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1. Standaard raamdorpels met einddorpels
2. Voorbeelden raamdorpels en einddorpel

Voor een mooie gevel
Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en effectieve 
afvoer van regenwater. Raamdorpels voorkomen waterdoorslag door hun uit-
gekiende vorm. Onze einddorpels zorgen ervoor dat het water niet in de hoeken 
blijft staan. Voordeel: minder vochtbelasting, minder kans op vlekken. En dus 
een mooie, schone gevel. Jarenlang.

Voor een persoonlijke gevel
Bovendien geeft een keramische raamdorpel een muur karakter. Een individueel 
kleuraccent, een persoonlijk statement voor een gevel. Zorgvuldig geselecteer-
de grondstoffen dienen als basis voor onze raamdorpels. Ze zorgen voor een 
voortreffelijke kwaliteit en een glad oppervlak. Dat voorkomt ontsierende aanslag 
op de gevel.
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Kies en combineer
Wienerberger levert een breed assortiment keramische raamdorpels, sluitstuk-
ken, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kopstenen en 
neusstenen. Verglaasd en niet-verglaasd en in vele kleuren en formaten. Kies 
voor verrassende effecten met kleurnuances in baksteen. Of voor combinaties 
met houten, aluminium of kunststof kozijnen. Met Terca raamdorpels creëert u 
altijd een persoonlijk accent in uw gevel. Kijk voor een compleet kleurenoverzicht 
op pagina 4 en 5. Het volledige raamdorpelassortiment vindt u op pagina 10.

Standaard of Forte?
Terca raamdorpels zijn er in twee types. De standaard raamdorpel is 30 mm dik 
en 105 mm breed. Daarnaast kunt u kiezen voor de Forte. Deze ‘jongen van 
formaat’ is 35 mm dik en 105 of 215 mm breed. Met zijn robuuste uitstraling 
geeft hij net dat bijzondere accent aan woningen. De Forte is er in de kleuren 
lichtbruin, donkerbruin, zwart en basaltgrijs.

Speciale belijning
Einddorpels, verstekhoeken, muurafdekken en in de gevel te verwerken kop-
stenen en neusstenen completeren het assortiment Terca raamdorpels.  
De neusstenen zorgen voor een opvallende en markante horizontale belijning 
van de gevel. De foto hiernaast toont de toepassing van zwarte standaard  
raamdorpels met neusstenen (Shadow Line). De foto boven demonstreert de 
toepassing van de kopsteen.

Creëer een 
persoonlijk 
accent

1. Forte raamdorpels met kopsteen
2. Voorbeeld standaard raamdorpel en Forte raamdorpel (brede uitvoering)
3. Standaard raamdorpels en neusstenen (Shadow Line)
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Terca  
raamdorpels: 
kleurrijk en 
compleet

Standaard raamdorpels

Donkerbruin

Zwart

Zwart hoogglans

Lichtbruin

Onverglaasde serie

Verglaasde serie

IJzerklinker

Blauw gesmoord



Meer informatie over keramische raamdorpels en de verwerking ervan is 
verkrijg-baar bij de bouwmaterialenhandel. Gedetailleerde informatie vindt u 
op onze website: www.wienerberger.nl

Standaard raamdorpels

Saharageel

Ivoor

Bordeauxrood

Basaltgrijs

Platinagrijs

Touché serie

Hollands rood Zwart

Verglaasde serie - Forte

Basaltgrijs

Touché serie - Forte

Donkerbruin

Forte raamdorpels

Accessoires - Forte

Kopsteen

Rechter einddorpel

Linker einddorpel

Neussteen 

(Shadow Line)

Lichtbruin
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Accessoires: 
aan alles is 
gedacht

1. Raamdorpel
2. Eindraamdorpel
3. Verstekhoek uitwendig
4. Kopsteen
5. Shadow Line (neussteen)
6. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)
7. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug) - verstekhoek uitwendig
8. Samengestelde muurafdek (raamdorpels met paddestoelsluitstuk)
9. Penantafdek

1. 2.

3.

4. 5.
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Eindraamdorpels
Terca eindraamdorpels zijn voorzien van verticale groeven. Deze voorkomen dat 
vocht zich in de hoeken verzamelt. Dat betekent: minder vochtbelasting en een 
aanzienlijk lagere kans op ontsierende vochtplekken in het aansluitende metsel-
werk. TNO onderschrijft deze toegevoegde waarde.

Verstekhoeken
Maximale vrijheid in ontwerp. Daar streven we bij Wienerberger naar. Vandaar 
dat we ook hoekraamdorpels ontwikkelden voor gebruik op die plaatsen waar 
raamdorpels een hoek maken, zoals bijvoorbeeld bij erkers.

Muurafdekken
Wienerberger biedt ook diverse mogelijkheden om muren af te dekken. Zoals 
de zogenoemde ezelsrug: een enkelvoudige muurafdek. Leverbaar in meer-
dere kleuren. Een andere mogelijkheid is de combinatie van twee raamdorpels 
met in het midden een paddestoeldorpel. Ook penanten kunnen worden voor-
zien van een afdek. Bovenstaande foto’s geven een aantal mogelijkheden in 
afdekken weer.

Shadow Line (neusstenen)
Neusstenen zorgen in combinatie met Terca raamdorpels voor één doorgetrok-
ken horizontale belijning in de gevel. Voor een nog fraaiere afwerking en een 
betere afvoer van regenwater. 

Kopstenen
Door een aanvullende kopsteen te verwerken in het metselwerk wordt de raam-
dorpellijn subtiel verlengd. En krijgt daardoor een extra accent. De kopsteen is 
leverbaar in een Forte-uitvoering.

Meer informatie over de verwerking van raamdorpels vindt u in onze technische 
brochure ‘Raamdorpels tot in detail’.

A. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)
B. Samengestelde muurafdek (raamdorpels & paddestoelsluitstuk)
C. Penantafdek

B.A. C.
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Terca 
raamdorpel-
elementen:
innovatief 
maatwerk

Zoeken naar beter
Het beste is voor Wienerberger niet goed genoeg. Het assortiment raamdor-
pels en accessoires is altijd in beweging. We zoeken voortdurend naar nieuwe 
en betere oplossingen. Neem bijvoorbeeld de prefab raamdorpelelementen. 
Dat zijn raamdorpels die fabrieksmatig in de opgegeven lengte met elkaar zijn 
verbonden. Voor een nog snellere verwerking.

Op maat
De prefab elementen worden op maat gemaakt en kant-en-klaar geleverd. 
Desgewenst inclusief einddorpels en verstekhoeken. Om de elementen handel-
baar te houden, is de maximale lengte twee meter. Raamdorpelelementen zijn 
leverbaar in diverse kleuren en formaten. U moet rekening houden met een 
levertijd van ongeveer vier weken.

Verwerkingsvoordeel
Prefab raamdorpelelementen zijn, afhankelijk van de projectgrootte, vier tot acht 
keer sneller te verwerken dan losse dorpels. Reken op zo’n zeventig tot zelfs 
tweehonderd meter per man per dag. Maar de pre fabricage levert nog meer 
voordelen op. De raam dorpels zijn onderhoudsvrij en strak van lijn met volle 
voegen tot in de nok. En het aanbrengen in de gevel is minder weersafhankelijk. 
Ook dat betekent een besparing in tijd. Het voorkomen van zaagverlies bij het 
toepassen van raamdorpelelementen levert een extra besparing op.

1. Raamdorpelelement met standaard raamdorpels
2. Raamdorpelelement met Forte-smal raamdorpels
3. Raamdorpelelement met Forte-breed raamdorpels

3.

1.

2.

Montage raamdorpelelementen:
A. Specie in één keer aangebracht
B. Het raamdorpelelement past precies
C. Nog even aandrukken en klaar

A.

B.

C.



vensterbank

pleisterlaag

glas

houten kozijn

105º
40mm
min.

vochtkerend materiaal

isolatie

open stootvoeg

Terca raamdorpel

raamdorpelclip

Terca raam-
dorpelclips
voor optimale 
ventilatie

Raamdorpelclips: betere ventilatie
Tussen een houten kozijn en een raamdorpel is een kleine ruimte nodig voor 
ventilatie. Met de raam dorpelclip is deze ruimte zo gemaakt. De clip schuift u 
eenvoudig over de raamdorpel. Daardoor ontstaat er automatisch voldoende 
ventilatieruimte die houtrot helpt te voorkomen. De clips zijn er in drie verschil-
lende formaten.

Montage raamdorpelelementen:
A. Specie in één keer aangebracht
B. Het raamdorpelelement past precies
C. Nog even aandrukken en klaar

3.2.

1.

1. Losse raamdorpelclip
2. Raamdorpelclip op raamdorpel (doorsnede)
3. Raamdorpelclip op raamdorpel (zicht achterzijde)
4. Raamdorpelclip bij houten kozijn

4.



Overzicht Terca raamdorpelassortiment
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               Verglaasd Onverglaasd Touché

Afmeting in mm (bxlxd) licht-
bruin

donker-
bruin

zwart zwart
hoog-
glans

ijzer-
klinker

blauw
ge-

smoord

ivoor hol-
lands
rood

bor-
deaux-
rood

sahara-
geel

platina-
grijs

basalt
grijs

Raamdorpels

Kering 20 mm

105x105x30 M M M M m m m m m m

105x160x30 M M M M M M M M M M M M

105x215x30 M M M M m m m m m m

105x250x30 M M M  M m m m m m m

105x280x30 M M M     

Kering 20 mm - Forte

105x160x35 M M M  M

215x160x35 M M M       M

kopsteen 105x160x35 M M M  M

Kering 40 mm          

105x160x30 M M M M m m m m m m

105x215x30  M M M      

Verstekhoeken     

Verstekhoeken 20 mm     

105x105x30 M M M M m m m m m m

105x160x30 M M M M M M M M M M M M

105x215x30 M M M M m m m m m m

Verstekhoeken 20 mm - Forte     

105x160x35 M M M  M

215x160x35 M M M       M

Verstekhoeken 40 mm

105x160x30 M M M M m m m m m m

105x215x30  M M M      

Einddorpels          

Einddorpels - standaard     

kering 20 mm (105x160/215x30) M M M M  M M M M M M M

kering 40 mm M M M  M M M M M M

Einddorpels - Forte     

kering 20 mm - 105 mm breed M M M  M

kering 20 mm - 215 mm breed M M M  M

Prefab raamdorpelelement M M M M M M M M M M M M

Shadow Line          

Shadow Line - standaard     

neussteen M M M  

verstekhoek M M M  

Shadow Line - Forte     

neussteen 215 mm breed M M M  M

verstekhoek 215 mm breed M M M       M

Muurafdekken          

Paddestoelsluitstuk M M M M M M

Ezelsrug     

105x150x30 M M M M M M M

105x280x30 M M M M      M

M Standaard leverbaar.  m In overleg leverbaar.   Bij projecten van minimaal 500 meter zijn Forte raamdorpels in overleg leverbaar in aanvullende kleuren uit de Touché-serie.



Een heldere  
visie op 
bouwen

Online zoeksysteem
De duizenden keramische bouwproducten van onze merken Terca, Porotherm 
en Koramic zijn met behulp van een geavanceerd zoeksysteem razendsnel terug 
te vinden op onze website www.wienerberger.nl. Selecteer op diverse criteria 
en combineer eindeloos met onze gevelbakstenen, straatbakstenen, keramische 
dakpannen, raamdorpels en binnenmuurstenen.

Informatie over verwerking
Meer informatie over de verwerking van raamdorpels vindt u in onze technische 
brochure ‘Raamdorpels tot in detail’ en op internet: www.wienerberger.nl.

Building Value
Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met een heldere visie op 
modern en comfortabel wonen, werken en leven: Building Value. We willen 
namelijk blijvende waardes creëren met onze natuurlijke producten. Innovatie, 
duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop. 
Zo leveren we een waardevolle bijdrage aan het leven van ieder individu. Want 
onze producten zijn voor mensen gemaakt. Met respect voor het milieu en 
overtuigd van de esthetische waarde van keramische bouwmaterialen.



Wienerberger B.V.
Verkoop Terca raamdorpels

Industrieweg 8
5981 NK Panningen

T 077 - 307 18 55
F 077 - 307 65 97
raamdorpels@wienerberger.com
www.wienerberger.nl
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