
Overtreft uw verbeelding.



Living Bricks. 

Wij zijn 
Rodruza,

Als onderdeel van het ontwerp, slaan we 

de brug tussen constructie en design.

Ons product is de zin waarmee de makers 

hun verhalen kunnen vertellen. We brengen 

ideeën tot leven met het streven nieuw 

leven te geven. 

De kracht van verbeelding stelt ons in 

staat het karakter en de ziel van een 

gebouw bloot te leggen. Met het (jouw/

uw) idee als ons vertrekpunt, zijn de 

mogelijkheden onbegrensd. Samen streven 

we naar functionaliteit, schoonheid, 

identiteit. 

Wat we maken, maakt de toekomst. Met 

kennis en vakmanschap geven we 

invulling aan individuele wensen, het 

perspectief van de gebruiker. Waardevol
en waardevast. We luisteren en kijken 

mee. We geven onze visie en zetten stappen, 

omdat ideeën belangrijk zijn – en wij dat 

snappen.

We inspireren, adviseren, creëren en innoveren. 

Onze  open blik, gericht op de toekomst, maakt het 

onmogelijke mogelijk. We geven vorm aan ideeën en banen 

nieuwe paden. We denken buiten de kaders en motiveren
iedereen die route te volgen.  Alleen dan worden verwachtingen 

overtroffen en zijn we in staat te verrassen en te verbazen. 



ONZE COLLECTIES

Het bouwen van een nieuwe woning is 

iets bijzonders. De eerste ideeën, het 

schetsen, de realisatie. De architect 

maakt de dromen van de bewoners 

waar. Bij Rodruza realiseren we ons als 

geen ander dat u wilt vernieuwen, 

verrassen en opvallen. Gevels 

zijn immers het visitekaartje van de 

architectuur.

Benieuwd naar onze 

collecties? We nemen 

u graag mee.

Onze collecties geven ieder project een eigen karakter. Met het 

brede scala aan keramische bewerkingen, geven we creativiteit 

de ruimte met verschillende kleuren, texturen, formaten
en structuren. Zowel de esthetische kwaliteit als de waarde 

van het project profiteren hiervan. Dát maakt onze collecties 

bijzonder. Het brengt de gevels tot leven en verleent projecten een 

unieke identiteit.

Maakt 
dromen 
waar



RODRUZA RIVIEREN COLLECTIE01
Onze Rivieren Collectie is een ode aan 
de oorsprong van de steen, de plek 

waar de beginselen van de gevel ontstaan. 

Voor een verrassende gevel betekent dit dat 

er een vernieuwende insteek nodig 

is: creativiteit en een combinatie van lef en 

deskundigheid. 

Onze Rivieren Collectie is daar het ultieme 

voorbeeld van: de eigenwijze en 

hoogwaardige afwerking van onze 

collectie gevelstenen geeft de uitstraling van 

een gebouw een geheel eigen cachet. 

De esthetische kwaliteit die we 

nastreven, bereiken we door de klassieke 

bezanding achterwege te laten. Zo 

ontstaat een wasserstrich afwerking. Dit, 

gecombineerd met verschillende stookwijzen, 

zorgt voor een sterke nuance.

De natuurlijke tint van de klei komt 

hierdoor optimaal tot zijn recht en brengt 

de steen tot leven. De verglazing die de 

bakmethode met zich meebrengt, leidt de 

kleimassa naar nieuwe kleureffecten
met glasachtige uitstraling en variatie in 

kleur en detaillering, soms mede geholpen 

door de toevoeging van kolen. 

Zo is iedere steen die we maken écht 
uniek. Het resultaat? Verrassende 
architectuur die de aandacht trekt.

Meer weten over onze 

Rivierencollectie of een 

van onze andere collecties? 





Meer weten over onze 

Palazzo Collectie of een 

van de andere collecties?
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Waar alle 
sterke punten 
samenkomen
Onze Palazzo Collectie: de plek waar 

alle sterke punten van onze gevelstenen 

samenkomen. De collectie is geïnspireerd op 

de rijke architectuur van Italië, welke 

ten grondslag ligt aan de mogelijkheden 

voor diverse designs. De stenen uit deze 

collectie hebben unieke eigenschappen en 

vormen de basis van de schoonheid en 

tastbare meerwaarde van ieder project. 

De collectie bestaat uit wasserstrich stenen met een variëteit aan 

afwerkingen. De diversiteit aan kleurstellingen en de toepasbaarheid 

van verschillende metselverbanden, resulteren in een kwalitatief 

hoogwaardige, exclusieve uitstraling. Dat biedt de architect 

de ruimte om op geheel eigen wijze te spelen met de mogelijkheden, 

te verrassen en de aandacht te trekken. 

De Palazzo Collectie bestaat uit exclusieve wasserstrich 
gevelstenen in het bijzondere Hilversums formaat. De 

opvallende, lange en smalle vorm van deze gevelsteen resulteert 

in een uniek effect in het gevelbeeld van een gebouw én biedt 

de mogelijkheid om dit extra te beïnvloeden, bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van stootvoegloos metselwerk. Met deze steen 

komt de esthetiek van iedere gevel tot leven. 





Hoewel er oneindig veel kleurstellingen en 

gevelmaterialen beschikbaar zijn, blijven we 

ons altijd aangetrokken voelen tot tijdloos 

wit, (licht) grijs en zwart keramiek. Door 

schaduwen lichtinvallen ontstaat er een 

samenspel van effecten. 

De mogelijkheden die ontstaan, liggen ten 

grondslag aan de contexten en stijlen – en 

de esthetiek die daaraan verbonden is. 

Onze Black & White Shades Collectie biedt 

architecten en ontwerpers de creatieve 
vrijheid om met de mogelijkheden te 

spelen en gebouwen tot leven te brengen. 

De aandacht ligt in deze collectie niet 

alleen op de variëteit aan texturen
en kleurnuances, maar ook op de 

combinatie daarvan. Júist met deze 

Black & White Shades Collectie komt men 

tot de ontdekking dat het kleurenpalet 

zeer breed is: van diep zwart via 

grijstinten naar wit. 

De mogelijkheid om  verschillende 

sorteringen te combineren, opent de 

deur naar een nieuwe inzichten. 

Deze collectie stelt de architect in staat 

om verrassende effecten te creëren door 

verschillende texturen, zoals vormbak, 

handvorm, wasserstrich en rockface, 

met elkaar te combineren. 

BL ACK & WHITE 
SHADES COLLECTIE03

Meer weten over de 

mogelijkheden met Black 

& White Shades collectie?





Meer weten over al onze mogelijkheden en hoe 

wij u kunnen ondersteunen in het realiseren 

van de fraaiste gevel van uw droomwoning?

Keramiek is een ideaal element voor duurzame en fraaie
bouwwerken. Rodruza biedt keramische gevelstenen aan in:

+ Handvorm, vormbak en wasserstrich

+ Waalformaat, BS-formaat en Hilversums formaat

+ In een egale kleur of met kleurvariaties. 

+ Sintering voegt op een deel van de stenen een traditionele 

kolenzweem toe, met een speciale textuur waardoor de strek 

een derde dimensie krijgt.

Kwaliteiten die door geen enkel 
alternatief geëvenaard worden!

Keramiek als 
gevelafwerking

Ontdek de voordelen van 
keramische bakstenen

+ Houden eeuwenlang hun prachtige kleur en textuur

+ Constructieve kracht 

+ Ze beschermen tegen de weersinvloeden

+ Vragen vrijwel geen onderhoud  





Speel met kleur, formaat, 
structuur en voeg.

Volop inspiratie

Naast onze collecties heeft Rodruza nog veel meer fraaie sorteringen 

in verassende, kleuren, texturen en afwerkingen. 

Ontwerp uw ideale gevel met de Rodruza Gevelconfigurator 
met de configurator ontwerpt u uw ideale levensechte gevel, met alle 

denkbare variatiesin kleuren, vormen, afwerking, structuur en voeg. 

Zo wordt de steen onderdeel van uw ontwerp en komt uw idee tot leven.

Laat u inspireren!

Benieuwd naar al onze 

producten? We nemen 

u graag mee.



Rodruza BV
St. Canisiussingel 20

6511 TJ Nijmegen
T (+31) 024-3297450

www.rodruza.nl
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