


Historie St. Joris 
 In 1923 werd de Keramische Industrie St. Joris opgericht. De fabriek maakte 

voor die tijd zeer kunstzinnig vormgegeven keramische gebruiksmaterialen. 

Met kunstige stenen, vormen en kleuren hebben de vakmensen van St. Joris 

door de jaren heen een grote bijdrage geleverd aan de wereld waarin wij 

leven. 

 Direct na de Tweede Wereldoorlog heeft St. Joris zich gespecialiseerd in de 

professionele ontwikkeling van geglazuurde keramische producten.  

 Binnen de creatieve bedrijfscultuur is de vrijheid gebleven om in vormen en 

kleuren te denken en te doen. Onze ambachtsmensen werken sinds de 

oprichting samen met opdrachtgevers. Bij St. Joris denken we namelijk het 

liefst vanaf de eerste bouwtekeningen mee met architect, ontwerper en 

planner. En maken we elke steen met aandacht en ambacht. 

 

 



Éénbrandprocédé 
 Liefde voor klei, daar begint het mee. Uiterst zuivere Westerwalder klei is de 

basis voor ons ambacht. 

 De grofkeramische, vacuümgeperste verblend- en de 

handvorm/vormbakmethoden resulteren in een hoge scherfdichtheid. Na 

droging wordt het glazuur aangebracht en daarna één keer gebakken. Door 

het eenbrandprocedé op 1200 graden ontstaat een ijzersterk product, waarin 

scherf en glazuur gesinterd zijn. Tijdens het productieproces worden 

kleisamenstelling, vorm van de producten en de dikte van de glazuurlaag 

steeds in de gaten gehouden. 

 Van standaard stenen tot profielstenen en specials: Het resultaat is altijd een 

haarscheurbestendige, rondomgekleurde, krasvaste, kleurechte geglazuurde 

topsteen! 

 



Glazuren 
Alle RAL, Pantone of NCS, NTSC kleuren 

mogelijk! Matt, Satin, Hoogglans, 

Genuanceerd, Metallic, Parelmoer en zo 

veel meer…. 

 









wachten op 1200 graden….  



Tunneloven 



  

Produceert geglazuurde:  

• Strengpers, Handvorm, Vormbak en Wasserstrich 

• Tegels en Strippen, 

• Raamdorpels 

• Muurafdekkers, 

• Akoestische Blokken, 

• Straatstenen 

 

In unieke uitzonderlijke kwaliteit 



Formaten: 

Maximale lengte in Vormbak en 

Wasserstrich stenen: 560mm. 

 

Strengpers velerlei formaten 

mogelijk: Waal-, Dik-, Engels-, 

Duits-, etc. tot een maximale lengte 

van 440mm. 





Moskou Rusland! 













Amsterdam Arena 

 



Rijksarchief Gent 



London 







Bio Science park Leiden 





Hoofdkantoor Bergopwaarts 

Deurne 







Parc Villa's 





Textuur mogelijkheden in 

strengpers stenen 





Color-line serie 



Muurafdekkers 



Raamdorpelstenen 



Keramisch Geglazuurde 

Bank 







Dank voor uw tijd! 

St. Joris Keramische 

Industrie                      

Beesel 


