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Glas is een uitermate geschikt materiaal voor duurzame gevel bekleding mede omdat 
de kleurvastheid van geëmailleerd glas onovertroffen is. Met onze (keramische) printer 
produceren we niet alleen geëmailleerd glas in alle effen kleuren maar ook ieder gewenst 
motief en patroon in fullcolor. In combinatie met een blind of semi-blind gevel systeem 
krijgt het design ongehinderde aandacht. Balink produceert deze innovatieve glasgevels 
in eigen fabriek. Onze vakmensen zijn niet alleen in ontwerp en productiefase een partner 
voor de klant, ook onze monteurs zijn een aanwinst voor iedere bouwlocatie.  
De specialiteit van Balink is niet voor niets binnenstedelijke bouwlogistiek. 
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Constructief verlijmde glasgevel 
Gevel Albert Heijn Weesp
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Een ingrijpende transformatie op de grens van Heerenveen met zicht op de A7: het was 
een weiland en nu is 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 die verbeeld wordt in de turf gestookte bakstenen van het 
gevelwerk. Een open routing zonder verborgen deuren. Vanuit de aula kijken de gasten 
tijdens plechtigheden door een enorme raampartij over een klein meertje naar de 
snelweg waar het leven doorgaat en voorbij raast. Het groene dak..

Deze visie van architect Jetze Sipma is uitgerold op het bureau van de glas gevel 
ontwerpers van Balink Glas & Aluminium. 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.

Isolatieglas gevel in XXL ruiten en aluminium kozijnen 
Crematorium Haskerpoort Heerenveen



Voor het beeld bepalende pand op de hoek Oudegracht – Lange Viestraat in hartje Utrecht 
ontwierp Rijnboutt Architecten een visie die het pand terugbrengt naar de luister van 
1928. Het glas van de beeldbepalende 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 dat is geassembleerd tot isolatieglas.

Afhankelijk van toepassing en situatie kan door deze techniek veel beter 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.  
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Keramisch geprint isolatieglas 
ING house Utrecht



De antibacteriële eigenschappen van glas, alsmede het gladde oppervlak dat makkelijk 
te ontdoen is van graffiti maken 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. De panelen zijn blind aan de gevel bevestigd 
door het gebruik van een beproeft aluminium constructief ophang systeem en een 
structurele verlijming van de glaspanelen op het systeem. Balink Glas & Aluminium voert 
deze gespecialiseerde voorbereidingswerkzaamheden uit in eigen huis conform geteste 
werkprocedures.
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Constructief verlijmde glasgevel 
Busstation Tilburg



Een vliesgevel is een aluminium gevel die van buitenaf van glas voorzien wordt en aan 
eisen van inbraakwering voldoet zoals een van binnenuit beglaasde klassieke gevel dat 
ook doet. Vooral als de klant grote ruiten zonder naden als visuele benadering kiest, is 
een vliesgevel vaak een goede oplossing. De ruiten worden van buitenaf met een kraan 
makkelijker geplaatste dan van binnenuit. Een zegen voor interieur vloeren en de Arbo 
omstandigheden van de monteurs. De isolaties waardes van een moderne vliesgevel 
kunnen de concurrentie met elke andere kozijn oplossing prima aan: kortom een 
vliesgevel is een mooi product waarmee een klant voor lange termijn gelukkig gemaakt 
kan worden. Dit geldt zowel voor de zakelijke als de particuliere markt.
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Structurele vliesgevels 
Villa Fam. Spijkerman



Een strakke glasgevel voor het universitair sportcentrum van de TU Delft. Een basisvraag 
waar Balink Glas & Aluminium een mooi aanzicht voor kan produceren naar wens van de 
architect en eindgebruiker. In overleg heeft de architect gekozen voor een standaard kleur 
colorbelT dat door Balink structureel verlijmd is. Hiermee maakt Balink een glasgevel 
die aan alle technische en esthetische eisen voldoet en volledig met de blinde montage 
techniek van Wageco geïnstalleerd mag worden.

ColorbelT is een gehard glasproduct dat in vele kleuren verkrijgbaar is en tevens in 
custom kleuren geproduceerd kan worden. Dit glas wordt in onze fabriek structureel 
verlijmd op Wageco glasprofiel. Op een zorgvuldig uitgevlakte ondergrond monteren 
onze vakmensen vervolgens het Wageco muursysteem waar daarna de glaspanelen 
op geplaatst worden. Dus geen boutgaten, geen spiders of andere mechanische 
bevestigingsmiddelen in het zicht, maar een geheel glad afgewerkte strakke gevel die 
uitstekend past in zowel renovatie als nieuwbouw situaties.

Constructief verlijmde gevel met aluminium kozijnen 
Sports & Culture Centre TU Delft
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Glazen gevels geven moderne architectuur een stijlvolle uitstraling en zijn zeer 
geschikt voor een duurzame gevelbekleding. De kleurvastheid van geëmailleerd glas is 
onovertroffen. Door de intense en sprankelende kleuren geeft u een gebouw de look 
die past bij het karakter. Glazen gevels zorgen voor een transparant, open gevoel met 
een natuurlijke lichtinval. Welke kleur u ook kiest. Onze glasgevels zijn veilig bij extreme 
temperaturen, krasvrij, vlekvrij en u heeft geen last van verkleuring. Alles gemonteerd 
tegen een geteste en beproefde aluminium achter constructie. Wij adviseren, helpen bij 
de realisatie van het ontwerp én doen budgetcalculaties.

Veel architecten gebruiken glazen gevels om een gebouw de juiste uitstraling te geven. 
Behalve een ruime keuze in kleuren en geprint glas kunt u ook kiezen uit diverse vormen 
van de glazen gevel. Samen met onze vakmensen zorgen wij ervoor dat u het beste 
ophangsysteem krijgt voor het gebouw inclusief de allermooiste glazen gevels. Wij 
denken met u mee en kijken verder dan de standaardoplossingen. Wat u ook wilt voor uw 
glazen gevel: bij Balink vindt u het.

Constructief verlijmde glas gevel 
Hoofdkantoor H. Metaalwerken Utrecht



In het centrum van Heerenveen zijn boven een winkelgelegenheid 14 appartementen van 
hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd. Balink was verantwoordelijk voor het produceren en 
plaatsen van de aluminium kozijnen en deuren.

De kozijnen zijn gemaakt van een Reynaers profiel dat voldoet aan de huidige eisen op het 
gebied van stabiliteit en veiligheid. De kozijnen realiseren een isolatiewaarde die lager is 
dan 1.65 W/m²K. Het profiel is geschikt voor drievoudige beglazing, echter is in dit geval 
gekozen voor standaard HR++ glas.

Bovendien is in deze situatie gekozen om de zonwering en ventilatie, in één systeem te 
verwerken met het kozijn. De rechte kap van het systeem zorgt voor een strak en stijlvol 
gevelbeeld. De zonwering is elektrisch te bedienen.

In de binnenplaats van de appartementen zijn een drietal kwalitatief hoogwaardige 
brandwerende aluminiumdeuren geplaatst. De deuren zijn gemaakt van een Reynaers 
profiel dat naast uitstekende prestaties biedt betreft waterdichtheid, isolatiewaarde en 
inbraak, vooral excelleert op het gebied van brandwerendheid.

Aluminium gevel 
Winkelhart Heerenveen
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In het voorjaar van 2017 is Balink benaderd om mee te werken aan de verbouw van 
een appartementencomplex in Woerden. Het werk omvatte acht appartementen op de 
begane grond en acht appartementen op de verdieping. Het aandeel van Balink in dit 
project was het plaatsen van een aluminium vliesgevel aan de buitenzijde van de galerij 
waardoor er een inpandige hal ontstaat. Het systeem dat is gebruikt voor de aluminium 
vliesgevel is de CW50 serie van Reynaers. Dit systeem voldoet aan alle eisen van de 
hedendaagse architectuur en kenmerkt zich als slank profiel waardoor er een maximum 
aan lichtinval wordt gecreëerd. Het is mogelijk om in dit systeem gebruik te maken van 
triple isolatieglas. In dit project is de keuze gemaakt om standaard isolatieglas toe te 
passen, omdat de vliesgevel aan de buitenzijde van de galerij is geplaatst. Daarnaast heeft 
de vliesgevel geen isolerende functie maar dient als overkapping van de galerij.
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Droogloop galerij 
Appartementen complex Woerden



Een driedimensionaal scheve lichtinval 
Dakconstructie restaurant Leeuwarden

Het benutten van vierkante meters, behouden van historische kernwaarden en het 
creëren van modern comfort met ruim daglicht. Drie belangrijke bouwkundige aspecten 
voor de eigenaar en exploitant van binnenstedelijk horeca onroerend goed. Adema 
Architecten stond voor een uitdaging in het centrum van Leeuwarden waarbij het 
optimaal benutten van de perceel oppervlakte en binnenhalen van daglicht in een horeca 
omgeving ijkpunten waren binnen de context van een monumentaal pand. 

Balink ontwikkelde in nauwe samenwerking met alle partijen een daklicht constructie 
over drie scheve assen: dakafschot en hellingshoek van het glas zijn gegevens voor de 
veiligheidsnormen van sneeuwbelasting, de muren van het pand die uit het lood staan 
vormen de uitdaging. Het Reynaers vliesgevel profiel CW50 is gekozen om het werk in uit 
te voeren. De isolatie glas opstelling: binnenblad gelaagd, buitenblad gehard en voorzien 
van overstek ten behoeve van de waterwerendheid. Jarenlange ervaring is nodig zowel op 
de engineering afdeling, als productie en montage voor een klus als deze: het werk ziet er 
bedrieglijk eenvoudig uit. Een prachtig werk is opgeleverd aan de gebruiker. 
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Mercurius 20 Heerenveen, Nederland
T. 0513-622488 | info@balink.nl

www.balink.nl

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.

Met dank aan de fotografen.
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