
Locatie: Langs de A2, Proostwetering 53, Utrecht

Architect: ONL Architecten

Opdracht: Engineering, levering, montage

I Semi-structurele glasgevel I balustradebeglazing I hardglazen 

binnenwanden I 

De gevelbeglazing is rondom opgelegd op de hoofddraagconstructie en

mechanisch geborgd met behulp van adapters. De Isolerende beglazing

is gedeeltelijk zonwerend en voorzien van een warm-edge

afstandhouder. De gevel is opgebouwd uit 480 driehoeken met elk een

unieke maatvoering. Deze is bepaald met behulp van een speciaal

meetinstrument welke in eigen huis is ontwikkeld.

Extra aandacht werd besteed aan de structurele dubbele dichting en de

minimale toleranties tussen stalen draaglippen en beglazing. Hierdoor

kon de voegbreedte binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden.
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Locatie: Pieter Braaijweg 12, Amsterdam

Architect: Mies Architectuur, Ede

Opdracht: Engineering, levering, montage

I Structurele glasgevel met glazen vinnen I Glazen lamellen P-garage I 

Automatische- en handmatige schuifdeuren I

De gevelbeglazing is rondom verlijmd tegen de hoofdstaalconstructie

en verticaal geplaatste glazen vinnen. De buitenzijde is structureel

afgekit waardoor de gevel volledig vlak kon worden uitgevoerd.

De gevel is op diverse plaatsen voorzien van schuifdeuren. SAGT

verzorgde niet alleen de beglazing, maar ook alle aansluitingen,

zetwerken en afdichtingen waardoor een fraai geheel is ontstaan.

De parkeergarage is voorzien van glazen lamellen, bevestigd met behulp

van RVS glasadapters aan de staalconstructie.

BMW Amsterdam
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Locatie: Markiezaatsweg 1, Bergen op Zoom

Architect: Mies Architectuur, Ede

Opdracht: Engineering, levering, montage

I Structurele gevelbeglazing  vierzijdig verlijmd I Balustradebeglazing I

Glazen lichtstraat  I Automatische schuifdeuren I Zetwerk I

Alle isolatieruiten in de gevel zijn vierzijdig verlijmd tegen de

staalconstructie. De afmetingen van de grootste ruiten zijn fors: een

breedte van ca. 5500mm en een hoogte van ca. 2500mm, elk met een

eigen gewicht van ca. 1000kg.

In het dak van het entreegebouw zijn 2 lichtstraten opgenomen voor

extra daglicht, waarvan alle ruiten vierzijdig zijn opgelegd en verlijmd op

een staalconstructie. Langs de loopbruggen op de etages plaatste SAGT

éénzijdig ingeklemd balustradeglas.
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Locatie: Rotterdam Centraal Station

Architect: Team CS

Opdracht: Engineering, levering, montage

I Structurele glasgevel I Automatische toegangsdeuren I hardglazen 

deuren I

De gevel is opgebouwd uit een staalconstructie, waartegen isolatieglas

en gelaagd glas is geklemd middels een horizontale klem- en

deklijstconstructie. De verticale voegen zijn structureel afgekit.

Belangrijk aandachtspunt in de engineering van de gevel werd gevormd

door de beweging van de hoofdstaalconstructie. SAGT ontwikkelde in

eigen huis een harmonicaconstructie die in staat is om de beweging van

zowel de gevel als de kapconstructie op te vangen.
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