Nieuwbouw CJIB te Leeuwarden

Eyecatcher met

gebogen glaslamellen
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>> Eyecatcher met gebogen glaslamellen

De afgeronde hoeken zijn karakteristiek voor het gebouw; ook de isolatieglasruit in de binnengevel is gebogen. Rechts
het inmiddels aangebrachte gebogen glas voor de balustrade van de hellingbaan. Foto: Frans Andringa
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de spanningen uit te halen. Het resultaat mag er zijn: de afdekringen op het
kozijn liggen precies in lijn met de af-
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Buiten- en binnenaanzicht van de te openen raampjes die zijn geïntegreerd in de

standhouder. Omdat de afstandhouder

grote glasvlakken; de verticale lijnen zijn reflecties van de glaslamellen.
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Foto’s: Rik Vollebregt

maakte AGC Westland daar een speci-

gehaald, en bij een eis van 34 werd 35
decibel gehaald. Om eenvoudiger te
kunnen beheren, zijn alle wanden in
dezelfde glasdikte toegepast. Balink uit
Heerenveen produceerde en leverde
de glasdeuren en wandpanelen, die
vanwege de geluidwering allemaal met
een soundcontrol-folie werden gelamineerd. De glaspanelen sluiten met
convex en concaaf geslepen randen op
elkaar aan.
Hellingbaan
Centraal in het gebouw ligt een atrium met glaskap. Foto: Rik Vollebregt
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Bij een eis van 28 decibel werd 29
www.glasinbeeld.nl
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