
Een cilindervormige voetgangersbrug bij de nieuwe Rabotoren in Utrecht is voorzien van diagonaal gebogen isolatieglas. Finiglas

en AGC Tilburg realiseerden deze beglazing voor de door Oskomera Group gebouwde brug. Vooral de diagonale buigingsas en de

krappe toleranties vanwege de kozijnvrije plaatsing daagden de glasleverancier uit.

Diagonaal
gebogen is
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Soms zijn projecten zó groot dat

we een mooie glastoepassing over

het hoofd zien. In de beschrijving van

de Rabobank-toren in het vorige num-

mer van Glas in Beeld misten wij de

voetgangersbrug met diagonaal gebo-

gen isolatieglas. Finiglas, AGC Tilburg

en Oskomera Group realiseerden een

prachtige verbindingsbrug tussen het

nieuwe en het oude Rabobank-kantoor.

Cilindervorm

De geheel overdekte brug heeft een

cilindervorm. Het gebogen glas volgt de

ronding van de wanden. AGC Tilburg

vroeg Finiglas om het gebogen isolatie-

glas te produceren. Daarbij ondervond

Finiglas twee uitdagingen: de buigas

loopt diagonaal en de beglazing moest

kozijnvrij geplaatst worden. Finiglas

adviseur Alex Nagel vermoedt wel waar-

om men bij dit Duitse bedrijf uitkwam:

‘Wij beschikken over de know-how om

van het begin af aan mee te denken en

dit soort specialistische projecten met

technisch specifieke producten goed uit

te werken.’ 

De zonwerende coating, de Vision 60T

van AGC, is buigbaar en bestand tegen

de temperaturen in de buigingsoven.

Daarnaast hield Finiglas de toleranties

goed in de gaten. Want de toepassing als

structureel glas, met bevestigingsprofie-

len in de afstandhouders, liet een tole-

rantie van slechts 2 millimeter toe. De

ruiten werden individueel gebogen en

pas daarna gelamineerd. En ook dat

lamineren is weer een specialisme op

zich. ‘Dit is geen volautomatische pro-

ductie’, wil Nagel daar wel over zeggen,

zonder het geheim van de smid te verra-

den. ‘De autoclaaf wordt handmatig

ingesteld en bediend.’ In totaal leverde

Finiglas 450 identieke gebogen isolatie-

glasruiten voor dit project.

Ir. Rik Vollebregt

Structureel beglaasd 

Het warm gebogen glas is structureel beglaasd toegepast. De

beglazing, Fini Curve Sun heeft een lichtdoorlatendheid LTA

van 60 en een ZTA van 37 procent. Met een Ug-waarde van 1,0

W/m2K is het glas uitstekend warmte-isolerend. De opbouw is

46.2(16A)44.2 met een buitenruit van extra helder glas. Het

structurele glas levert een egaal aanzicht op; het glas loopt

zonder reliëf over in de buitenwand. De beglazing is vastgezet

op speciale profielen van AGC, die in de afstandhouder zijn

verwerkt. Het geheel is bevestigd op een onderconstructie aan

de binnenzijde van de gevel.

V O E T G A N G E R S B R U G  V E R B I N D T  R A B O B A N K - K A N T O R E N

De diagonaal gebogen isolatieglasruiten sluiten precies aan op de vorm en afmetingen van de gevelplaten.

Foto’s: Finiglas

Bouwpartijen

Aannemer: Oskomera Group, Deurne

Productie, levering en montage glas: 

AGC, Tilburg en Finiglas, Dülmen 

Beglazing: diagonaal gebogen en gelaagde

isolatieglasruiten, structureel bevestigd:

Fini Curve Sun 61/40

n isolatieglas
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