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Guardian Glass glazen omhulsel geïnstalleerd op Punta de Mar, een 
unieke vooruitstrevende drijvende accommodatie in Spanje 

 
Bertrange, Luxemburg, 12 februari 2019 – De architectenstudio Mano de Santo en 
KMZero, Open Innovation Hub, onderdeel van Martinez Group, koos voor Guardian Glass, 
toen ze Punta de Mar, de eerste drijvende, dynamische en vooruitstrevende accommodatie 
in Spanje ontwierpen. Dit innovatieve project, dat door de start-up Punta de Mar werd 
ontwikkeld, wil het concept belevingstoerisme naar een hoger niveau tillen. Het eerste 
prototype staat al in Club Náutico in Denia op de Middellandse Zee. 
 

 
 
Punta de Mar is een drijvend platform met een omzichtig, minimalistisch architecturaal 
ontwerp dat functioneel is met respect voor het milieu. Door gasten met al hun zintuigen de 
omgeving te laten ervaren, wil het project zorgen voor een eenwording met de natuurlijke 
omgeving met alle intimiteit, comfort, ontspanning en een gevoel van welbehagen van dien. 
Dit is mogelijk dankzij onder andere het glazen omhulsel van Guardian Glass - een van de 
strategische bondgenoten van het project - die verantwoordelijk was voor de keuze en 
levering van het glas en technische ondersteuning heeft geboden bij de glastoepassingen 
voor dit nieuwe grensverleggende bedrijfsproject aan de mediterrane kust, waarvan 
iedereen nu al de mond vol heeft. 
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“We kozen Guardian Glass voor dit project,” zegt Frances de Paula García, architect van 
Mano de Santo, “omdat het bedrijf het meest efficiënte glas biedt. Met het oog op de 
kenmerken van dit project waarvoor we aan extreme eisen moesten voldoen, zochten we 
uitmuntendheid. Een ander belangrijk aspect is dat we op hun technische ondersteuning 
konden rekenen.” 
 

  
 
In de drijvende structuur werd driedubbel Guardian-glas gebruikt voor superieure 
energiebesparing, veiligheid en akoestische isolatie. Aan de buitenkant werd Guardian 
SunGuard® SN 70/35 HT selectief glas geplaatst, gevolgd door Guardian ExtraClear®, een 
tussenliggende glaslaag, en aan de binnenkant werd Guardian ClimaGuard® Premium2 
gelaagd glas gebruikt om de algemene veiligheid en energie-efficiëntie te verbeteren. Dit 
glaselement biedt een lichttransmissie van 61% en een zontoetredingsfactor van 32%. Dat 
betekent dat het glas veel zonlicht binnenlaat, terwijl het merendeel van de hitte wordt 
tegengehouden. Hierdoor is Punta de Mar uitstekend thermisch en akoestisch geïsoleerd, 
met een hoge mate van zonwering en veiligheid, waardoor een kern met zeer hoge 
prestaties en energie-efficiëntieniveaus ontstaat. Het glas biedt niet alleen een veel 
transparanter, helderder en discreter zicht op de omgeving van binnenuit, zoals de zee en 
de natuurlijke omgeving, het vervaagt ook de grenzen tussen binnen en buiten, waardoor 
de gasten volledig in de voortdurend veranderende omgeving kunnen opgaan. 
 

  
Voor de binneninrichting van het project werd Guardian SunGuard® HD Silver 20 
gespecificeerd (in kleerkasten, hoofdeinden en de badkamer) om met verschillende 
reflecties te kunnen spelen. De verschillende spiegeleffecten zorgen voor meer privacy in 
deze intiemere ruimtes, terwijl er op andere plaatsen interessante, speelse effecten worden 
gecreëerd die de ruimte vergroten en de buitenomgeving binnenbrengen. 



 
De architect benadrukt hierbij: “Het belang van het glas en van alle andere materialen die 
we hebben gekozen, was doorslaggevend. Ze hebben ervoor gezorgd dat de 
accommodatie volledig in de omgeving wordt opgenomen. Vooral het glas moest daarvoor 
aan enkele specifieke prestaties op het vlak van transparantie [naast isolatie] voldoen en 
voor het comfortaspect ook grote afmetingen hebben. Bovendien moest het glas voor de 
leefruimte van het verblijf voor een 360°-ervaring zorgen, waardoor de gast zich in de 
omgeving opgenomen voelt. Het is een ervaring van totale harmonisatie en het glas helpt 
daarbij.” 
 
De opvallende schuifdeuren van het project vormen eveneens de perfecte aanvulling voor 
het glas, omdat de ramen en deuren zo ver mogelijk kunnen worden geopend door het 
gebruik van geminimaliseerde aluminiumprofielen voor een ongehinderd zicht en zo veel 
mogelijk natuurlijk licht. 
 
Ontwerp en technologie in functie van de gast* 
Het paviljoen heeft een totale oppervlakte van 74 m2 en is ontworpen voor twee personen. 
Het is ingedeeld in twee verdiepingen met een minimalistisch ontwerp en eenvoudige 
inrichting. De benedenverdieping van 40 m2 bestaat uit een passagiershut met 
aangrenzende badkamer en een privéterras ter uitbreiding van de binnenruimte. De 
bovenverdieping van 34 m2 bestaat uit een ontspanningsdek. Beide plaatsen zijn voorzien 
van verlichting en achtergrondmuziek. 
 



 
Een ander kenmerk van Punta de Mar is dat gasten voortdurend controle hebben over hun 
beleving door middel van een huisautomatiseringsapp, waarmee bepaalde aspecten van de 
accommodatie kunnen worden geregeld. Door de innovatieve technologische oplossingen 
van dit project kunnen de gasten de verlichting, het geluid, de geuren en het 
veiligheidsniveau bepalen. Ze kunnen op het platform zelf of op afstand worden geregeld. 
 

 
Het is het vermelden waard dat de verlichting op Punta de Mar biodynamisch is. Dat 
betekent dat natuurlijk licht van buiten binnen wordt gereproduceerd en het licht naargelang 
de dag vordert van tint verandert om de veranderingen van het natuurlijk licht na te 
bootsen. 
 
Duurzaamheidsbelofte* 
Punta de Mar is een duurzaam toeristisch initiatief dat geen reststoffen achterlaat, omdat 
het een modulaire constructie is met een systeem op basis van “plug-and-go”. Ze wordt 
bovendien in de omgeving geïntegreerd en maakt gebruik van materialen met een lage 
milieu-impact. Een ander voordeel is dat de constructie kant-en-klaar is, over water kan 
worden gesleept en gemakkelijk over de weg kan worden vervoerd.  



Hierdoor kan Punta de Mar naar verschillende natuurlijke landschappen en decors worden 
verplaatst met beschikbare aansluitingen voor nutsvoorzieningen (hotels aan zee of met 
een privéstrand) om gasten een unieke en exclusieve belevenis te bieden. 
 
Voor dit project is het Guardian glas verwerkt door Control Glass (www.controlglass.com) 
en geïnstalleerd met behulp van Technal aluminium system (www.technal.com). 
 
Voor meer projecten met Guardian glas, bezoek https://inspire.guardian-
possibilities.com/en/get-inspired.  
 
(*) Informatie mede mogelijk gemaakt door de projectontwikkelaars: Mano de Santo en KMZero, Open 
Innovation Hub, onderdeel van Martinez Group. 

 
Guardian Glass 
Guardian Glass, een belangrijke bedrijfsunit binnen Guardian Industries, is een van de 
grootste fabrikanten ter wereld van floatglas, gecoat glas en bewerkte glasproducten. In zijn 
25 floatglas-fabrieken verspreid over de hele wereld produceert Guardian Glass 
glasproducten met hoge prestaties voor gebruik in architecturale toepassingen buiten en 
binnen (zowel voor commerciële als residentiële gebouwen), in de automobielsector en in 
technische producten. Glas van Guardian is terug te vinden in woningen, kantoorgebouwen 
en auto's, en in een enkele van 's werelds meest iconische architecturale 
bezienswaardigheden. Het Guardian Glass Science & Technology Center werkt met behulp 
van de meest geavanceerde technologie voortdurend aan het creëren van nieuwe 
glasproducten en oplossingen, zodat de klanten zicht krijgen op wat allemaal mogelijk is 
See what’s possible®. Bezoek guardianglass.com. 
 
Guardian Industries  
Guardian Industries, een wereldwijd actieve onderneming met hoofdkantoor in Auburn Hills, 
Michigan, VS, heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-
Oosten en Azië. De bedrijven van Guardian hebben ongeveer 18.000 werknemers in dienst 
en produceren hoogwaardig floatglas, gecoat glas en hoogwaardige bewerkte 
glasproducten voor toepassingen in de architectonische, woningbouw-, interieur-, transport- 
en technische sector, alsmede hoogwaardige verchroomde en gelakte 
kunststofcomponenten voor de automobiel- en vrachtwagensector. Guardian streeft ernaar 
de partner van voorkeur te zijn voor onze klanten, leveranciers, werknemers en 
gemeenschappen op basis van wederzijdse voordelen. Dit is de drijvende kracht achter 
onze niet-aflatende focus: mensenlevens verbeteren door producten en diensten te leveren 
die beter worden gewaardeerd dan andere alternatieven, en dit te doen op een 
verantwoorde manier, waarbij we zuiniger omspringen met hulpbronnen. Guardian is een 
100% dochteronderneming van Koch Industries, Inc. Bezoek guardian.com. 
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Het team van de architectenstudio Mano de Santo.  
(Foto Mano de Santo ®. Alle rechten voorbehouden, GRDPR166)  
 

  
 

  
Guardian Glass glazen omhulsel geïnstalleerd op Punta de Mar, een unieke 
vooruitstrevende drijvende accommodatie in Spanje.  
(Foto’s Mano de Santo ®. Alle rechten voorbehouden, GRDPR166)  
 
 
Dit persbericht en de betreffende foto's kunnen worden gedownload van 
www.PressReleaseFinder.com. 
Tevens kunt u voor afbeeldingen met erg hoge resolutie contact opnemen met 
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) of  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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