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Inloopkoeling 
Jumbo Euroborg Groningen
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De flagshipstore in een studentenstad. Dat kan maar één ding betekenen: een grote 
bieromzet. Jumbo geeft met dit koel concept een nieuwe betekenis aan de ‘walk’in fridge’ 
uit een bekende bierreclame. Balink zorgt voor de technische invulling: isolatie waarden 
van glas, de schuifdeur automaat en aluminium profielen. Zo kan de ‘shop in shop’ 
belevenis ook. Deze inloop koeling heeft de basis maatverhouding van een bierkrat, 
andere vormen en maten zijn mogelijk. In retail verbouwingen is snelheid, levertijd, 
leverbetrouwbaarheid en inventiviteit van monteurs essentieel. Door het hele land leveren 
wij deze operational excellence al jaren voor een aantal grote retail partijen.
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Voor het pand op de hoek Oudegracht – Lange Viestraat in hartje Utrecht ontwierp 
Rijnboutt Architecten de visie, die het pand terugbrengt naar de luister van 1928. Het glas 
van de beeld bepalende toren was in de loop van de jaren door meerdere wijzigingen 
verwijderd geraakt van het originele glas in lood. De oplossing van Balink: keramisch geprint 
glas met een glas in lood motief, geassembleerd in isolatieglas.

Afhankelijk van toepassing en situatie kan door deze techniek een hoogwaardig type 
isolatieglas geproduceerd worden waarbij de NEN 3569 niet uit het oog wordt verloren. 
Ook kan aan de gevraagde U-waarde en LTA/ZTA (Licht- en Zon Toetreding Factor) waarden 
worden voldaan.

Balink print keramisch op glas. Met deze full color techniek kan elk denkbaar design worden 
uitgevoerd; kaders, vector afbeeldingen, foto materiaal en meer, printen we kras- en  
UV bestendig.

Keramisch geprint isolatieglas 
ING house Utrecht



Het gladde oppervlak van glas dat makkelijk te ontdoen is van graffiti maakt glas tot een 
materiaal met verrassend uitmuntende eigenschappen voor de openbare ruimte.

De chauffeursruimte van het busstation in Tilburg is aan de buitenzijde bekleed met een 
satijn uitvoering van colorbelT in RAL 7066. Deze panelen worden constructief verlijmd 
aan de ophangconstructie. De panelen zijn vervolgens blind aan de gevel bevestigd door 
het gebruik van een beproeft aluminium constructief ophangsysteem. Balink Glas & 
Aluminium voert deze gespecialiseerde voorbereidingswerkzaamheden uit in eigen huis 
conform geteste werkprocedures.
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Constructief verlijmde glasgevel 
Busstation Tilburg



Ooit stond er een monumentaal pand in het centrum van Leeuwarden met een serre 
van hout en glas. Er reden koetsjes voorbij en er wandelden dames met crinolines. De 
serre raakte in verval, werd gesloopt en uiteindelijk raakte het hele pand in verval. Een 
projectontwikkelaar met visie ontwikkelde in samenwerking met architectenbureau 
Adema uit Dokkum een plan waarvoor de gemeente Leeuwarden toestemming kon 
geven. De serre zorgde voor hoofdbrekens. Alle partijen wilden die graag terug hebben 
maar dan zonder in de valkuil te vallen die veel serres plaagt: te weinig glas en te veel 
profiel (in welk materiaal dan ook).

De projectleider van de opdrachtgever keek rond in ons bedrijf en vroeg of Balink 
misschien een ideetje had voor die serre en waarbij het ook nog een beetje betaalbaar 
bleef en waarbij de exploitant, een restaurant, er ook blij van kon worden. In nauwe 
samenspraak en overleg ontwierpen Adema en Balink een beeld voor een compleet 
glazen serre: strak en modern, met in het glas een keramische print van de contouren van 
de oorspronkelijke serre.

Keramisch geprinte glazen serre 
Restaurant Loetje Leeuwarden
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Een ingrijpende transformatie op de grens van Heerenveen met zicht op de A7: het was 
een weiland, maar het is nu een hedendaags crematorium naar ontwerp van Sipma 
Architecten. Kern van het ontwerp is de zichtas met thema ‘een blik op het leven’. Een 
omhoog gewrikte plagge veengrond is verbeeld in de turf gestookte bakstenen van het 
gevelwerk en het groene dak. Het interieur is een open routing zonder verborgen deuren. 
Vanuit de aula kijken de gasten tijdens een plechtigheid door een enorme raampartij over 
een klein meertje. 

Deze visie van architect Jetze Sipma is uitgerold op het bureau van de glasgevel 
ontwerpers van Balink. Beide bedrijven zijn al meerdere generaties gewend om samen te 
werken aan projecten. Voor Balink was het deze keer een uitdaging om de thematiek van 
de open blik op het leven te laten materialiseren in de prominente achtergevel van het 
crematorium in jumbo ruiten.

Isolatieglas gevel in jumbo ruiten en aluminium kozijnen 
Crematorium Haskerpoort Heerenveen
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Het winkelcentrum Herenhof in Alphen a/d Rijn was toe aan een opfrisser. Voor dit werk 
heeft Balink ervoor gekozen om samen te werken met partners die al meerdere decennia 
of zelfs bijna een eeuw met ons samenwerken in uitdagende projecten: Reynaers heeft 
de series CS86 en CS77 voor de kozijnen en de CF77 voor de vouwwanden van de winkels 
geleverd. Deze puien zijn voorzien van het HR++ glas.

Een belangrijk visueel aspect van de renovatie zijn de luifels, die uitgevoerd zijn in 
Reynaers CW50 serie en voorzien zijn van veiligheidsglas panelen in gelaagd 66.2. Dit 
veiligheidsglas ontwerpen en produceren wij zelf, inclusief het harden en lamineren, in 
onze eigen fabriek. Het float glas voor het veiligheidsglas van de luifels is afkomstig van 
AGC. Balink kiest hier bewust voor om het onderhoudsgemak voor de eigenaar. Mocht 
er in de toekomst een ruit breken, dan kunnen ruiten, ook na jaren, met een minimaal 
kleurverschil bijgemaakt worden.

Glazen luifels en winkelpuien 
Winkelcentrum Herenhof Alphen a/d Rijn
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Wij produceren corona scheidingsschermen voor horeca gelegenheden en alle andere 
toepassingen waarbij mensen geen minimum van 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen 
houden in twee types: klembaar aan de tafelrand en vrijstaand op de tafel. Op de foto 
staat de klembare variant. Dit systeem is toepasbaar voor tafelbladen tot 35 mm dikte. 
Let op: het eigen gewicht van de tafel moet geschikt zijn. Voordelen van glas: Zeer 
krasbestendig, blijft mooi, goed schoon te maken, strak design, antibacterieel, mooie licht 
doorlaat en luxe uitstraling.

Het pakket ontzorgt de klant compleet en bestaat uit: 1 st. glas blank gehard 6 mm dik, 
afmeting naar wens, 1 set glasklemmen met pakkingen: naar keuze in RAL 9006 (grijs) of 
RAL 9005 (zwart), 1 bijpassende inbussleutel.

Corona scherm 
Restaurant Venezia
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De producten van Balink zijn meestal B2B leveringen aan specialisten: wij doen alleen de productie en 
behalen daar winst voor de partijen in de keten. Onze eigen montage ervaring geeft onze engineers 
een voorsprong als het gaat om hedendaagse en binnenstedelijke bouwlogistiek. Deze kwaliteit zetten 
we in voor onze B2B klanten die zelf monteren.

Productie kan in iedere gewenste volgorde en deelorder plaats vinden. Daarnaast kunnen we de 
levering in volgorde van de assemblage of montage van de klant garanderen. Bijvoorbeeld voor deuren 
of wandpanelen: per verdieping, per wand of bouwunit, in volgorde op afgesproken tijden leveren.

Levering kunnen op traditionele glasbokken, maar kan ook op onze custom made aluminium 
glasbokken, die maximaal 1200 mm hoog zijn en rond de 20 kg wegen. De voordelen van aluminium 
bokken zijn legio: ze kunnen tot naast de montage plek gereden worden zonder vorkheftruck. Ze 
passen in een personenlift en kunnen dus zonder speciale voorzieningen (kraan / vrachtwagen) 
leeg afgevoerd worden. Ze zijn tilbaar door een team van monteurs en passen achterin gangbare 
montagebussen. De klant hoeft geen logistiek te plannen voor het retourneren van de lege bokken. 
Geen extra vrachtwagen bewegingen, kooi-aap of vorkheftruck zijn nodig bij afvoer.

Al vele klanten hebben dit als ei van Columbus benoemd. Gaat u dat ook doen?

 

Glazen scheidingswanden en deuren 
Hoofdkantoor Friesland Non-Ferro Metaal B.V
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De anti bacteriële eigenschappen van glas zijn waardevol in de keuken. We kiezen als glas 
extra helder float. Hiermee minimaliseren we de groene waas van standaard glas. Nadat 
glas in de fabriek voorbewerkt is begint het proces van keramisch printen. De print is de 
Calacatta (wit marmer) is uit de interiori catalogus van printer leverancier Dip-Tech. De 
eerste print laag bestaat uit de kleur aspecten van de marmer structuren. In laag twee 
is het wit in alle facetten geprint. De derde en laatste laag, voordat de panelen gehard 
worden, is een wittesteun laag die diepte en warmte aan de kleuren geeft.

Net als het ontwerp en de productie is de installatie ter plaatse een specialistische klus 
die door de monteurs van Balink met rust en ervaring uitgevoerd wordt. Al deze aspecten 
samen creëert een unieke keuken voor de klant.
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Keramisch geprinte glazen achterwanden 
Keuken familie T Drachten



Glaspanelen voor een kunstwerk in Stavoren dat is neergezet op de nog bestaande 
fundamenten van een 16e eeuws blokhuis (een fort). Adviesbureau Interra en 
architectenbureau Inbo tekenden het ontwerp van dit in het oog springende kunstwerk. 
De glasconstructie verbeeld de contouren van het blokhuis in het landschap dat 
uitkijkt over het IJsselmeer. In het cortenstaal frame zijn vitrines opgenomen waar de 
archeologische vondsten getoond worden. Stukken van de oude fundering worden 
zichtbaar gemaakt voor het publiek door middel van beloopbaar glas.

De beeldbepalende glaspanelen zijn meer dan drie meter hoog. Het glas is in drie lagen 
gemaakt, die verjongd gelamineerd zijn en hebben geen dikteverschil met het corten 
staal frame.

Middeleeuws blokhuis in glas  
Hanzenkwartier Stavoren
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Een deel van het werk dat bij Balink uitgevoerd wordt, is erop gericht om veel vragende 
klanten met bijzondere wensen blij te maken. Deze wastafels zijn hiervan een voorbeeld. 
We gebruiken diverse technieken voor het creëren van het uiteindelijke luxe resultaat. 
De ontwerpen voor dit werk zijn gemaakt door YBB architecten. Onze technici bedachten 
de oplossing voor de sifon en de zwarte afwerking van deze custom made RVS afvoer, 
waardoor deze nauwelijks zichtbaar is onder het geprinte glas.

Daarna was het de beurt aan onze grafisch vormgeefster, die het aangeleverde 
beeldmateriaal transformeerde naar passend glasdesign. Onze fabricage technici 
maakten ook een aantal speciale stappen, zodat het keramische printwerk op dit kleine 
formaat glaspaneel door de hardingsoven verwerkt kon worden. Als laatste was de 
assemblage van alle losse elementen een aantal dagen werk voor een vakman.

Museale wastafels 
Interieur familie X Amsterdam
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Kernwoorden voor aluminium kozijnen zijn stijlvol, strak, onderhoudsarm, uitstekende 
isolatiewaardes. Met maximale vrijheid ontwerpt de architect met oog voor detail een 
gevel met compromisloos comfort voor de gebruiker. Balink is dealer van Reynaers en 
Kawneer, op hun websites vindt u de ontelbare mogelijkheden van deze veelzijdige kozijn- 
en geveltechniek. Beide bedrijven hebben hun sterke kanten. In overleg met de ontwerpers 
en gebruikers kiezen we de meest geschikte profiellijnen voor onze klanten. Duurzaamheid 
is voor de hele keten van belang: een aantal series is Cradle to Cradle gecertificeerd (net als 
een aantal glaslijnen van onze huisleverancier AGC). In het algemeen worden de aluminium 
profielen geproduceerd van bijna de helft gerecycled aluminium. Ons afval in glas en 
aluminium werkt daar aan mee.
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Aluminium gevels 
Villa familie Z
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Mercurius 20 Heerenveen, Nederland
T. 0513-622488 | info@balink.nl

www.balink.nl

Met dank aan de fotografen.

© Copyright Balink 2020. 

Balink zet vakwerk voorop sinds 1923, dat doen we met een groep van 
ongeveer zeventig vakmensen vanuit onze thuisbasis Heerenveen.  
Wij staan voor klantgericht, behulpzaam in het vinden van oplossingen 
voor technische uitdagingen en innovatie op het snijvlak van vlakglas en 
aluminium gevels. ‘Ja en amen’- zeggen zit niet in onze Friese wortels.  
Die kracht geven we vorm zodat de klant er beter van wordt. 

We zijn trots op ons vak en staan voor ons vakmanschap.


