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Studio Wae heeft de grootste collectie duurzame sierbestrating. Esthetisch verantwoord en voor 76% vervaardigd 

van hergebruikte grondstoffen. Deze grondstoffen worden verkregen door middel van Urban Mining waarbij oude 

bestrating en materialen van sloopklare gebouwen in verschillende fracties gebroken worden en weer worden 

ingezet in het productieproces van het nieuwe beton. 

Wij willen bewustwording creëren op het gebied van grondstoffen hergebruik waarbij je van gebruikte 

materialen weer hele mooie producten kunt maken. Juist in deze tijd willen wij er aan bijdragen dat het milieu 

minder belast wordt. Door zo min mogelijk grondstoffen uit de aarde te onttrekken en zo veel mogelijk 

materialen weer opnieuw in te zetten. Op deze manier behalen wij een enorme reductie van de CO2-uitstoot ten 

opzichte van niet duurzame tegels. Per m2 wordt 107 kg aan nieuwe grondstoffenwinning bespaart en 

bijna 10 kg aan Co2 uitstoot. Ons beton is aan het einde van haar levensduur volledig in te zetten als 

grondstof voor nieuwe circulaire bestrating. Zo blijft de levenscyclus van ons beton circulair.

De ‘Cityscape’ en ‘Box’ tegel zijn onderdeel van ‘The Right Wae’ collectie van Studio Wae en bestaan voor 

76% uit gerecyclede grondstoffen. Beide tegels zijn vanwege hun grafische vorm een hommage aan M.C. Escher. 

Ze zijn gripvast, waterpasserend, duurzaam en in drie kleuren te verkrijgen; grijs, antraciet en terracotta.

Door tegels weg te laten in je project kun je kleine wadi’s creëren of ruimtes open laten en met groen opvullen. 

Dit draagt bij aan een betere afwatering van het hemelwater, evenals de diepe schijnvoeg in de tegel.

Over Studio Wae

The Right Wae collectie



Het bijzondere aan de Cityscape is dat zij zonder opsluiting te leggen is, omdat de tegels ‘in elkaar grijpen’. 

Typerend is dat er leuke kronkelpaden en terrassen met grillige vormen kunnen worden gecreëerd. Maar ook 

in openbare ruimtes is zij zeer goed toepasbaar. Deze tegel past goed bij ‘operatie Steenbreek’ (=meer beton 

eruit en meer groen erin). Je hoeft alleen datgene te verharden wat je daadwerkelijk gebruikt en de rest 

houd je groen.  

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

Afmetingen:  60 x 40 x 6 cm (5 tegels per m2)

Cityscape

The Box

Gewicht: Circa 14,5 kg per tegel

Gewicht: Circa. 28,2 kg per tegel

Ook de Box heeft een geometrisch uiterlijk en oogt iets rustiger. Door deze diagonaal te leggen komt zij 

meestal het mooist tot haar recht. Met een onzichtbaar randje, gemaakt van gerecycled plastic, kun je 

haar opsluiten. Heel geschikt voor grotere oppervlakten en in 2 diktes verkrijgbaar; 6 cm en 8 cm.

De MIA Vamil

Antraciet Terracotta Grijs

Antraciet Terracotta Grijs

Goed nieuws! Onze hele collectie staat op de milieulijst! 

Dit betekent dat onze klanten in aanmerking komen voor de 

MIA Vamil subsidie regeling, op onze circulaire vloeroplossingen 

en bestrating. Geïnteresseerd? Neem contact met 

ons op voor meer informatie.



• Biobased voegmateriaal

• Waterdoorlatend

• Biobased terrasreiniger

• Geconcentreerde

 zuurvrije formule

• Breekt biofilm af

• Veilig voor (huis)dier, 

 mens en milieu

Wij raden aan om de tegels te voegen met een waterdoorlatende voeg. Een product wat hier goed voor gebruikt 

kan worden is het biobased voegmateriaal van Normeco. Voor meer info ga naar: www.normeco.nl. 

Hier kun je ook terecht voor het opsluitsysteem van de Box tegel. 

Reinig de tegels indien nodig met schoon water en Bionyx (Terras & Opritreiniger), hiermee kan je groene 

aanslag eenvoudig, langdurig & duurzaam verwijderen, zonder te schrobben. Voor meer info ga naar: 

www.bionyx.nl.

Voegen

Reinigen

• Onkruidwerend

• Harde voeg

Benieuwd naar onze positieve impact per m2 ?
Ga voor de actuele cijfers naar onze website: www.studiowae.nl. 



Wil jij ook impact maken met jouw project?
Voor de handleidingen met instructies en tips voor het bestraten van de Cityscape of the Box 

ga naar: www.studiowae.nl/downloads en download hier gemakkelijk de pdf’s die je nodig hebt.

Create your own circular !
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