
Trendy presentatie 
Quantum in ‘A Glass H
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een gebouw en vormt daarmee de actie-

ve brug tussen het architectonisch en

installatietechnisch ontwerp. Quantum

Glass is de merknaam voor een aantal

van deze innovatieve producten. Saint-

Gobain introduceerde het merk in 2009

dat rondreizend wordt gepresenteerd

op beurzen, ontwerp- en architectuur-

manifestaties. 

Nieuwe designregels

‘Quantum Glass wil de regels voor archi-

tectuur en design vernieuwen door

milieuvriendelijke en hoogwaardige

technologieën voor actieve beglazing te

bieden’, meldt Saint-Gobain op haar site.

De optische, thermische of uiterlijke

eigenschappen van het actieve glas ver-

anderen wanneer het onder een zwakke

elektrische spanning wordt gezet. 

Quantum Glass omvat tot op heden zes

glasproducten waar Saint-Gobain de vol-

gende steekwoorden aan vastknoopt:

• Planilum: glas met geïntegreerde 

verlichting, ‘verlichtend, poëtisch,

sensueel’,

• E-glas: isolerend glas met een onzicht-

bare coating, ‘anticondens, verwar-

mend, ontdooiend’,

• Electrochrome: transparant glas dat

van kleur verandert en daarmee de

lichttoetreding en zonwering van een

gebouw aanstuurt, ‘beschermend,

energie-efficiënt, transparant’,

• LED-in-Glass: glas dat in elke gewenste

kleur(combinatie) oplicht, ‘lichtge-

vend, dynamisch, gekleurd’,

• Thermovit Elegance: glasplaten als

verwarmingselement, uit te voeren

als spiegel en geluidsdrager (Heat-

Sound), ‘warmte, elegantie, design’, 

e 
s House’

Glas is al lang niet meer het pro-

duct dat zorgt voor wind- en

waterdichtheid alleen. Door middel van

elektronica, LED, coatings en folies

heeft het materiaal (extra) functionali-

teiten gekregen die tot voor kort niet

voor mogelijk werden gehouden. Glas

niet als passief, maar actief materiaal

dat verwarmt, verlicht en van kleur ver-

andert. Sterker: glas is nu een wezenlijk

onderdeel van het klimaatbeheer van

Quantum Glass is de verzamelnaam

van Saint-Gobain voor haar meest

innovatieve glasproducten. De een

al wat langer op de markt, en ver-

pakt in een nieuw jasje, de ander ‘de

volgende stap in de revolutionaire

ontwikkeling van glas’. Quantum

duikt in Europa overal op, op beur-

zen en manifestaties, en in Parijs

presenteert Saint-Gobain haar spec-

taculaire glasproducten op een tren-

dy wijze in ‘A Glass House’.
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Thermovit Elegance: glasplaten als verwarmingselement, uit te voeren als spiegel en geluidsdrager

(HeatSound). Foto: Saint-Gobain 

18-19-20-21_Quantum_00  29-08-11  09:58  Pagina 19



> Trendy presentatie Quantum in ‘A Glass House’

Het karakter van de vergaderruimte in A Glass House verandert onder invloed van LED-in-Glass. Foto’s: Luc Boegly voor Saint-Gobain

• Priva-Lite: gelamineerd glas dat onder

invloed van elektrische stroom trans-

parant of translucent is en waarop

afbeeldingen en video’s gepresenteerd

kunnen worden, ‘doorzichtigheid,

intimiteit, communicatie’.

Overal in Europa duikt Quantum Glass

op, maar het merk heeft ook een thuis-

basis: parallel aan de lancering opende

Saint-Gobain in Parijs, tenslotte het

organisatorische hart van het concern,

‘A Glass House’, een trendy locatie waar

designers sinds eind 2009 worden uitge-

daagd de producten thematisch te ver-

werken in hun ontwerp. Een moderne

expositieruimte waar architecten wor-

den uitgenodigd, maar waar ook trai-

ningscursussen worden georganiseerd

voor de toekomstige erkende installa-

teurs van het merk. 

Het omrijden waard?

Navigatie en andere moderne hulpmid-

delen of niet, in vakantietijd is Michelin

nog steeds een belangrijke gids voor het

selecteren van bezienswaardigheden die

al of niet ‘het omrijden waard’ zijn. Het

moet gezegd: A Glass House is geen loca-

tie om spontaan, zonder afspraak, bin-

nen te stappen. Op het moment dat wij

er zijn, overigens wel op afspraak, zijn de

meeste objecten ingepakt, klaar voor

transport naar een woonbeurs in Milaan.

Het kale beton en de opgestelde panelen

waarop de producten worden toegelicht,

zijn dan ook niet representatief voor de

locatie met zijn bijzondere geschiedenis.

Het pand is te vinden in het 1e arrondis-

sement onder de rook van Centre Pompi-

dou dat bruist van de culturele activitei-

ten. Overdag zijn terrasjes, musea, boe-

tiekjes en straatartiesten de publiektrek-

kers. ’s Avonds leeft de wijk op door de

liefhebbers van de Franse keuken, art,

cinema en theater en natuurlijk bruist

er ook het nachtleven volop, om ’s och-

tends te ontwaken zoals Jacques Dutronc

het zo mooi bezingt.

Het pand is eigendom geweest van cine-

ast Claude Berri, onder meer producent

van Roman Polanski’s Oscar winnende

film Tess en jarenlang voorzitter van de
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van een hartslag als achtergrond,

behoorde tot de geëxposeerde objecten.

Mooi of niet mooi en wel of niet functio-

neel tellen niet in de kunst. Veel belang-

rijker is dat op deze manier een bredere

doelgroep kennis maakt met de moge-

lijkheden van glas. Het is al lastig zat om

een product met zoveel extra’s, waar je

doorgaans dwars doorheen kijkt, te pre-

senteren en ‘A Glass House’ vervult in dit

opzicht een belangrijke PR-functie. Maar

kijk eerst eens op www.quantum-

glass.com of er een expositie in de ruim-

te is, want dan is, zoals de Michelin-ster-

ren zo mooi aangeven, ‘de locatie de

moeite van het omrijden waard.’ <

Marco Groothoff

De toepassing van Planilum in Villa Overby, Zweden. Architect: John Robert Nilsson. 

Foto: Lindman Photography voor Saint-Gobain

Electrochroom glas in een showroom van Volvo NOVA te Lodz,

Polen. Architect: Farid Aghajew. Foto’s: Agencja Reklamowa BILBO

voor Saint-Gobain

Priva-Lite in een etalage van Vignette Europe. Foto’s: Saint-Gobain 

A Glass House is geen locatie om spontaan, zonder afspraak, binnen te stappen. 

Foto: Luc Boegly voor Saint-Gobain

Cinémathèque française. Berri toverde

het pand, vlakbij Hotel de Ville, om in

een hippe galerie waar hij regelmatig

exposities organiseerde op het gebied

van ‘art contemporaine’. Saint-Gobain

zet die trend door. De afgelopen jaren

sloot het aan bij de ‘Designer Days’ en

daagde het ontwerpers uit de bijzondere

glasproducten als inspiratie te gebrui-

ken. In 2010 was Priva-Lite bijvoorbeeld

het thema voor ‘Electronic Shadows’ en

tijdens de afgelopen Designer Days van

16 tot 20 juni was LED-in-Glass het uit-

gangspunt voor een slaapkamer met wol-

kenhemel in LED. Ook een op lichaams -

temperatuur reagerend object, bestaan-

de uit vijf platen E-Glas die tevens als

geluidsbox functioneren met het geluid
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