CREATE

www.studiowae.nl

YOUR OWN

info@studiowae.nl

CIRCULAR WAE

31 (0)6 21 20 50 32

OVER STUDIO WAE
Studio Wae doet onderzoek naar afvalstromen uit Urban Mining (= oude bestrating en materialen van
gebouwen, die klaar zijn voor de sloop) en maakt hier esthetisch verantwoorde producten van. Wij willen impact
maken op afvalstromen en al onze producten bevatten sloopafval als grondstof. The Right Wae collectie bestaat
voor 76% uit gerecyclede grondstoffen uit sloopmateriaal en oude bestrating.

CITYSCAPES CONCRETE
Onze klimaatadaptieve tegel

De Cityscape is waterpasserend, gripvast, duurzaam
en zonder opsluiting te leggen, omdat de tegels ‘in
elkaar grijpen’. Het lichte profiel biedt een anti-slip
functie. Typerend is dat er leuke kronkelpaden en

De Cityscape Concrete is een design buitentegel,

terrassen met grillige geometrische vormen kunnen

geïnspireerd op het werk van M.C. Escher. De tegel

worden gecreëerd, maar ook in openbare ruimtes en

bestaat voor 76% uit gerecyclede grondstoffen

tuinen is zij zeer goed toepasbaar. Deze tegel past goed

afkomstig uit sloopmateriaal en oude bestrating.

bij operatie ‘Steen Breek’ (= meer beton eruit en meer

Dit bespaart 98 kilo per m2 aan nieuwe grondstoffen-

groen erin). Je hoeft alleen datgene te verharden wat

winning ten opzichte van een lineaire tegel.

je ook daadwerkelijk gebruikt en de rest geef je weer

Dat is goed voor het klimaat en jouw CO2 footprint.

terug aan de natuur.

KENMERKEN
AFMETINGEN

45,5 x 59,5 x 6 (9,2 tegels per m2 )

BREUKLAST

6,5 N-mm3

GEWICHT

Circa 14,5 kg per tegel

BUIGSTERKTE

3,6 kilonewton

KLEUREN

Antraciet, terracotta en grijs.

MATERIAAL

76% Circulair

		

Voor grote projecten elke gewenste kleur.

beton grondstoffen

POSITIEVE IMPACT (begin 2018 t/m eind 2021)
Check voor de actuele stand ook onze website: www.studiowae.nl

468,582 KG CO2-REDUCTIE

3,245,590 KG GRONDSTOFBESPARING

3 MEDEWERKERS

NL GREENLABEL A
Nieuwsgierig naar LCA, MKI of MCI berekeningen? Deze kan
je bij Studio Wae gemakkelijk opvragen of bekijken op onze
website, ga naar: www.studiowae.nl/downloads.

CREATE YOUR OWN CIRCULAR
Voor de duurzame tuinarchitecten hebben wij speciaal
op onze website (PDF en DXF) tekeningen van de cityscape
vorm ter beschikking gesteld. Ga hiervoor ook naar:
www.studiowae.nl/downloads.

GEÏNTEGREERD

KLEURENASSORTIMENT

ANTRACIET

TERRACOTTA

GRIJS

Biobased voegmateriaal

Voor de handleiding met info

Meer info? Ga naar: www.normeco.nl.

over het onderhoud van de
cityscapes ga naar:

Biobased terrasreiniger
Meer info? Ga naar: www.bionyx.nl.

www.studiowae.nl/downloads.
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