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Arcadebouw aan Mercatorplein (Plan West) Amsterdam. 
Ontwerp: Dr, BERLAGE. 

Detail Arcadebouw aan het Mercatorplein (Plan West) Amsterdam. 
Ontwerp: Dr. BERLAGE, 



Portiek- en Trappanhuisverlichting 	 Portiekverlichting 
aan de Pluvierstraat te Scheveningen. 	 aan de Jurriaan Kokstraat te Scheveningen. 

Ontwerp: Dienst van S. en V. 's-Gravenhage. 	 Ontwerp:  Arch.  G. DE GROOT. 

Portiek- en Trappenhuisverlichting 
aan de Tesselschestraat te ,Scheveningen. 
Ontwerp: Architectenbureau; de Bruyne. 

Wijkgebouw te Leerdam. 
Ontwerp:  Arch.  J. W. JANZEN. 



EEN NIEUW BOUW-ELEMENT 

SEDERT jaren worden door ons met succes in den handel gebracht de bekende doos-
vormige glazen bouwsteenen, zooals o.a. het model volgens ontwerp van Dr. BERLAGE. 
Deze modellen leenen zich uitstekend voor die gevallen, waarin een lichtdoorlatende, 

tevens ondoorzichtige wand moet worden verkregen, terwijl bovendien de warmte-isoleerende 
eigenschappen van den wand van belang zijn. 

Er komen echter talrijke gevallen voor, waarin dit laatste van minder belang geacht 
kan worden, maar waarbij de prijs van den wand een belangrijken factor vormt. 

Men denke hierbij aan glazen wanden in fabrieksgebouwen, centrales, ketelhuizen, 
pakhuizen, autogarages, wanden in gemeenschappelijke muren, enz., waarbij het vooral aan-
komt op een wand met groot lichtdoorlatend vermogen en weinig onderhoud. 
Voorts aan kerkgebouwen, torens, trappenhuizen, portiekingangen, winkelpuien enz., waarbij 
ook het architectonisch aspcct meespreekt. 

Tot al deze doeleinden leent zich uitstekend het nieuwe, door mij gepatenteerde glazen 
bouw-element „VERA-Lux" volgens bijgaande afbeeldingen. Door zijn V-vormige gedaante 
paart dit element licht gewicht aan groote stabiliteit en sterkte, zoodat vrij groote 
wandoppervlakten zonder eenige bewapening kunnen worden opgebouwd. Voor groote 
vakken kan een eenvoudige bewapening van rond ijzer aangebracht worden. 

De afmetingen passen bij metselwerk van waalformaat. Elk bouw-element werkt 
gelijk met twee lagen en twee koppen, wat van groot gemak is bij de toepassing.1 

Voor het verwerken kan gewone, niet te vochtige, slappe cementspecie het beste 
toegepast worden. 

Voor bijzondere doeleinden is tevens verkrijgbaar een eindvorm, waarbij een der 
horizontale wandvlakken van het element geheel dicht is, zoodat het element bijv. buiten 
het muurwerk kan steken. 

Van zeer groot belang is de vergrooting van het lichtdoorlatend oppervlak 
tengevolge van de bijzondere vormgeving. Vooral bij van terzijde vallend licht is daardoor 
de vermeerderde lichtsterkte opvallend tegenover een gewonen vlakken glaswand, 
terwijl het licht tevens meer verspreid wordt. Bij trappenhuizen, portieken, enz. kan zulks 
van groot voordeel zijn. 

Architectonisch is de werking van het nieuwe glazen bouw-element zeer belangrijk. 
Door zijn plastische vormgeving onderscheidt een wand van deze elementen zich 
essentieel van een gewone glazen wand. 

Ook op dit gebied trad Dr. BERLAGE als baanbreker op en paste terstond na hunne 
verschijning deze elementen op groote schaal toe bij het door hem ontworpen Mercator-plein 
in Uitbreiding-West te Amsterdam. Bijgaande afbeeldingen geven hiervan een beeld. Tevens 
zijn nog enkele andere gevallen afgebeeld, waarin deze bouw-elementen reeds toegepast werden. 

Ten slotte is de prijs van het bouw-element zoodanig, dat de toepassing in vele 
gevallen voordeeliger zal zijn, dan een houten kozijn met ramen of stalen ramen, met inbegrip 
van het glas- en schilderwerk, afgezien nog van het wegvallen van het onderhoud aan 
deze laatste constructies verbonden. 

EMILE SANDERS, ALEX. BOERSSTRAAT 21, AMSTERDAM (Zuid). 
TELEGRAM-ADRES: VERALUX. 	 TELEFOON 23428. 



In aanbouw zijnde Ketelhuis aan het Wilhelmina Gasthuis Amsterdam. 200 vierk. meters. 

Bovenlichten Showroom aan de Fahrenstraat hoek Cederstraat. 
Ontwerp:  Arch.  G. DE GROOT. 	Puibekleeding met Graniver-tegels (Glasmozaïek) van 10 x10 cM. 
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