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Een kleurrijke blikvanger
Utrecht

Tijdens de Bouwbeurs is de Glas Award 2019 toegekend aan het Hoog Catharijne Poortgebouw in Utrecht!
Het Poortgebouw valt op door de kleurstelling en zijn dubbel gekromde vormen. Tijdens de bouw zorgden de
ongebruikelijke vormen voor ophef, omdat voorbijgangers dachten dat de constructie op instorten stond. Voor
gevelbouwer Blitta en glasproducent Saint-Gobain Building Glass betekende het ontwerp een mooie
uitdaging. Blitta heeft een gevelsysteem ontwikkeld, waarbij de profielen de dubbele krommingen kunnen
maken. Ondanks de complexe vormgeving is met een doorlopende systeemdichting het gevelsysteem
gegarandeerd water- en winddicht.
Voor Saint-Gobain Building Glass bestond de uitdaging er uit “een totaal ontbreken van seriematigheid”,
vertelt accountmanager Rene Goossen. De beglazing van het Poortgebouw bestaat uit 1.700 ruiten met elk
een eenmalige maatvoering, een uniek model en een unieke, niet-cilindrische, buiging. Daarom heeft de
producent gezocht naar een manier om niet voor elke gebogen ruit een aparte matrijs nodig te hebben. “Onze
engineer Ruud Ottens heeft berekend dat de ruiten in een bepaalde opbouw, op een goede en veilige manier
onder spanning in de gevel gemonteerd kunnen worden”, vertelt Goossen. Dit is het zogenoemde ‘koud
gebogen glas’.

Een eye-catcher voor de stad!
Met de opening van een nieuw bouwdeel is 16.000 m2 aan winkelruimte toegevoegd aan Hoog Catherijne.
Daarnaast vormt de uitbreiding een nieuwe looproute tussen het historische centrum van Utrecht en het
bestaande deel van Hoog Catherijne en het centraal station.

COOL-LITE SKN 165
COOL-LITE SKN 165 is zeer selectieve zonwerende beglazing.
Vaak kan de zon fel schijnen in je werk- en woonomgeving. Dit veroorzaakt soms last bij je dagdagelijkse
taken. Door te kiezen voor de zeer selectieve beglazing van Saint-Gobain Building Glass zoals de COOLLITE SKN 165 hou je de zon buiten, maar geniet je toch van alle comfort en isolatie.
Deze beglazing is dé ideale oplossing om de zon te weren.

Zonwerend glas

COOL-LITE SKN 165
Vaak kan de zon fel schijnen in je werk- en woonomgeving. Dit veroorzaakt soms last bij je dagdagelijkse
taken. Door te kiezen voor de zeer selectieve beglazing van Saint-Gob…

