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Wandoplossingen met ultraslank, integreerbaar profiel
Sinds enkele jaren heeft avc een partnership
met de Italiaanse designspecialist
GEMINO. Op Interieur 2008 stelden
beide bedrijven hun eerste geïntegreerde
glazen wandoplossing voor. Nu lanceert
AVC-GEMINO een nieuw, nog verfijnder,
concept: het ‘GX’ multifunctioneel profiel
van amper 69 mm breed, waarvan de lip
tegen het glas loopt.
“Door onze trappenactiviteit af te splitsen naar een afzonderlijk bedrijf, kunnen we ons nu volledig focussen op onze
specialisatie en core business: geïntegreerde glazen wandoplossingen en akoestische deuren”, aldus Dominiek Callewier
(Managing Director AVC, Kortrijk): “De drie hoekstenen van
onze AVC-GEMINO geïntegreerde glazen wandoplossingen zijn
design, flexibiliteit/ functionaliteit, en akoestische performantie. De goede ‘match’ tussen de finesse van Italiaans design, en
onze technische en praktische ervaring zorgt voor de volledige
integratie van technieken in het profiel. We denken mee met
architect en opdrachtgever om hun esthetische en functionele
wensen te vertalen in een uitgepuurd eindresultaat.”

wandpanelen in een labo. Wat de keuzes van kleuren en afwerkingen betreft, volgen we de architecturale trends.”

Ritme architectuur volgen
“Een volledig geïntegreerde en hoogkwalitatief afgewerkte
glazen wand zorgt niet enkel voor aangename akoestische
ruimtes, maar volgt ook het ritme van de architectuur”, aldus Callewier. “De flexibiliteit is er niet alleen in de bouwfase,
maar ook bij eventuele verbouwingen. Daarom zijn we graag
van in de ontwerpfase bij een project betrokken. De functionaliteit en het geïntegreerde concept zorgen dan niet voor een
meerkost. Zo ontwikkelden we, op vraag van een internationaal gerenommeerd architectenbureau, een oplossing voor
het integreren van een ventilatie-oplossing.” Een recent project is onder meer het hoofdkwartier van GUCCI in Milaan.
(Door Philip Declercq - Foto’s AVC-GEMINO)
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Ultrafijn multifunctioneel profiel

AVC integreerde een ventilatie-oplossing in dit geïntegreerde plafondprofiel. Bemerk de akoestisch performante schuifdeur.
In functie van toekomstige behoeftes kunnen kantoorruimtes worden toegevoegd, verminderd of kan de indeling ervan worden gewijzigd.
DIMENSION

Met het GX multifunctioneel profiel lanceert AVC-GEMINO een
nieuw, zeer stevig, maar nog slanker profiel - amper 69 mm
in plaats van 81 mm -, waarvan de lip tegen het glas loopt.
“Een winst van meer dan 10 mm”, aldus Callewier. “Door
de lichte constructie is het systeem - zowel met opbouw- als
inbouwprofielen - eenvoudig en krachtig van lijn. Vloeren,
(koel)plafonds, ventilatie, verlichting, rolgordijnen… worden
naadloos via diverse profielcombinaties geïntegreerd. Een
ander pluspunt van het GX multifunctioneel profiel: wanden
(in glas of vol) kunnen weggenomen worden zonder schade
aan vloeren en plafond. Akoestische waarden werden in
situ gevalideerd, op volledige deur/wandgehelen, en niet op
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