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PRODUS: CLIMAPLUS COOL-LITE® KS 147, SGG SILVER ACOUSTIC / SILENCE, SG

Un volum impresionant cu pere?i de sticl? pentru Autoritatea Portuar? din Antwerp.
Realizat? de Zaha Hadid, aceast? ultima bijuterie arhitectural? din Antwerp este noul sediu al Autorit??ii
Portuare. O “cl?dire funky ?i inovativ?”, care se impune ca poart? simbolic? a zonei portuare.

Noul sediu al Autorit??ii Portuare – viitoarea Casa Portului – este localizat? la grani?a dintre ora?ul Antwerp
(Belgia) ?i portul s?u.
Firma de arhitectur? Zaha Hadid Architects a proiectat volumul cu pere?i de sticl?, a?ezat pe acoperi?ul
cl?dirii fostei sta?ii de pompieri, vechi de un secol, pentru a servi drept sediu al Autorit??ii Portuare din
Antwerp.
Volumul are o lungime de peste 100 m ?i aproape egaleaz? dimensiunea fostei sta?ii de pompieri de dedesupt.
Datorit? acestei extensii cl?direa poate s? g?zduiasc? 500 angaja?i ai Autorit??ii Portuare, care lucrau anterior
în diferite loca?ii de birouri din ora?ul belgian.

Cl?direa ofer? o priveli?te ampl? asupra portulului ?i ora?ului Antwerp, sclipe?te ca ?i cum ar fi în mi?care,
un efect amplificat de un masiv “picior” din beton a?ezat în unghi, o grind? în consol? la un cap?t, ?i la
cel?lalt cap?t pere?i din sticl? cu fa?ete triunghiulare.
Extensia este acoperit? cu fa?ete triunghiulare transparente ?i opace, aranjate pentru a crea o suprafa?? plat?
la cap?tul sudic, iar la cel nordic o textur? încre?it? care imit? apa. Acest design arhitectural este menit s?
sparg? din punct de vedere vizual scala întregii cl?diri. De asemenea, ofer? lumin? din bel?ug ?i o priveli?te
umbroas? asupra râului Scheldt, ora?ului Antwerp ?i a portului.
Una dintre provoc?rile acestui proiect a fost s? nu se acopere niciuna dintre fa?adele originale ale sta?iei de
pompieri, acesta fiind monument istoric. De aceea extensia a fost în?l?at? deasupra acoperi?ului. Curtea
central? a fostei sta?ii de pompieri a fost de asemenea închis? cu sticl? ?i acum ad?poste?te recep?ia Casei
Portuare.
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Saint-Gobain a fost onorat s? participe la acest proiect, oferind vitraje de calitate pentru acest “nor str?lucitor
de sticl?”.
Fa?ada noii extensii este format? din vitraj Saint-Gobain COOL-LITE® KS 147 cu aproximativ 14
compozi?ii diferite de Silver Acoustic / Silence. Acest vitraj modern cu control al zgomotului permite
izolarea de zgomotele exterioare intrusive, oferind lini?tea esen?ial? pentru birou ?i la domiciliu. Acesta a
fost un beneficiu necesar pentru Casa Portuar?, îmbinat cu un vitraj cu control solar din gama COOL-LITE®,
pentru mai multe op?iuni multi-func?ionale.
Sticla opac? a fost folosit? pentru a preveni materialele ?i elementele de construc?ii s? fie v?zute din
exteriorul cl?dirii. Saint-Gobain a oferit pl?ci opace printate cu EMALIT EVOLUTION, smal?ul cu 0%
plumb. Rezultatul este un vitraj colorat ?i opac, extrem de stabil în timp, pentru o aparen?? estetic? curat? ?i
pere?i uniform colora?i. Pentru sticla opac? au fost folosite 3 produse ca substrat:
SGG PLANICLEAR, pentru a cre?te nivelul de câ?tig solar ?i s? ofere un nivel mare de transmisie
solar?
SGG DIAMANT, pentru atractivitatea sa, nivelul mare de transmisie solar? ?i calit??ile optice,
SGG ANTELIO SILVER, nu numai pentru c? este un vitraj cu control solar, dar mai ales pentru c?
smal?ul Antelio folosit la pere?ii opaci, ?i astfel ofer? un aspect uniform între zonele prin care se poate
vedea ?i cele prin care nu se poate.
Produsele Saint-Gobain au contribuit la certificarea BREEAM “FOARTE BINE” ob?inut? de proiect.

Detaliile proiectului
Dat? & Loca?ie
2016, Belgia
Photographer
Marc Sourbron
Arhitect
Zaha Hadid Architects

