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Als er over een gebouw wordt gesproken, gaat het vrijwel altijd over de gevel. Van doorslag-
gevend belang voor de uitstraling, maar ook bepalend voor de functionaliteit en de energie- 
prestaties van het hele gebouw. In de Collection Alsecco komen de meest uiteenlopende 
gevelafwerkingen samen. De enorme variatie in kleuren en materialen stelt u in staat uw 
gebouw een eigen gezicht te geven.  

Alsecco, onderdeel van het Duitse familiebedrijf DAW, is al meer dan vijftig jaar toonaange-
vend als ontwerper, fabrikant en leverancier van gevelsystemen. Met een breed assortiment, 
variërend van gevelisolatie tot de daarbij behorende steenstrips zijn we een gezichtsbepa-
lend merk geworden. Alsecco staat niet alleen voor eersteklas geïsoleerde gevelsystemen, 
maar ook voor de kennis en het vakmanschap die onmisbaar zijn voor een succesvol project.

Met de Collection Alsecco combineert u de mogelijkheden van minerale steenstrips, klinkers, 
natuursteen, pleister en glas en beschikt u altijd over een veelzijdige, efficiënte geveloplos-
sing voor renovatie en nieuwbouw. Als vastgoedeigenaren, ontwerper of planoloog kunt u 
met Alsecco nieuwe gebouwen en stadsdelen een unieke uitstraling meegeven, maar ook 
de traditionele uitstraling van gebouwen beschermen en herstellen. Op die manier creëert 
of behoudt u het unieke, individuele karakter van kenmerkende stads- en dorpsgezichten.

COLLECTION ALSECCO 
IEDERE GEVEL HEEFT EEN EIGEN GEZICHT
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 alsecco steenstrips kunnen ook binnen worden toegepast.



VARIATIE IN AFWERKING
DE PERFECTE MATCH 
VOOR UW VINDINGRIJKHEID





In de Collection Alsecco vindt u niet alleen steenstrips en natuursteen, maar ook een groot 

aantal fijne pleisterafwerkingen. Daarmee sluit de collectie moeiteloos aan bij uw vindingrijk-

heid. Of het nu gaat om pleister met mineralen, silicaten, siliconen of kunsthars, de pleister-

systemen zijn er in alle denkbare kleuren, korrels en structuurvarianten.

Alsiplan Arte

Een fijn plamuur waarmee u alle organische gevelisolatiesystemen op een decoratieve ma-

nier afwerkt. Alsiplan Arte maakt het mogelijk een heel vlak te bepleisteren, maar u kunt 

ook kiezen voor zeer fijne structureringen, aan te brengen met de Venetiaanse troffel. Een 

veelzijdige decorpleister om oppervlakken glad, met een glazuurlaag of geaccentueerd met 

mediterrane pleistertechnieken af te werken. 

Alsicolor Metallic 

Een verf die gevels een glanzend oppervlak met een licht spiegelend effect geeft. 

Alprotect Nova 

Alprotect Nova garandeert als eerste gevelisolatiesysteem met organische systeemcompo-

nenten, een bijzonder stoot- en scheurvaste gevel. Dankzij dit systeem behoort ook een pleis-

terlaag in een extreem donkere tint tot de mogelijkheden. Alprotect Nova is niet-brandbaar 

conform brandveiligheidklasse A, volgens de Europese certificering. 

Alprotect Carbon 

Geen gevelisolatie is zo sterk en stootvast als Alprotect Carbon. Met dit gevelisolatiesysteem 

slaagde Alsecco er als eerste in een enorm weerstandsvermogen te combineren met de 

sterke veelzijdigheid van carbon én de allernieuwste isolatietechniek. 

VARIATIE IN AFWERKING
DE PERFECTE MATCH VOOR UW VINDINGRIJKHEID
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 Alsiplan Arte   Alsiplan Arte (sjablonen techniek)   Alsiplan Arte (betonlook)



Nieuwpoortstraat, Amsterdam 



MINERALE STEENSTRIPS
MÉÉR UITSTRALING 
MET MINDER GEWICHT





MÉÉR UITSTRALING MET MINDER GEWICHT 
MINERALE STEENSTRIPS

De minerale steenstrips uit de Collection Alsecco biedt eindeloze designmogelijkheden. Die veelzijdig-

heid is te danken aan de natuurlijke baksteenuitstraling, maar ook aan het feit dat de strips licht van 

gewicht en flexibel toepasbaar zijn. Gemaakt van de hoogste kwaliteit grondstoffen, vormen de steen-

strips een basis voor een fraaie en duurzame gevel. In situaties waarin conventioneel metselwerk niet 

mogelijk is, kunt u met Alsecco vaak tóch dezelfde geveluitstraling realiseren. Het lage gewicht van 

de steenstrips stelt lagere eisen aan de statische capaciteit van een gebouw. Ook voor wandplaten, 

schoorstenen en andere prefab-gevelelementen zijn steenstrips een perfecte eindafwerking.

Praktisch ieder formaat baksteen en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van minerale 

steenstrips. Doordat het uiterlijk vrijwel niet te onderscheiden is van conventionele baksteen, 

kunt u met Alsecco elke bestaande gevel tot in detail reconstrueren. De steenstrips zijn verkrijg-

baar in ieder formaat (tot 135 x 300 mm), in elke kleurstelling en alle gangbare metselverbanden. 

Met FreeStyle kunnen minerale steenstrips in vrije vormen op verschillende manieren gestru-

ctureerd worden, met een maximale afmeting van 600 x 400 mm. Dit maakt het mogelijk om out-

of-the-box te denken bij het vormgeven van een gevel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 

steenstrips voor de huisnummers. Zo maakt u een gevel nét een beetje specialer.

Steeds vaker combineren architecten steenstrips met een andere gevelafwerking, bijvoorbeeld 

pleisterwerk. Deze werkwijze maakt het mogelijk om opvallende, contrasterende effecten en de-

tails te creëren.

Voorbeelden van Nederlandse standaardkleuren:
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Filo Quarts Tecto Quarts

Soro QuartsNeso Granulair

Oxid Quarts

Cyclo Granulair

Ino Granulair

Soro Granulair

FreeStyle voorbeelden:



Nachtegaalstraat, Alphen aan den Rijn 





KLINKERS: 
KERAMISCHE STEENSTRIPS

CREATIVITEIT 
EN DUURZAAMHEID



Of u nu zoekt naar een traditionele uitstraling, eigentijds effect, of een gevel die naadloos 

aansluit bij bestaand metselwerk, de Collection Alsecco heeft de klinker (keramische steen-

strip)in huis die perfect past in uw plannen. En bij het voorbereiden en vormgeven van uw 

project, biedt Alsecco u het belangrijke voordeel dat u te maken hebt met één gesprekspart-

ner voor het complete gevelsysteem.  

De klinkers uit de Collection Alsecco hebben geen enkel probleem met uiteenlopende weers- 

invloeden en grote temperatuurverschillen. Dankzij de robuuste materialen zijn de klinkers 

bovendien in hoge mate schokbestendig. Uw gebouw blijft jarenlang in topconditie, ook op 

de meest kwetsbare onderdelen. Omdat de klinkers sterk zijn én nauwelijks vervuilen, bent 

u verzekerd van een aanzienlijk langere onderhoudscyclus. Klinkers zijn uitermate geschikt 

voor gevels op locaties met een grote verkeersintensiteit. 

De klinkers van Alsecco zijn zowel in formaat als in structuur en kleur volledig op maat te 

maken. Daardoor is het vrijwel altijd mogelijk om volledig te voldoen aan plaatselijke voor-

schriften en richtlijnen. 

De steenstrips uit de Collection Alsecco zijn een natuurproduct, met klei en zand als belangrijkste 

bestanddelen. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor de gezondheid of de omgeving.

CREATIVITEIT EN DUURZAAMHEID
KLINKERS: KERAMISCHE STEENSTRIPS

14



Woningen Clapham One PPP, Londen (UK) 



NATUURSTEEN
AUTHENTIEKE GEVELS





Met de Collection Alsecco maakt u een bewuste designkeuze die u veel mogelijkheden voor 

karakteristieke oplossingen biedt. Naast baksteen kunt u met alsecco ook gevels van natuur-

steen, graniet en marmer tot stand brengen. 

Buitenmuren hebben met name aan de onderzijde van een gebouw vaak heel wat te ver-

duren. Alsecco natuursteen is dan een sterke én mooie oplossing. Uiteraard vindt u in de 

Collection Alsecco voor de natuursteenpanelen ook speciale lijst-, plint- en hoekstukken. 

Eén van de voordelen van de toepassing van natuursteen op gevelisolatie is de makkelijke 

verwerking. De stenen worden op de wapeningslaag gelijmd.

GEVELS VAN NATUURSTEEN
NATUURSTEEN
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Granit BSO

Schiefer MGA

Kalkstein JGB

Granit BRD

Sandstein JPR

Kalkstein GOK

Granit VOO

Sandstein PSA

Kalkstein KUR

Granit GVO

Sandstein REM

Kalkstein AMA

Anorthosit LAE

Sandstein OBK

Kalkstein KRM

Granit SGY

Vulkanit BST



Belastingkantoor Mönchengladbach, Aachen (DE)  



GLASMOZAÏEK
TRANSPARANTE 
ELEGANTIE





Glas voegt aan een gebouw een element toe van subtiele elegantie. Veelzijdig, modern en 

toch ook tijdloos. Glas is van alle tijden, maar in iedere periode weer op een andere manier 

bepalend voor het karakter van bouwstijlen. 

Fijne glasmozaïeken vormen een bijzondere gevelafwerking. Het leggen van mozaïeken is een 

oud ambacht, dat al in de tijd van de oude Grieken en Romeinen veel werd gebruikt voor wan-

den en vloeren. In de twintigste eeuw zorgde de industriële productie van glasstenen ervoor 

dat glasmozaïeken voortaan op grote schaal in gevels konden worden verwerkt. Glasmozaïek 

van Alsecco is een weerslag van de allernieuwste technische mogelijkheden. 

Met glasmozaïeken geeft u uw gevel een buitengewoon karakter, door de bijzondere combi-

naties van kleuren, onverwachte schitteringen, het spel met licht en schaduw en de verrass-

ende dieptewerking. De kleurpigmenten die aan de achterzijde met elkaar versmelten, zorgen 

ervoor dat de glasmozaïeken kleurecht zijn en een homogeen kleureffect teweegbrengen. De 

tegels zijn vorstbestendig en vormvast.

TRANSPARANTE ELEGANTIE
GLASMOZAÏEK
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Red pumpkin

Light grey

Soft blue

Crystal

Middle blue

Soft creme

Deep blue

Feather

Soft green

Orange sun

Green meadow

Viola

Dark green

Middle red

Off crystal

Deep red

Deep grey

Light blue

Sand

Light green



Openbare basisschool, Keulen (DE)  



SPARDASH
BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE 
OMSTANDIGHEDEN





Ook een mooie gevel krijgt te maken met zware omstandigheden. Het gezicht van uw gebouw 

is voortdurend blootgesteld aan de elementen. En aan de belasting die het gevolg is van de 

activiteiten van mensen. Met Alprotect Spar Dash is uw gevel bestand tegen de zwaarste 

omstandigheden zonder concessies te doen aan het fraaie uiterlijk. 

Spar Dash bestaat uit een dragende laag (Spar Dash Receiver) en een afwerklaag (Spar 

Dash Chippings) waarin glas en verschillende steensoorten zijn verwerkt. Spar Dash heeft 

zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk al ruimschoots bewezen als een gevelafwerking 

die uitzonderlijk stootvast en extreem weersbestendig is en tegelijkertijd veel mogelijkheden 

biedt voor een uniek en exclusief design. Dankzij de materiaalvariatie in de afwerklaag zijn 

diverse kleur- en karaktervarianten mogelijk. 

BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN
ALPROTECT SPARDASH
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Etrium, Keulen (DE)  
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Alprotect Carbon (FreeStyle) steenstrips Klinkers

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met sierpleister afwerking.

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met gelijmde 
minerale steenstrip afwerking.

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met gezaagde keramische 
klinker afwerking, gelijmd (dikte 6 - 15 mm).

AFWERKING
Korrelstructuur in diverse kleuren 
tot helderheidsgetal 15.

AFWERKING
Glad of gestructureerd, ingezand, standaard 
kleuren,  afwijkende kleuren op aanvraag.

AFWERKING
Glad of met een nerf, diverse formaten en kleuren.

FORMATEN
Korrelgrootte in 1, 2 of 3 mm dikte.

FORMATEN
Standaard maten en afwijkende maten 
op aanvraag, verschillende verbanden mogelijk.

FORMATEN
Standaard maten en afwijkende maten 
op aanvraag, verschillende verbanden mogelijk.

KLEURSTABILITEIT
Extreem hoog bij toepassing van gevelverf 
met Carbon-Technologie.

VOEGMATERIAAL
Lijm- en voegmateriaal in diverse kleuren 
op aanvraag.

VOEGMATERIAAL
Lijm- en voegmateriaal in diverse kleuren 
op aanvraag, voegbreedte 10 - 12 mm.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 
of minerale wol isolatieplaat met WGC van 033.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 
of minerale wol isolatieplaat met WGC van 040.

BRANDKLASSE
Heel moeilijk onbrandbaar.

BRANDKLASSE
Heel moeilijk onbrandbaar (met EPS isolatie) 
en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

BRANDKLASSE
Heel moeilijk onbrandbaar (met EPS isolatie) 
en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

CERTIFICATEN
ETA-08/0070, stootvastheid volgens ETAG 004.

CERTIFICATEN
ETA-08/0070, ETA-11/0386.

CERTIFICATEN
Z 33.46-419.

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Polystyreen- of minerale wol 
isolatieplaten

WAPENINGSLAAG
Armatop A
Glasfasergewebe 32

AFWERKING
Verlegemörtel A
Gezaagde klinker 
(Klinkerriemchen)
Fugenmörtel A

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Polystyreen- of minerale 
wol isolatieplaten

WAPENINGSLAAG
Armatop MP
Glasfasergewebe 32

AFWERKING
Klebespachtel AF
Steenstrips 
(flachverblender)
of FreeStyle steenstrips

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Alsitherm Carbon 032

WAPENINGSLAAG
Armatop Carbon
Alsitex Carbon

SIERPLEISTER
Alsilite Sc Carbon

GEVELVERF
Alsicolor Carbon
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Natuursteen Spardash Glasmozaïek

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met gelijmde natuursteen 
elementen (dikte 12 mm).

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met ingeblazen 
steen- of glaskorrels.

SYSTEEM 
Buitengevelisolatie met gelijmde glasmozaïek 
tegels (dikte 4 of 8 mm).

AFWERKING
Diverse soorten graniet, kalksteen en 
zandsteen, gepolijst, geslepen of gesatineerd, 
diverse formaten.

AFWERKING
Glas- of steenkorrels, geblazen in een lijmlaag, 
16 verschillende kleuren, mix is mogelijk.

AFWERKING
Glasmozaïek tegels in 20 standaardkleuren, 
mat of glanzend, mix is mogelijk.

FORMATEN
Grootformaat tot 0,50 m2.
Kleinformaat tot 0,12 m2.

FORMATEN
Korrelgrootte in 3 - 11 mm.

FORMATEN
Formaten 23x23 mm of 48x48 mm.

VOEGMATERIAAL
Voegmortel en elastische voegenkit in kleur 
op elkaar afgestemd, voegbreedte 6 - 20 mm.

VOEGMATERIAAL
Voegmortel op kleur te bestellen volgens collectie, 
voegbreedte ca. 2 mm.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 
of minerale wol isolatieplaat met WGC van 035.

ISOLATIEMATERIAAL
Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

BRANDKLASSE
Heel moeilijk ontbrandbaar.

BRANDKLASSE
Heel moeilijk onbrandbaar (met EPS isolatie) 
en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

BRANDKLASSE
Heel moeilijk ontbrandbaar.

CERTIFICATEN
Z 33.46-419.

CERTIFICATEN
Z-33.43-52, Z-33.42-53, Z-33.41-59.

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Polystyreen isolatieplaten 

WAPENINGSLAAG
Armatop A
Glasfasergewebe K

AFWERKING
Verlegemörtel Stone
Natuursteen tegel Stone
Fugenmörtel Stone

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Polystyreen isolatieplaten 

WAPENINGSLAAG
Armatop A
Glasfasergewebe K

AFWERKING
Verlegemörtel A
Glasmozaïek tegels
Fugenmörtel AS

SYSTEEMOPBOUW

ISOLATIE
Alsitherm Carbon 032

WAPENINGSLAAG
Spardash Receiver mineraal
Glasfasergewebe 32

AFWERKING
Spardash Chippings
Spardash Chippings NightShine
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Gevelisolatiesystemen staan garant voor wooncomfort, een prettig binnenklimaat en een 

enorme energiebesparing. Alle afwerkingen uit de Collection Alsecco vormen een natuurlijke 

twee-eenheid met de gevelisolatiesystemen van Alsecco. Daarbij kunt u kiezen voor EPS-iso-

latie of Ecomin met minerale wol. Alle gevelisolatiesystemen van Alsecco zijn onafhankelijk 

getest en hebben een verwachte levensduur tot 60 jaar. 

Met een geïntegreerd gevelafwerkingssysteem van Alsecco voorziet u uw kostbare gebouw 

van een aantrekkelijk gezicht met een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Boven- 

dien draagt Alsecco bij aan een betere akoestiek binnen het gebouw. 

De gevelsystemen van Alsecco zijn eenvoudig aan te brengen, direct op de dragende muur. 

Zowel de steenstrips als de andere afwerkingsvormen kunt u stand-alone toepassen of in 

combinatie met een gevelisolatiesysteem van Alsecco. Omdat steenstrips licht van gewicht 

zijn, kunt u ze ook bevestigen op muren die zelf niet veel gewicht kunnen dragen. 

Een gevelsysteem van Alsecco biedt al tijdens de uitvoering van het project grote voordelen. 

U werkt er snel en gemakkelijk mee, zodat u direct kosten bespaart in vergelijking met tradi-

tioneel metselwerk. 

APPLICATIE EN ISOLATIE
EFFICIËNTE TECHNIEK ACHTER DE GEVEL

Systeemopbouw Basic
met isolatie van polystyreen.

Systeemopbouw Ecomin
met isolatie van minerale wol.

Ondergrond
Armatop MP lijmmortel
EPS
Verankering

Armatop MP wapeningslaag
& weefsel 32

Voegmortel AF

Steenstrip 

Ondergrond
Armatop MP lijmmortel
Minerale wol
Verankering

Armatop A wapeningslaag
& weefsel 32

Voegmortel AF

Steenstrip



U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een 
kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een 
waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw 
op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw 
prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als 
het éven kan, óók nog mooi.   

Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kunt u kiezen 
voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van het 
hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de 
producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen, 
geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak. 

DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig 
heeft voor topprestaties:
- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling

Dit is het moment om gebouwen beter te maken. 
Samen met DAW.

Buildings perform better with DAW



DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 50 00
Fax: 033 - 245 18 33
www.alsecco.nl
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