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Een nieuw elan in het hart van Londen
In het hart van Londen ontstaat
door St. James‘s Market een nieuw
stedelijk centrum voor de stad. De
opdracht voor het gewaagde ontwerp werd gegeven door de Britse
Kroon, die de Crown Estate, het
historisch belangrijke district van
Londen, Oxford en Nottingham
beheert.
De St. James‘s Market is een gebouw met een geïntegreerde
open ruimte van waaruit de revitalisering van de wijk, die net ten
zuiden van de toeristische hotspot Picadilly Circus is gelegen, zou
moeten beginnen.
Multifunctioneel, brengen de
gebouwen met meerdere verdiepingen handel, administratie,
huisvesting en cultuur samen en
is daarmee symboliek voor de tradities en diverse aanwezigheden
in de Engelse hoofdstad.
De gevel met zijn gebogen elementen en ingetogen betonbanden past zich perfect aan aan de
historische situatie. In tegenstelling tot veel grote architecturale projecten in Londen drukt dit
ontwerp op zijn omgeving geen

stilistische stempel, maar maakt
deel uit van het ensemble van de
omliggende gebouwen en wijst
op de historische betekenis van de
plaats. Identiteit en identificatie
met de stad en haar uitdagingen
staan daarbij in het middelpunt.
Het gebruik van veel glas in de
oppervlakte en in het bijzonder
de gebogen glaselementen aan de
meervoudig inspringende hoeken
van het gebouw maken het complex licht en open. Het licht dringt
in overvloed het gebouw binnen
en in de sombere wintermaanden
van Groot-Brittannië stralen de
evenwijdig lopende ramen over
het gehele straatbeeld.
Voor Finiglas was de St. James‘s
Market niet het eerste gebouw in
Londen of op de Britse Eilanden.
In toenemende mate zijn de hoge
kwaliteit van het advies en ervaring in de zorg en de uitvoering
van complexe grootschalige projecten van Dülmener glasbenders
ook gevraagd in het Verenigd Koninkrijk als de gevel wat meer elan
nodig heeft.

In gesprek met Finiglas tijdens Glasstec 2016
In september 2016 zal de Glasstec 2016 plaatsvinden in Düsseldorf. Om de twee jaar is de toonaangevende internationale
vakbeurs één van de hoogtepunten in de glasindustrie. Met
spanning wachten glas insiders op de speciale tentoonstelling
„glass technology live“.
Finiglas zal hier dit jaar exposeren met complexe boogvormen
en ongebruikelijke optiek doormiddel van innovatieve coating-technologie. Moderne architectuur vraagt om steeds nieuwe oplossingen voor individuele eisen die veiligheid en esthetiek

combineren.
Over de mogelijkheden van het gebruik van gebogen glaspanelen kunt u informatie verkrijgen tijdens de Glasstech (Stand
Euro Glass, Hal 11 / D12):
Alexander Nagel (tel. 02594 / 78905-139, anagel@finiglas.de),
Andre
Wachsmann
(tel.
02594
/
78905-138,
awachsmann@finiglas.de)
en
Andres
Hidalgo
(tel. 02594 / 78905-134, ahidalgo@finiglas.de)
Maak vooraf een afspraak.
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