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Curtea Judec?toreasc? Paris
Public/Cl?dire guvernamental?
PRODUSE: COOL-LITE® SKN 054 , COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER , SGG CLIMAP

Curtea Judec?toreasc? a Parisului: pân? la 160 de metri de vitraj pentru fa?ade.
Cele 4 paralipipede înalte de sticl?, de 160 de metri (38 etaje), plaseaz? cl?direa Cur?ii Judec?tore?ti printre
cele mai mari proiecte din capital? ?i cel mai mare palat de justi?ie din Europa.

Proiectul a fost lansat in 2012, f?când parte din planul de reorganizare a serviciilor de justi?ie ?i promite s? nu
r?mân? neremarcat în peisajul capitalei.
Cu o suprafa?? de 135.000 m², cl?direa poate s? g?zduiasc? zilnic 9.000 de oameni. De asemenea, include:
3.200 m² spa?iu pentru recep?ii publice, o recep?ie / lobby de 5.500 m² (înalt? de 28 metri), 9.400 m² pentru
90 s?li de audieri ?i un hectar de p?dure urban?.
Proiectul a fost conceput având în vedere obiectivele ambi?ioase în materie de mediu, mai ales pentru o
cl?dire înalt?, ?i este cuprins în Planul Climatic al Parisului. Cele 4 paralipipede înalte de sticl?, de 160 de
metri (38 etaje), plaseaz? cl?direa Cur?ii Judec?tore?ti printre cele mai mari proiecte din capital?, ?i cel mai

mare palat de justi?ie din Europa.
Firma de arhitectur? Renzo Piano Building Workshop (RPBW) a condus proiectul, iar ulterior a fost
implementat de Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Cu o suprafa?? de sticl? care dep??e?te 50.000 m², cl?direa a fost finalizat? in 2017, simbolizând în viziunea
arhitec?ilor transparen?a justi?iei.
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Mul?umit? solu?iilor Saint-Gobain pentru fa?ade, Curtea ofer? oamenilor confort acustic, izolare termic?,
control solar, protec?ie împotriva focului precum ?i intimitate. Produsele Saint-Gobain au fost alese de
arhitec?i de asemenea datorit? aspectului exterior. Combina?ia de produse ofer? cl?dirii o personalitate
aparte ?i filtreaz? lumina pentru a crea un mediu pl?cut în interior.
COOL-LITE® SKN 054 a fost produsul ideal pentru a oferi control solar ?i izolare termic? acestor ferestre
foarte mari.
Pentru a completa vitrajele de înalt? performan??, arhitec?ii au ales s? foloseasc? produsul COOL-LITE® ST
BRIGHT SILVER pentru protec?ia sa solar? foarte bun? ?i pentru aspectul s?u care ofer? reflexivitate
luminoas?, precum ?i produsul SGG CLIMAPLUS în componen?a vitrajului dublu, pentru a cre?te siguran?a
?i securitatea.
Cu factorii control solar ?i izolare termic? în vitrajele pentru fa?ade, Curtea Judec?toreasc? din Paris î?i poate
p?stra interiorul r?coros în timpul verilor fierbin?i ?i c?lduros în timpul lunilor geroase. Prin alegerea
produselor Saint-Gobain cl?direa Cur?ii Judec?tore?ti îndepline?te cerin?ele Planului Climatic al Ora?ului
Paris ?i va consuma de dou? ori mai pu?in? energie decât recentele turnuri din La Defense. În acest fel î?i ia
un loc de frunte printre cele mai recente exemple de lupt? împotriva înc?lzirii globale.
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