmmortel. De kleur van de lijmmortel wordt
in de meeste projecten aan de baksteen aangepast.

De stenen staan centraal en de kleur van de gevelstenen
komt perfect tot haar recht met een modern en strak
project met een grote expressiviteit als resultaat.
Er wordt op een gewone manier gemetseld maar
de voeg bedraagt slechts 5 à 6 mm in tegenstelling
tot een traditionele voeg van ±10 mm.
Ook hier kan men, net zoals bij verlijmde gevels de kleur
van de dunbedmortel aanpassen aan de kleur van de
gevelsteen.
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“ Nothing

defines home

design more than
the personality
of the inhabitant ”
- Apartemento

mix
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Eco

Kwaliteit

Een ecologische aanpak
voor de toekomst

Nelissen Steenfabrieken streeft constant naar de hoogste kwaliteit en werkt conform
het management systeem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001
(milieu).
Stenen geproduceerd op de productie-eenheid Lanaken, voldoen aan de volgende
productcertificaten:

Nelissen werkt met een 100% natuurlijk product: Löss.
Dat is al een aardige, eerste stap in de goede richting.
Die klei wordt in onze eigen groeve ontgonnen en
daarna via transportbanden naar de fabriekshallen
vervoerd. Daar start een proces met maximale
aandacht voor een duurzame productie.
Dat proces is als het ware bijna een recyclageproces.
Niets gaat verloren! Hetzelfde geldt voor de
levenscyclus van een gevelsteen. Klei wordt
verwerkt tot gevelstenen. Die stenen worden
verwerkt in woningen die minimaal 100 jaar
blijven staan. Bovendien worden de bakstenen
na afbraak terug gerecycleerd. Op die manier
dienen ze als funderingsmateriaal.

CRADLE
TO
CRADLE

Door onze activiteiten en processen voortdurend
te verbeteren, minimaliseren we de milieubelasting
die voortvloeit uit ons productieproces. Minimale
overlast van geluid en stof naar de omgeving,
optimaal afvalbeheer, efficiënt gebruik van energie,
grondstoffen en water, dat zijn onze krachtlijnen!
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nelissen.be

Service

Heb je graag meer informatie
over een welbepaalde gevelsteen?

We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met onze
collectie en vooral dat wij ons steentje kunnen bijdragen tot
de realisatie van jouw droomproject.

Op onze website vind je alle technische gegevens terug.
Bovendien kan je er ons volledige assortiment in de
gewenste voegdikte en voegkleur bekijken. Zelfs het
metselverband kan je op voorhand simuleren.

Wil je een bepaalde steen graag in het echt bekijken?
Bezoek dan zeker onze showroom. Onze ervaren
medewerkers helpen je met alle plezier verder. Ook kan
je hier gratis een staal van je favoriete gevelstenen
meenemen.

En uiteraard kan je er van elke gevelsteen een mooie
selectie aan referentiebeelden bewonderen.

Wil je toch liever een steen bekijken in een bestaande
woning? Aarzel dan zeker niet om onze uitgebreide
referentielijsten op te vragen via onze website, een mail
naar info@nelissen.be of telefonisch naar +32 12 44 02 44.

Dezelfde steen,
verschillende voegkleuren
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LANAKEN
Hoofdkantoor & Showroom
Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
info@nelissen.be
Openingsuren
week: 8.30 - 18.00
zaterdag: 10.00 - 12.30

www.nelissen.be

