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Beter isoleren, gezonder wonen

Een belangrijk deel van schades aan gebouwen ontstaat door binnendringend vocht.  

Het is een probleem dat de laatste jaren steeds groter lijkt te worden. Veel mensen  

leven hierdoor dagelijks in een ongezonde omgeving.

Het Böger Baksteensysteem verhindert op effectieve wijze 

condens- en schimmelvorming. Het systeem is duurzaam en absoluut 

onderhoudsvrij. Dat biedt grote voordelen. Het systeem is bovendien 

bestand is tegen slagregen en toch dampdoorlatend.

Hoge warmte-isolatiewaarden in de winter en goede warmtebescherming 

in de zomer zijn eveneens belangrijke kenmerken van het systeem, 

door de goede dampdoorlatendheid. Het Böger Baksteensysteem 

kent een uitgekiende combinatie van baksteenstrips met polyurethaan 

hardschuimisolatie. Het vormt zo het meest ideale bouwfysische principe 

van buitenwandisolatie.

De oppervlaktetemperatuur van de binnenmuren is altijd aangenaam. Het 

Böger Baksteensysteem draagt zo bij aan een optimale klimaatbeheersing 

binnenhuis en daarmee aan een gezondere leefomgeving.
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Visie

“Innovatieve producten kunnen niet uitsluitend vanachter een bureau ontwikkeld worden. 

Praktische toepasbaarheid is een absolute must.” Dit is de visie en het uitgangspunt van 

Axel Böger, oprichter van de Böger bedrijven gevestigd in Berlijn. Zelf is hij onder andere 

allround metselaar. Hij kent de eisen die gesteld worden aan gevelvormgeving dan ook als 

geen ander uit eigen ervaring.

Praktische toepasbaarheid is ook bij Kooy Baksteencentrum het 

belangrijkste uitgangspunt. Als exclusieve leverancier van deze 

hoogwaardige en innovatieve Böger baksteensystemen ervaren 

wij dagelijks hoe prettig de diverse producten in de praktijk 

werken voor onze klanten.

Er is een zeer uitgebreid assortiment aan Böger 

baksteenproducten beschikbaar. De keuze is haast oneindig 

groot. Vrijwel alle denkbare mogelijkheden binnen 

baksteendesign en op maat te maken producten kunt u bij ons 

bestellen. Voor u betekent dat betrouwbare kwaliteit, levering en 

montage. Bovendien kunt u rekenen op een uitstekende service.



Isolatie: Hoe werkt het Böger systeem in  
de praktijk?

Het Böger Baksteensysteem bestaat uit het isolatiemateriaal Polyurethaan hardschuim (PU), 

dat in het productieproces tot één geheel gemaakt wordt met de baksteenstrips, zonder 

dat de strips worden verlijmd. Er hoeven alleen op de aansluiting tussen de verschillende 

elementen nog verbindingsstrips gelijmd te worden.

kenmerken van PUr isolatie:

Uniek isolatievermogen: zeer efficiente en naadloze isolatie

Hoogwaardige isolatiemateriaal, dat zorgt voor lager energieverbruik

en minder CO2-uitstoot

Bewezen resultaat onder extreme klimatologische omstandigheden, ook 

gedurende lange periode en op de meest uiteenlopende plaatsen ter wereld

Duurzaam, weersbestendig en onderhoudsvrij

Dampdoorlatend

CFk vrij, milieuvrindelijke fabricage

Een schuimgroef, die rondom loopt, wordt tijdens de montage volgeschuimd met PUR-schuim. Dit zorgt 

ervoor dat de isolatiewaarde gelijk blijft. Bovendien ontstaan er zo geen koudebruggen. De platen zijn als het 

ware met elkaar versmolten. Zo omsluit het systeem als ‘een dichte jas’ met een homogene structuur het huis.
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Isolatiewaardes

De genoemde systeemdiktes zijn de totale diktes van het systeem inclusief de steenstrips.

Bouwfysica 
Uit bouwfysisch oogpunt levert isolatie het beste resultaat als deze 

op de buitenwand wordt aangebracht. Om een gezond en prettig 

leefklimaat te garanderen mag het verschil tussen de buitenwand en 

de kamertemperatuur niet meer dan 3 graden bedragen. tegelijkertijd 

moet de gevel dampdoorlatend zijn om vocht- en /of schimmelvorming 

te voorkomen.

   

Het Böger Baksteensysteem is uitermate geschikt voor vrijwel 

elk gebouw. Of dat nu nieuw of bestaand is en ongeacht de 

wandconstructie. Voor elke situatie kunnen wij een advies voor u maken. 

Zo weet u zeker dat de uitvoering bouwfysisch verantwoord gebeurt.

Lichtgewicht bouwen

Kiest u voor het Böger Baksteensysteem, dan kiest u voor nog een 

voordeel: het systeem betekent namelijk ook lichtgewicht bouwen.  

Het wordt met schroeven en pluggen direct op de buitenmuur 

aangebracht. Hierdoor zijn geen uitvoerige voorbereidende 

werkzaamheden vereist. Bovendien kan bij nieuwbouw met een 

lichtere fundering volstaan worden. En bij renovatie hoeft de 

bestaande fundering niet verzwaard te worden.  

Het Böger Baksteensysteem heeft een gewicht van ca. 25 kg/m2.

Systeemdikte R-waarde 
(m2k/w)

U-waarde 
(w/(M2*K)

20mm n.v.t. n.v.t.
40mm 0,956 1,047
60mm 1,622 0,616
80mm 2,289 0,437
100mm 2,956 0,338
140mm 4,289 0,233



U bepaalt het uiterlijk van uw gebouw!

Steen speelt een belangrijke rol in de hele uitstraling van een gebouw. Naast de kleur  

bepalen oppervlaktestructuur en grootte het karakter en uitstraling van een steen.  

Architectuur, regionale karakteristieken en persoonlijke smaak bepalen daarbij vaak 

de keus. Daarnaast spelen formaat en het metselverband een belangrijke rol in het 

eindresultaat.

Onze eigen vertrouwde nederlandse baksteen 
een unieke eigenschap van het Böger Baksteensysteem is dat het toegepast kan worden  

in verschillende steenformaten. Het systeem is leverbaar met de steenformaten 

Bündesdunnformaat, Bündesnormaalformaat, reichsformaat en speciaal voor de nederlandse 

markt ook in Waalformaat. Het Böger Baksteensysteem is dan ook leverbaar met toepassing 

van de bakstenen van onze eigen nederlandse baksteenproducenten.

Wij nodigen u graag uit om bij ons langs te komen in onze ruime showrooms in Bilthoven, 

eindhoven en Capelle aan den IJssel. Dan kunt u met eigen ogen zien hoe uitgebreid het 

assortiment is en een keuze maken uit de duizenden steensoorten die wij kunnen leveren.

showroom Bilthoven

showroom Capelle a/d IJssel
showroom eindhoven
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Verwerking van het Böger baksteensysteem 

4. De bevestiging van de platen vindt plaats 
met ca. 8 schroeven en doorsteekpluggen 
in de daarvoor voorziene voorgevormde 
bevestigingshulzen, die een voortdurende 
verankering van de elementen, zonder 

3. Zaagwerk aan plaat- en hoekelementen 
ter afwerking van het metselwerkverband of 
aan verbindingen zoals boeiplank, dakrand, 
afdak enz. wordt droog, door middel van een 
haakse slijper met diamantschijf, uitgevoerd

1. Allereerst wordt een aluminium beginprofiel 
aangebracht. Voor het systeem is geen 
fundering nodig. Een tijdrovende en kostbare 
onderconstructie is daarmee dan ook niet 
nodig.

2. De Böger Baksteensysteem-platen en de 
op het object toegesneden hoekpanelen en 
lateien worden rechtstreeks aangebracht en 
bevestigd. Hierbij worden de schuimgroeven 
volgeschuimd met PUR-schuim.

5. Tenslotte wordt de gevel gevoegd met 
voegspecie.

Daarom Böger!

beter isoleren, gezonder wonen

metselen en isoleren in één

diverse formaten waaronder Waalformaat

ruime keuze in kleuren en texturen

voor nieuwbouw, renovatie en houtskeletbouw

verhindert condens en schimmelvorming

maatvaste panelen

hoekelementen en rollagen leverbaar zonder verstek

lichtgewicht systeem, max. 25 kg / m2

vervaardigd uit ademend materiaal, zorgt voor beter woonklimaat

bevestiging met schroeven  met gepatenteerde schroefhuls

eindresultaat heeft uitstraling van gemetselde gevel

10 jaar garantie 

verschillende isolatiediktes leverbaar

in verschillende metselverbanden leverbaar

meest doorontwikkelde isolatiesysteem op de markt
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Werk Breukelen Werk Hengelo

nieuwe situatie

aannemer scholtens Bouw Wognum

aannemer Vastbouw Oost enschede

Oude situatie

nieuwbouw 27 + 51 appartementen de eendracht Breukelen
architect kokon, rotterdam

renovatie etos Hengelo
architect Peters & Lammerink, Hengelo


