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Niets is mooier dan de natuur, niet alleen in de wereld

waarin we leven, maar ook in de mensen rondom ons. 

Zo zijn ogen de spiegel van de ziel, verwoorden onze 

lippen de meest persoonlijke gedachten. Een gezicht 

drukt aan de buitenkant uit wat er binnen in je leeft. 

Het toont je ware natuur.

De Ryck decoratiestenen en steenstrippen 

herscheppen zowel de wereldse als de menselijke 

natuur. Met producten die rechtstreeks uit de natuur 

lijken te komen, bouwen we muren die niet gewoon 

gevels zijn, maar die een gezicht en karakter aan 

je woning geven. Het is een zeer individuele en 

persoonlijke opdracht, helemaal bepaald door uw 

wensen en keuzes, een taak waarin we u graag op 

professionele wijze begeleiden.

Natuurlijk en trouw aan de natuur.
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Decoratiestenen voor binnen-  
en buitengebruik

Natuurlijk en trouw aan de natuur.

Een unieke know-how,
een nieuw enthousiasme 

Het is al een halve eeuw geleden dat De Ryck haar eerste 
steenstrips plaatste. 2010 luidde voor dit merk, dat alom bekend 
is in de wereld van de professionals, een nieuw tijdperk in. Haar 
integratie in de Groep Weser geeft een impuls die niets afdoet 
aan haar traditie van kwaliteit, waar De Ryck zo bekend om is.
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Natuurlijk ...

Al onze steenstrips zijn vervaardigd uit 100% natuurlijke materialen. Het 
fijnste zand, het witste cement, schelp- en kwartsschilfers,... worden 
gecombineerd tot een nieuw samengesteld materiaal dat dezelfde 
natuurlijke schoonheid en kwaliteit heeft als de producten waarvan het 
gemaakt is, maar bovendien geoptimaliseerd werd op vlak van degelijkheid 
en functionaliteit.
 

We gaan zelfs nog een stapje verder dan de natuur. Door materialen te  combineren en kleuren te creëren roepen 
we een gamma aan steenproducten tot leven dat bijna gevarieerder is dan dat wat de natuur zelf zou kunnen 
voortbrengen. Daardoor krijgt u een wereld aan mogelijkheden, speciaal ontworpen om uw woning die unieke 
sfeer te geven waarin u graag wilt wonen.

Sierstenen van De Ryck bevatten geen vluchtige organische verbindingen (VOC) en ook geen schadelijke stoffen 
en dragen daarom bij tot het milieubehoud binnenshuis en tot het behoud van de gezondheid van de bewoners.

* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de omgevingslucht, met een risico van vergiftiging door 
inademing op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (zeer hoge uitstoot). De materialen van de strips van De 
Ryck zijn hierop getest in een laboratorium door Bureau Véritas.
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en trouw aan de natuur
Trouw zijn aan de natuur begint bij respect voor het milieu, op een duurzame wijze. 
Met de grootste zorg – het is een stukje onze trots – letten we erop om volledig 
natuurlijke basismaterialen te gebruiken. We gebruiken wat de natuur ons gegeven 
heeft ten volle en laten geen oorspronkelijke kwaliteit of eigenschappen 
verloren gaan tijdens het productieproces. We gebruiken zoveel 
mogelijk herbruikbare natuurlijke grondstoffen om de steenproducten 
van De Ryck die natuurlijke look en feel te geven, maar ook 
om producten te creëren die zowel voor u als voor ons milieu 
gezond zijn.
Want dat is net waar trouw aan de natuur om gaat. 
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Je houdt van een authentieke afwerking. Je wil je 

dromen, middelen en mogelijkheden helemaal tot 

hun recht laten komen. Je wil de vrijheid maar niet 

het onhandige gebricoleer van doe-het-zelf. En wat als 

normale stenen te zwaar zijn of te veel plaats innemen? 

 

Aan welke stijl of kleur u ook denkt, of u nu de buiten- 

of de binnenkant wenst te decoreren of te renoveren, de 

decoratiestenen van De Ryck bieden steeds een antwoord.  

 

Onze baksteenstrippen bestaan in zoveel verschillende 

kleuren, dat u precies vindt wat u wil. Ons aanbod 

in decoratieve natuursteen heeft een nog grotere 

verscheidenheid aan vormen, maten en kleuren. 

Doorblader deze catalogus en u zal zien hoe onze 

decoratiestenen een gevel een gezicht geven en van een 

huis een thuis maken.

Bouw je eigen natuurlijke omgeving
en voel je helemaal thuis



De Ryck by Weser
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S T R A T O

Of u nu de sfeer van een Berlijnse loft wil imiteren of een eigentijdse voorgevel 
verlevendigen, de Strato zal uitdrukking geven aan uw creativiteit. Deze steen  
met zijn duidelijke minerale textuur is met alle moderne decoratieve materialen 
te combineren en zal zich perfect integreren in een decor gezuiverd van lijnen.

De geometrische vormen van de Strato elementen zijn in harmonie  
met de zuivere vormen van een eigentijds interieur. Hun samenstelling zonder voegen, 
synoniem voor moderniteit, laat toe panelen te maken waarop het invallende licht een 
veelheid aan lichtgevende vormen creëert.

Murok Strato

Verpakt in dozen van 0,5 m² 
Hoekstukken per doos van 1,3 lm. 
 
INSTALLATIETIP 
Gemakkelijk tegen elkaar aan te plaatsen door de steenstrips diagonaal te 
schuiven.
Voor een juiste plaatsing dient er rekening te worden gehouden met de 
horizontale aansluiting van de stukken. 
 
MATEN 
Hoogte : 5 cm
Onregelmatige lengtes

Oppervlaktes en lengtes bij benadering

M85 
genuanceerd 

grijs

M89 
antraciet

M81
Gebroken wit 

M82
lichtbruin

M83
lichtgrijs



Voor een  
moderne decoratie
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Strato M89
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Murok Strato

Strato M89Strato M89

Strato M85Strato M85
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Strato M81

Strato M82

S T R A T O

Strato M82



12
De Ryck by Weser

A T L A S

Breng een stukje onbewerkte mineraalrots in uw interieur en creëer er een gezellige, warme 
en comfortabele sfeer mee.
Mooie decoratieve creaties ontstaan door het gebruik van verschillende materialen:  
steen en stof, ijzer en hout.

De drie basisformaten van het Atlas gamma laten een snelle en realistische plaatsing toe 
zonder voegen. Dankzij zijn kleurenpalet en nuancering creëert de serie Atlas een rustieke 
en authentieke sfeer, gebaseerd op de stijl van droge stenen.

Atlas

Verpakt in dozen van 0,46 m²
Hoeken zijn verpakt in een doos per lopende meter (0,25m²). 
 
INSTALLATIETIP 
Gemakkelijk tegen elkaar aan te plaatsen door de steenstrips diagonaal te 
schuiven.
Voor een juiste plaatsing dient er rekening te worden gehouden met de 
horizontale aansluiting van de stukken. 
 
MATEN 
Hoogte : 12 cm
Lengte : 3 maten, 18 cm, 30 cm en 48 cm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering

ATL 52 

genuanceerd 

beige

ATL 54 
genuanceerd 

grijs

ATL 56 
genuanceerd 

wit

ATL 51
          creme

ATL 55 
wit



De echtheid van mineraal... 
Gezellig, warm en comfortabel

At
la

s

Atlas ATL 55



14
De Ryck by Weser

Atlas ATL 52

Atlas ATL 51 Atlas ATL 54

At las
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Atlas ATL 56

Atlas ATL 51

A T L A S



16
De Ryck by Weser

M O N T A N A

Net zoals een berggesteente heeft de Murok Montana geen voegwerk nodig om volledig 
waterdicht te zijn. Deze steen heeft de ruwe gedaante van bergrotsen en deelt hun 
karakteristieke sterkte.

Tegelijkertijd heeft De Ryck de steen bijgewerkt om een unieke sfeer te creëren voor zowel 
binnen als buiten uw woning.
Een warme thuishaven na een dag in weer en wind.

Murok Montana

Verpakt in dozen van 0,54 m² 
Hoeken zijn verpakt in een doos per lopende meter.  
 
INSTALLATIETIP 
Aanbrengen met Cemix Uniflex kleefmortel op buitenmuren. 
 
MATEN 
Hoogte : 10 cm
Lengte : 2 maten, 47cm en 17cm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering

M36
roestkleur

M37
geel-rood

M34 
beige

M35
grijs



Hard als een rots, 
elegant als een bergtop.
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Murok Montana

Montana M34

Montana M35
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M O N T A N A

Montana M36

Montana M34 Montana M34
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S I E R R A

Een Sierra is een bergketen met toppen die lijken op de tanden van een zaag.

De Murok Sierra is dan ook een steen die het grillig profiel en de ongeëvenaarde pracht van 
de mediterrane natuur reflecteert.

Romantisch, grillig en levendig: deze steen integreert zich perfect in uw huis, zowel binnen 
als buiten.

Murok Sierra

Verpakt in dozen van 0,5 m²
Hoeken zijn verpakt in een doos per lopende meter.  
 
INSTALLATIETIP 
Breng één voor één aan, volgens uw eigen smaak en verbeelding.
Begin met de grotere stenen, plaats deze zo dicht mogelijk tegen elkaar, en vul 
e overblijvende ruimte met de kleinere stenen. Voeg de stenen op met Cemix 
unijoint voegmortel of laat de stenen ongevoegd. 
 
MATEN 

Onregelmatige maten

Oppervlaktes en lengtes bij benadering en inclusief voegen

M43 
genuanceerd 

bruin
M48 
roodbruin

M40 
wit

M44 
grijs

M47 
genuanceerd 
geel



De ruwe pracht van puur natuur
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Sierra M43

Sierra M43 + M48

Murok Sierra
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Sierra M43
Sierra M44

Sierra M48

Sierra M43

S I E R R A
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R U S T I C

Murok Rustic roept een natuurlijke en rustgevende sfeer op.

Deze stoere steen herinnert aan de herfstkleuren van het woud en slaagt er in om de 
rustgevendheid die zo uniek is voor dorpen in een bosrijke omgeving op te roepen.

Murok Rustic deelt de warmte van uw familie en vrienden ‘s avonds rond de haard en schept 
de ideale sfeer voor onvergetelijke momenten. 

Murok Rustic

Verpakt in dozen van 0,68 m² met 6 steenstrips
Hoeken zijn verpakt in een doos per lopende meter.
 
INSTALLATIETIP 
Murok Rustic is eenvoudig te breken langs de breuklijnen.
Plaats de stenen één voor één om een authentiek karakter te scheppen.
 
MATEN 
Onregelmatige maten

Oppervlaktes en lengtes bij benadering en inclusief voegen

M92 
lichtgeel

M94 
grijs

M96 
rood

M90 
parelwit

M93 
genuanceerd 

bruin

M95 
bruin

M97 
donkergeel



In volledige harmonie met  
uw natuurlijke omgeving
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F A C T O R Y

Een modern en puur interieur gaat terug naar de essentie. De Factory is ontworpen voor 

een actief stadsleven, maar geeft niks op van het comfort van een goed ontworpen woning.

Dankzij zijn natuurlijke soberheid is deze moderne baksteen, zonder voeg, uitermate 

geschikt om een vleugje authenticiteit van een eeuwenoud materiaal aan uw interieur toe 

te voegen. Doordat deze steenstrips zij-aan-zij geplaatst worden, wordt het nog makkelijker 

en sneller om een strook muur uw woonkamer of keuken te bekleden.

Factory

Verpakt in dozen van 0,9 m² 
 
INSTALLATIETIP 
Gemakkelijk aan te brengen met de kleefmortel van Cemix Uniflex.  
 
MATEN 
210x50x11 mm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering

FAC 41
rood

FAC 42
grijs

FAC 43
taupe



Eigentijdse steen voor een 
strakke en moderne uitstraling

Fa
ct
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Factory FAC 43
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I N T E R F I X

Landelijk gelegen, maar vlakbij de zee. Daar voelt Interfix zich thuis, één van de meest 
veelzijdige steenstrippen die er bestaan. De steen geeft het passende karakter aan uw 
woning in een omgeving die vaak een architecturaal lappendeken is.

Bovenop die veelzijdigheid is Interfix extreem dun, slechts 7 mm, wat het gebruik nog 
gemakkelijker maakt. Extra voegwerk is niet echt nodig.

Interfix

Verpakt in handige dozen van 1 m² met handleiding.
Hoekstukken verkrijgbaar. 
 
INSTALLATIETIP 
Werk met Interfix pastalijm die je meteen kan gladstrijken in de voeg. 
 
MATEN 
2 maten : 20,5 x 5 x 0,7 cm en 24 x 6,5 x 0,7 cm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering en inclusief voegen

IF11
wit

IF12
geel

IF13
rood

IF14
oranje

IF15
heide

IF16
zalm

IF17
perzik

IF18
donkergrijs

IF33
zalmroze

IF37
geel

IF38
rood



Veelzijdigheid heerst in 
de landelijke rust van 

het platteland.

In
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Interfix IF14
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Interfix

Interf ix IF13 Interf ix IF12 - IF17

Interf ix IF11
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I N T E R F I X

Interf ix IF17

Interf ix IF16
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G R A N U L I T

De Granulit 20 en 30 steenstrips passen perfect in een omgeving van hooizolders, weiden, 
vijvers en wilgen.

Stevig, perfect weerbestendig en vuurvast: deze baksteenstrippen zijn de partners bij uitstek 
voor het bouwen van een gezellige en veilige thuishaven.

Granulit 20-30

Verpakt in handige dozen van 1 m² met handleiding. 
Hoekstukken per karton van 1,76 lm. 
 
INSTALLATIETIP 
Gemakkelijk aan te brengen met de kleefmortel Cemix Uniflex.
De voegen kunnen opnieuw wit of grijs gemaakt worden met de voegmortel Cemix Unijoint.
 
MATEN 
205x50x11 mm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering en inclusief voegen

G23 
antiek

G26 
zalm

G28 
rustiekrood

G37 
antiekgeel

G21 
geel

G24 
rustiek

G27 
savanne

G34 
rood



Duurzaam en stevig, 
perfect aangepast 

aan het binnen-  
en buitenleven
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Granulit G21
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Granul it 20-30

Granul i t G28

Granul i t G28

Granul i t G27
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G R A N U L I T

Granul i t G28

Granul i t G27Granul i t G21

Granul i t G21 Granul i t G27



36
De Ryck by Weser

G R A N U L I T

De Vlaamse traditie van steenbakkerijen leeft voort in de Granulit 50. Het formaat volgt de 
oude Vlaamse gebruiken voor optimale sterkte en stabiliteit.

De verscheidenheid aan kleur en textuur geeft deze steenstrippen hun uniek en authentiek 
karakter. Uw woning lijkt een plek die er altijd al geweest is.

Granulit 50

Verpakt in handige dozen van 1 m² met handleiding.. 
Hoekstukken per karton van 2 lm. 
 
INSTALLATIETIP 
De steenstrips kunnen van tevoren in stukken worden gezaagd om ze een authentieke en 
landelijke uitstraling te geven. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen met behulp van de kleefmortel 
Cemix Uniflex.  
De voegen kunnen opnieuw wit of grijs gemaakt worden met de voegmortel Cemix Unijoint.

MATEN
210x60x15 mm

Oppervlaktes en lengtes bij benadering en inclusief voegen

G53 
oranje

G57 
geel

Mix 2

G52
roze

G54 
rood

Mix 1

Mix 3



Een jarenlange traditie samengevat 
in een authentiek steenformaat
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 Granul it 50

Granul i t G57Granul i t G57

Granul i t G57
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Granul i t G54

Granul i t G53 Granul i t G57Granul i t G57

Granul i t G52

G R A N U L I T
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• Om de strips op een speciale basis aan te brengen kunt u contact  
   opnemen met de Technische Dienst van Weser.
• Bij een temperatuur tussen 5 en 30°C werken.
• Lijm en inlegproducten gebruiken die geschikt zijn voor de 
   producten van De Ryck.
• Strips uit verschillende dozen tegelijkertijd gebruiken voor een 
   gelijkmatiger en uniformer resultaat.

De ondergrond moet stabiel, vlak en zuiver 
zijn. Hij dient droog en vetvrij te zijn. Is 
de ondergrond poreus dan dient u eerst 
voor te strijken met Cemix Primer. Na een 
droogtijd van 2 uur kan u dan met het 
kleven beginnen.

Verdeel de muur in werkvlakken van bv 5 
rijen steenstrippen.
Voor de voeg rekent u 1 cm. Binnen deze 
werkvlakken kunt u verder op zicht werken.

Breng de lijm aan in zones van ½ m² zodat de 
lijm niet opdroogt voor u de steenstrippen 
aanbrengt.
Werk indien mogelijk van boven naar 
beneden. Vlekken door morsen kunt u zo 
nog vlot verwijderen.

In de lijm eerst diagonale ribben trekken 
met een diep getande kam (6 mm voor 
Interfix, 8 mm voor Granulit en 10 mm voor 
Murok).

Breng dan de steenstrip aan in één 
schuivende beweging. Begin altijd eerst 
met de hoeken te plaatsen en meng steeds 
strippen uit verschillende dozen.

Voor de zwaardere steenstrips van het 
gamma Murok is dubbele verlijming 
verplicht. Dit houdt in dat de lijm zowel 
op de rug van de strip als op de wand 
aangebracht wordt.

Zo controleert u of de steenstrippen goed 
verlijmd worden.

Strippen op gewenste maat brengen door 
verzagen of inkerven op de rugzijde en 
vervolgens op de lijn afbreken.

Gezaagde stukken aanpassen zodat het 
rustiek karakter bewaard blijft.

Voegen gebeurt met Cemix Unijoint 
die u aanlengt met water. Bij de juiste 
mengverhouding is de voegmortel korrelig, 
kleverig en eerder droog. Gebruik steeds 
dezelfde hoeveelheid water om kleurverschil te 
vermijden.

De voegmortel aanbrengen met een 
traditioneel voegijzer en met één beweging 
gladstrijken.
De verticale voegen zijn gewoonlijk iets dunner 
dan de horizontale voeg.

De overtollige voegmortel met een ruwe 
borstel afborstelen voor hij volledig is 
uitgehard.

Interfix kan traditioneel opgevoegd worden. 
De Interfix lijm kan echter ook worden 
gladgestreken in de voeg.
Dit gebeurt met een licht bevochtigd 
penseel zodat de gladgestreken lijm 
aansluit op de rand van de strip.

Buitenmuren dienen steeds beschermd te 
worden met Silifin.
De muur dient absoluut droog te zijn 
alvorens u Silifin aanbrengt met een borstel 
tot volledige verzadiging bereikt is.

Plaatsingsvoorschiften
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Indien u dit wenst, kan De Ryck advies op maat bieden. Ga hiervoor 

naar onze website en stel uw vraag.

Wij hebben een speciale lijn van accessoires samengesteld 

voor een verzekering van hoogwaardige kwaliteit. Omdat het 

uiteindelijke resultaat grotendeels afhankelijk is van de gebruikte 

materialen, kunnen we enkel garantie geven op onze producten 

indien De Ryck plaatsingsproducten worden gebruikt.

Toebehoren

Voor Murok, Atlas, Asturia, Factory en Granulit 

• Cemix Uniflex kleefmortel voor buitengebruik  

• Cemix Unijoint voegmortel, voor strips met voegen 

 

Voor Interfix: 

• Pastalijm (gebruiksbaar voor binnen– en 

buitentoepassing)

 

 

Voor alle producten : 

• Weser-Pro TRA

Afgezien van de esthetiek van de producten, is 

het eveneens belangrijk dat hun kenmerken en 

hun kwaliteit zonder schade de jaren doorstaan 

zonder hun originele uiterlijk te verliezen. 

Het is echter normaal dat de kleuren 

met de jaren een mooie patina 

krijgen, net zoals echte stenen doen. 

De Ryck stenen worden met de grootste 

zorg in onze productiefaciliteiten 

vervaardigd en regelmatig aan strenge 

kwaliteitscontroles onderworpen. 

Desondanks is het noodzakelijk om 

de aanbevelingen te volgen m.b.t. de 

installatie en het verlijmen om het goede 

gedrag van het materiaal te waarborgen. 

Voor een harmonische verdeling wordt 

geadviseerd om de producten te mengen door 

de inhoud van verschillende dozen gelijktijdig 

te gebruiken. U zult aldus de verzekering 

hebben van een perfecte realisatie.



Weser s.a.s.
1 route de Cléré

37130 Mazières de Touraine
France

Tel +33 (0)2 47 96 23 23
Fax +33 (0)2 47 96 44 69
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Omdat deze producten vervaardigd zijn uit natuurlijk steengranulaat, kunnen 
ze kleine kleurverschillen bevatten waar geen bezwaar tegen kan worden 
aangetekend en waar wij niet verantwoordelijk voor zijn. Hoewel wij zo getrouw 
mogelijk de kleuren van onze producten weergeven, kan de moderne printtechniek 
toch niet altijd de exacte kleurnuances weergeven. De Ryck by Weser behoudt 
zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. 
De foto’s en de inhoud van dit document zijn onder geen enkele voorwaarde 
contractueel bindend.


