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HAKKIMIZDA

Waagner Biro steel and glass mimari bina giydirmeleri alanında çok uluslu bir uzman yüklenicidir. 
Neredeyse 170 yıllık bir geçmişe sahip olan Waagner Biro, 1881’den beri çelik ve camda cesur ve 
heyecan verici mimari vizyonların gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor ve mühendislik yapıyor.

Mühendisleriz, mimarlarız ve tasarımcılarız, fakat hepsinden önemlisi inşaatçıyız, bazı şeylerin 
yapımını sağlarız.

Waagner Biro steel and glass yerel pazarlarda bağlı firmalar ve şubeler işleterek dünya genelinde 
faaliyet gösteren Zeman Grubuna bağlıdır. 

Bu grup, Polonya ve Türkiye’deki iki fabrikasında çelik yapılar üretiyor.

Waagner Biro steel and glass grup genelinde standart süreçleri modül inşaat sistemlerini ısmarla-
ma mühendislik gelişmeleriyle birlikte sunarak müşterilerinin gereksinimlerini karşılıyor. İlgili bilgiler 
ve vasıflar, Waagner Biro steel and glass’ın köklü özellikleridir. 

Waagner Biro’ın çelik ve cam veya cephe inşaatlarının çoğu ilk bakışta tanınmaktadır, örnek olarak 
Berlin’de Reichstag Meclis Binasının kubbesi, Londra’da British Museum’un çatısı, Abu Dabi’de ışık 
yağmurlu Louvre kubbesi, Dublin’de Kongre Merkezi (Convention Centre), Salzburg’da Red Bull 
7. Hangarı. 

Bunlar dünyanın en büyük mimarları ve mühendislerinin bazılarıyla birlikte çalışarak 
gerçekleştirdiğimiz projelerden sadece birkaçı.



Waagner Biro steel and glass, Zeman Group’ a bağlıdır.



İLKELERİMİZ

Müşterilerimizin vizyonlarını gerçekleştirmek için basit ve etkili yollar buluyoruz, çözüme 
yönelik çalışıyoruz.

Partnerlerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte müşteriler, mimarlar ve danışmanlar ile kalıcı 
ilişkiler kuruyoruz ve mükemmel sonuçlar elde ediyoruz.

İnsanlarımızla ortak bir geleceği tutkuyla kuruyoruz.

Küresel emisyon ayak izimizle gelecek kuşaklar için sürdürülebilir değerler kuruyoruz.

Dayanıklı alt yapılara katkıda bulunuyoruz, sürdürülebilir sanayileşmeyi savunuyoruz ve 
yenilikler yapıyoruz.

İNANCIMIZ

Waagner Biro steel and glass’ın toplu başarısı, müşterilerimizin* de başarısıdır!

Sınırları zorlamak için neler yapılacağını sürekli soruyoruz, tasarım sınırlarını zorluyoruz ve en 
önemlisi çalışırken keyif alıyoruz.



Ruda Slqska. Polonya

ZEKON sp. z o.o. şirketi 2008’de kuruldu. ZEKON. Polonyalı/Avusturyalı profesyonel ve tecrübeli 
çelik sanayi grubu ZEMAN’ın üyesidir.  Modern fabrikamızda ileri teknoloji ürünü ekipmanlar 
ve makineler bulunmaktadır; vasıflı işçiler ve yöneticiler, hizmetlerimizin ve ürünlerimizin yüksek 
kaliteli olmasını sağlamaktadır.  Sanayi tesisleri, depolar, spor tesisleri ve ticari mekanlar için ve 
elektrik üretim ve petrokimya sektörlerinin gereksinimlerini karşılamak için çelik prefabrik yapılar 
inşa etmekte uzmanız.
ZEKON sp. z o.o.’nun modern ve otomasyonlu fabrikasında düz ve sivri SIN oluklu kirişler 
üretilmektedir ve bunlar kaynaklı profillere, sıcak çekilmiş profillere ve kirişlere kıyasla daha hafif 
ve cazip oldukları için son zamanlarda ün kazanmıştır.

Sakarya. Türkiye

Zeman Çelik, Sakarya Hendek 2. OSB’de 13.500 m² kapalı alan ve toplam 30.000 m² alan 
kaplayan fabrikasında tüm üretim süreçlerini en son teknoloji kullanarak yapmaktadır.
Teknolojik makine parkı yenilendiği için otomasyon oranı arttırıldı ve buna bağlı olarak üretim 
kalitesi ve kapasitesi de arttı.  Fabrikanın üretim kapasitesi 1.500 ton/ay.

Scheiflina. Avusturya

Hans Zeman ve ortakları 1965’te yapısal çelik yapılar inşa etmek için Zeman & Co şirketini kurdu. 
İlk yapıları genelde açılır-kapanır bir çatı altında veya açık havada inşa ettiler; 1966’da Schei-
fling’de ilk fabrika binasını kurdular.  56 yıldır faaliyet gösteren şirketin dünya genelinde müşteriler 
tarafından bildirilen başarıları, Zeman Grubunun fabrikalarının kalitesini kanıtlamaktadır. Schei-
fling’deki fabrika 2021’de satıldı, fakat işbirliği devam ediyor.

GRUP BÜNYESİNDE ÇELİK ÜRETİMİ



• 1881’den beri çelik ve camdan kaplamalar inşa etmek

• Free Form yüzeyler ve karmaşık geometriler

• Çelik halatla desteklenen yapılar

• Açılır kapanır çatılar

• Tarihi binalara modern çelik ve cam mimari ekleme

• Bombaya dayanıklı ve güvenlik puanlı cepheler

• Karmaşık alüminyum cepheler özel çözümleri

• Tekstil giydirmeler gibi özel malzemeler içeren entegre çözümler

• Cam gibi malzemelerin yapı elemanı olarak yenilikçi kullanımı

• Karmaşık rampalar ve merdivenler için çözümler

•  Güneş ağaçları ve hareketli güneş izleyicileri

•  İnşaat öncesi hizmet sözleşmeleri ve fizibilite çalışmaları

• Hizmet ve bakım sözleşmeleri

VİZYONDAN YENİLİĞE

Waagner Biro steel and glass, aşağıdaki ürünler için ortağınızdır:



TARİHÇE 
                                                                                              
PALMENHAUS SCHÖNBRUN                                                                                                                                                                                                     
REVITALISATION, VIENNA, AT

Yıl 1881. Waagner Biro’nun öncüllerinden biri olan Ing. Gridl, en ilginç çelik-cam binalardan birini inşa etti:  Viyana’da Schloss Schonbrunn Sarayının en güzel 
yapılarından biri olan Palmenhaus.  Çevre koşullarının yol açtığı hasarlardan ötürü bu antik çelik cam binanın restore edilmesi gerekti.  Bu zor görev Waagner Biro’ya 
verildi. 1986 – 1990 döneminde çelik binanın tamamı ve tüm camların yeniden inşa edilmesi gerekti.  Eski perçin tekniği ve modern teknolojiler birlikte uygulanarak 
mevcut sorunlar çözüldü ve hem özgün tasarıma sadık kalarak hem de performans hedefleri yerine getirilerek bina restore edildi.  “Yeni Palmenhaus” 1990’da açıldı.
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TARİHÇE   ST. STEPHENS CATHEDRAL
                                                                        VIENNA, AT
                                                                                                                                                                                       
Aziz Stephens Katedrali, Viyana’nın en ünlü tarihi eseridir. Kubbesi 14 ve 15. 
Yüzyıllarda inşa edildi. İkinci Dünya Savaşının son günlerinde çıkan bir yangın-
da büyük hasar gördü.  Yeniden inşa edilirken eski ahşap çatı söküldü ve ye-
rine çelik bir kasa konuldu; bu kasanın görevi yeni sırlı çatı karolarını ve antik 
gotik taş duvarları taşımaktı. 1950-1951 döneminde bu işleri yapma ve yeni 
çatı inşa etme görevi, Avusturya’nın önde gelen çelik yapı üreticilerinden biri 
olan Waagner Biro’ya verildi.

© WBSG © WBSG



Ekolojik mimar ve ressam Friedensreich Hundertwasser, daha önce karşı 
çıktığı bir fikri Viyana Belediye Başkanı Helmut Zilk’in ısrarı üzerine kabul 
etti: merkezi çöp yakma fırını, modern emisyon arıtma teknolojisi kulla-
narak Viyana’nın havasının daha temiz olmasını sağlayacaktı ve yaklaşık 
60.000 haneyi ısıtacaktı, böylece bu hanelerin havayı kirletmesi de önle-
necekti.  Ressam Hundertwasser’ın hayal gücü ve hem mimarın hem de 
belediyenin bu hayal gücünü izlemeye istekli olması, Spittelau İlçesi Isıtma 
İstasyonunu itiraz edilen bir yapıdan Viyana’nın en ünlü simgelerinden 
birine dönüştürdü.  Yapının düzensizliği ve şaşırtıcı biçimler ve renkler kom-
binasyonu, dış görünüşünü karakterize etmektedir.  Waagner Biro Steel 
and Glass kulenin dış cephesini tasarladı ve inşa etti, kullanılan yamuk 
biçiminde sırlı levhalar, kuleye hala devam eden belirgin ve kendine özgü 
karakterini kazandırmaktadır.
Müşteri: Fernwarme. Sanat tasarımı: Friedensreich Hundertwasser

TARİHÇE   FERNWÄRME SPITTELAU
                                                                                         VIENNA, AT                    

 



© Cavatina Holding

AVRUPA KITASI



BAYERISCHER LANDTAG - Genel Kurul salonunun çelik ve cam çatısının yenilenmesi
Maximilianeum, MUNICH, D

Bavarian Parliament’teki plenary salonunun cam tavanının yenilenmesi için rekabetçi bir diyalog formatında başarılı bir teklif aşamasından ve detaylı planlamanın 
tamamlanmasından sonra, proje bir sonraki zorlu aşamaya girdi. Nisan 2022’nin başında, özel bir proje şirketiyle birlikte erişim iskelesi yapımı ve üstünde yer alan hava 
koruma çatısının WBSG için kurulumu, zamanlamaya göre başladı. Yenileme çalışmaları sırasında, plenary salonu ve asılı cam tavanı korumak için Maximilianeum’un 
içine özel bir koruyucu tavan kurulacak.
Sadece bu hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, WBSG mevcut cam tavanı, ikincil çelik yapı dahil olmak üzere sökme işlemine başlayabilir. Sonrasında binada 
kalan birincil çelik konstrüksiyon yangına karşı yeniden korunacak ve yeni cam tavan kurulacaktır.
Tüm inşaat çalışmaları, devam eden devlet parlamentosu işlemleri ve aynı anda gerçekleşen diğer inşaat alanlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştiğinden, lojistik 
ve tüm proje katılımcılarıyla koordinasyon bu projede özel bir zorluk teşkil etmektedir. Yenilenmiş cam tavanın tamamlanması, 2023’ün başlarında planlanmaktadır
Müşteri: Staatliches Bauamt München 2 

© WBSG © vai  voggenreiter architekten | ingenieure



THE TRIPLE FOLLY
EBELTOFT, DK
The Triple Folly, Danimarka’nın Ebeltoft şehrinde, tekstil markası Kvadrat’ın merkezine yakın 
bir konumda bulunur. Resim gibi güzel bir kırsal manzaraya sahip olan Triple Folly, Ebeltoft 
Vig ve Kattegat’a bakmaktadır. Binada, Kvadrat tarafından misafirperverlik etkinlikleri ve 
konferanslar için bir mekan olarak kullanılmaktadır. Triple Folly, Alman sanatçı Thomas 
Demand tarafından Caruso St. John adlı İngiliz mimarlarla iş birliği içinde tasarlandı ve 
“Hat”, “Paper” ve “Plate” olarak adlandırılan üç farklı bina konseptinden oluşur. Triple 
Folly’nin “Hat Binası”, Rosemarie Trockel’in “Yes but” adlı sürükleyici sanat eserini barındırır 
ve binanın tasarımı, bu sanat eserinin etrafına uyacak şekilde yapılmıştır. Tam yükseklikte 
cam cephesiyle “Paper Binası”, toplantı odası veya kutlamalar için kullanılabilirken, 
“Paper” ve “Hat” arasında bulunan “Plate Binası” hizmet merkezi olarak görev yapar. 
WBSG, büyük boy kavisli üç katmanlı yalıtımlı cam üniteleri ve 2,8 metre yükseklikte 
kavisli paslanmaz çelik kaplamalı kapıları içeren cephe paketi ile 2020’nin başlarında 
ödüllendirildi ve projeyi bir yıl içinde tamamladı. İç dekorasyon ve peyzaj çalışmalarının 
ardından, Triple Folly 2022’de açıldı. 

Müşteri: Kvadrat
Mimar: Caruso St. John in cooperation with Thomas Demand
Tamamlama: 2021
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CAVATINA HALL
Bielsko-Biala , PL
Gayrimenkul şirketi Cavatina Holding S.A., Krakov, yüksek kaliteli ofisleri, modern toplantı odalarını 
ve teraslı kafeleri içeren altı katlı çok işlevli bir bina inşa ediyor. Ancak binanın ana çekim noktası, en 
yüksek akustik standartlara sahip 650 dinleyici için bir konser salonu olacak. Hatta bir kayıt stüdyosu 
bile müzik salonuna entegre edilecek. Konser salonunun yarı daire şekli içeride, sıkıştırılmış, ses emici 
beton yapıda dışarıda yansıtılır ve bu yapı karmaşık bir çelik konstrüksiyonla kaplanır, alışılmadık bir 
spiral cam kabuğu ile kaplanır.
Eylül 2020’de, Zeman HDF ve Waagner Biro steel & glass şirketleri, cam kaplamalı çelik yapı için 
ödül aldılar. Zorluklar sadece geometride değil, aynı zamanda son tamamlama tarihi için de son 
derece sıkı bir programda yatıyordu. Toplam cam alanı 1.800 m²’dir ve 1.800 çelik eleman tarafından 
desteklenmektedir. Bu elemanlar, 870 farklı çelik düğümüyle birbirine bağlanmıştır. Toplam cam 
parçası sayısı 887’dir.
Eylül 2021’de, konser salonu ilk konuklarını, yani seyircileri ve sanatçıları ağırladı.
Müşteri: Zeman HDF
Cavatina Hall won the Polish Steelwork Award 2022

© Zeman HDF© Cavatina Holding



FJORDENHUS
VEJLE, DK
Studio Olafur Eliasson mimarlık firması tarafından şato biçimde tasarlanan bu bina, Lego’nun kurucularının soyundan gelen üç kardeşin kurduğu holding ve yatırım 
şirketi Kirk Kapital’ın genel merkezidir. Çarpıcı bir mimariye sahip olan bu bina, Vejle Limanında sudan dik fakat düzgün yükseliyor.  Bu bina her biri 28 m yüksekliğinde 
dört adet birbirini kesen silindirlerden oluşuyor ve silindirlere oyulmuş negatif elips biçimli boşluklar bulunuyor, tüm yapı yaklaşık bir milyon tuğladan inşa edildi.  Parabolik 
yarıklar kemerli pencereler oluşturuyor. Açık ve kapalı yüzeyler, burmalar ve kemerler, iç ve dış arasındaki bu etkileşim, tuğladan yapılmış binayı organik ve neredeyse 
tel süs gibi gösteriyor.  Waagner Biro Steel and Glass tarafından tasarlanan ve üretilen çelik ve cam cepheler ve ekseni çevresinde dönen kapılar, milimetrik hazırlanmış 
kalıplarla üretildi ve şantiyede kaynak yapılarak birleştirildi, söz konusu kesişmelerin oluşturduğu karmaşık geometriyi izliyorlar.  Cephelerin ve kapıların çoğunluğu dikey 
değil 13 dereceye kadar eğimli. Bu olağandışı açılar için özel ve ısmarlama çözümler gerekti, özellikle de kapıların çalışabilmesi için özel çözümler hazırlandı.  Mimari 
tasarım konseptine sadık kalmak için duvarların bağlantı ayrıntılarının tasarlanmasına özen gösterildi, böylece dikkati çeken bir görünüş elde edildi ve camlı cephenin 
çevreleyen dış yüzeylerle kusursuz bütünleşmesi sağlandı. İç mekanlarda ise ince direkler ve çubuklar yerleştirilerek cephe yapısı küçültüldü, böylece limanın manzarası 
büyütüldü.

Müşteri: Kirk Kapital           Mimar: Studio Olafur Eliasson                                                                                             

© Anders Sune Berg



PANUM TOWER
COPENHAGEN, DK

C.F. Mailer Architects mimarlık şirketince tasarlanan Panum Kulesi, Kopenhag/Danimarka’da bulunuyor ve Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp
Fakültesine bağlı dünya çapında bir araştırma ve eğitim kurumu.  Etkileyici bir birleştirici duvar cephesi giydirilen binada çevresiyle ve
gökyüzüyle çok güzel ve kontrast diyalog kuran GFRC (fiberglas takviyeli betonarme) ve bakır gölge pervazları bulunuyor.  Bu 15 katlı binanın
cam ve panel alanlardan oluşan birleştirilmiş alüminyum cephesi, Waagner Brio tarafından 2016’da tamamlandı.

GFRC (fiberglas takviyeli betonarme) malzemeden yapılan yatay üniteler ve bakır kaplı dikey gölge pervazları, bu cephe ünitelerinin üzerine monte edildi.  Gölge 
pervazlarına takılan hareketli paneller, bakır ağla genişletilebiliyor ve cam panelleri örtecek şekilde ayarlanabiliyor. Bu bina enerji tüketimi alanında yeni bir çığır 
açacak, çünkü Danimarka’nın en enerji verimli laboratuvarı, bu güne dek benzeri görülmemiş miktarda atık enerjiyi havalandırma sisteminden alacak ve binanın 
toplam enerji dengesine aktaracak.  Bu bina Waagner Biro tarafından Eylül 2016’da tamamlandı ve Danimarka Kraliçesi II. Margrethe tarafından Ocak 2017’de 
açıldı.  Panum Kulesinin çarpıcı mimarisi ve cephe kaplaması olarak bakırın yenilikçi kullanımı bu yapının pek çok ödül kazanmasına yol açtı.  2017’de Avrupa 
Mimaride Bakır Kullanımı Ödülünü kazandı, ayrıca mimarlık firması C.F. Mailer Architects, Panum Kulesi için 2017 Dünya Mimari Festivalinde Yüksek Öğrenim ve 
Araştırma dalında ödül kazandı. 
Müşteri: Bygningsstyrelsen Mimar: C.F. Mailer Architects

© ADAM MØRK



Mariinsky Tiyatrosu, dünya genelinde üst düzey opera ve bale eserleri sahnelemesiyle ünlü. İmparatoriçe Büyük Katerina’nın emriyle 1783’te Bolşoy Tiyatrosu adıyla açıldı.  
Savaş sırasında yıkılması ve sonrasında yeniden inşa edilmesine rağmen orijinal muhteşemliğini korudu.  Bu tiyatronun büyütülmesi için açılan uluslararası ihaleyi Kanadalı 
mimarlık firması Diamond Schmitt kazandı.
Yeni bina, taş cephesiyle bu blokun tarihi gelişmesine mükemmel uyum gösteriyor. Fakat binanın basitliği, mekanların etkileyiciliğini azaltmıyor.  Özellikle de çok katlı fuaye, 
gösterişli büyüklüğüyle etkileyici.  Waagner Biro çok sayıda dolaşım ünitesi inşa etti, bunlar konukların koltuklarına gitmesini veya manzaranın tadını çıkarmasını sağlıyor. Tekli, 
düz ve kıvrımlı merdivenlere ek olarak Waagner Biro çeşitli katları birbirine bağlayan asma bir oval merdiven, yaklaşık 35 m uzunluğunda bir cam merdiven ve VIP konuklar 
için bir köprü inşa etti.
Mimar: Diamond & Schmidt Architects        Müşteri: Metrostroy Building Company

MARIINSKY THEATRE
ST. PETERSBURG, RU
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Paris’in merkezinde Fransız mimar Rudy Ricciotti ve İtalyan tasarımcı Mario Bellini tarafından tasarlanan ‘uçan halı’. Neo-klasik Paris avlu cepheleriyle çevrili bu avlu, 
müzenin İslam Sanatları Bölümünü içeriyor, bu bölümü oluşturan yaklaşık 18.000 adet eserin çoğu öylesine hassas ki doğrudan güneş ışını almaması gerekiyor.  Çatı 
ondüleli serbest biçim ve kesinlikle muhteşem – modern mimariyi tarihi bir mekan ile kibar ve sempatik şekilde birleştiren bir mimari başyapıt. Waagner Biro Steel and 
Glass tarafından tasarlanan ve inşa edilen bu çatı, altın sarısı alüminyum gölge panelleri arasına yerleştirilmiş mozaik cam üçgenleri destekleyen 8.000 adet yuvarlak 
çelik profilden oluşuyor,  yüzölçümü yaklaşık 1,700 m2 ve tarihi cepheleri engellemeksizin ya da onların tarihi ve doğal güzelliklerini geri planda bırakmaksızın onları 
tamamlayıcı olan yumuşak bir yüzer peçe oluşturuyor.

Müşteri: Musée du Louvre          Mimar: Mario Bellini, Rudy Ricciotti 

COUR VISCONTI, Musée du Louvre
PARIS, F
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Bu yapının adı olan Kabarcık (Blob) her şeyi anlatıyor:  bu fütürist bina, biçimi hiçbir kategoriye girmeyen geometrik tasarımın çarpıcı bir örneği, sadece bir kabarcık. 
Çatı nerede bitiyor ve duvarlar nerede başlıyor? Sınırlar net değil. Bu olağandışı binayı inşa etmek için Waagner-Biro mühendisleri 3 boyutlu tasarımda sahip oldukları 
zengin tecrübelerini kullandı.  Yapı, kaynakla tutturulmuş üçgen biçimli profillerden ve onların içine takılmış cam ve metal panellerden oluşuyor. Tüm cam paneller 
birbirinden farklı. Panellerin toplam yüzölçümü 2,940 m2. Kabarcık, Eindhoven şehir merkezini canlandırma projesi kapsamında inşa edildi.
Müşteri: Heijmans             Mimar: Studio Fuksas

BLOB
EINDHOVEN, NL
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 Kopenhag’da yerleşik Danimarka Radyosu Şehri Konser Salonu (“DR Şehri”), Pritzker ödülü sahibi mimar Jean Nouvel tarafından tasarlandı. 
Danimarka Yayın Kurumunun (DR) genel merkezi de burada. Dört konser salonu içeriyor ve bunların en büyüğü 1,800 kişilik. Danimarka Ulusal
Senfoni Orkestrasının ana salonu, ayrıca farklı akustik özelliklere sahip üç kayıt stüdyosu içeriyor. Danimarka Kraliçesi bu salonu 17 Ocak 
2009’da hizmete açtı. Waagner Biro Steel and Glass bu binanın 4,000 m2 ağ cephesini ve 500 m2 cam çatısını tasarladı ve inşa etti.  

Cam cephe büyük ölçüde şeffaf olduğu ve engelsiz kanal manzarası sunduğu için konser dinleyicilerinin beğenisini kazanıyor.  Yalıtılmış cam üniteler ısmarlama çelik 
döküm düğümlerle yerine sabitleniyor ve söz konusu düğümler, çelik kabloların diyagonal kesişme noktalarında bulunuyor.  Çelik kablolar ana çelik yapıya tutturu-
luyor ve tüm yapının sehim yapmasını önlemek için gergin tutuluyor.
Müşteri: DR BYEN    Mimar: Ateliers Jean Nouvel

DANISH RADIO BYEN
COPENHAGEN, DK

© Alexander Schippel



Palais Quartier projesi, Frankfurt’ta restore edilmiş tarihi binaları ve modern kompleks binaları dev büyüklükte bir alışveriş, eğlence, 
büro ve otel semtine dönüştürüyor. Waagner Biro, alışveriş merkezi ve konser salonu içeren ana binanın çatısını ve cephesini inşa etti.

Karmaşık bir geometriye sahip taşıyıcı yapı, üçgen çelik kafeslerden, camdan yapılmış dolgu panellerinden ve metal panellerden oluşuyor. Binanın eşkenar dörtgen 
biçimli cephesinde trompet biçiminde bir yapı elemanı bulunuyor ve cepheden çatıya kesintisiz geçiş sağlıyor.  Cephe, derinliği yer yer değişen ve dünyanın 
merkezine erişen bir ırmak olarak tasarlandı. Bu yapı, çevredeki binaların tarihi özelliklerinden esinlenerek tasarlandı. Akıcı biçim, Frankfurt’un merkezindeki alışveriş 
caddesi zeil ile Thurn ve Taxis sarayının bağlanmasından oluşuyor.  Binanın her iki ucundaki iki cephe, şehrin iki belirgin duygusunu vurgulamak için tasarladı. 
Müşteri: MAB Mimar: Studio Fuksas

MYZEIL, PALAIS QUARTIER
FRANKFURT, D

© WBSG



ROYAL DANISH OPERA
COPENHAGEN, DK

Kopenhag’da yerleşik Danimarka Kraliyet Operası, mimarlık firması Henning Larsen Architects tarafından tasarlandı ve Danimarkalı armatör Marsk McKinney M0ller 
tarafından Danimarka devletine hediye edildi. Kopenhag Limanında Dock Adasında inşa edilen ve kraliyet sarayı Amalienborg ile aynı hizada olan bu opera binası, 
Frederik Kilisesine karşılık niteliğinde ve limandan başlayarak Amalienborg Meydanını geçen doğu-batı ekseninin bitiş noktalarını oluşturuyor. Binanın her iki yanında 
bulunan 17 metre genişliğinde kanallar,  Opera Binasının bir adada kurulu olduğunu vurguluyor. Binanın ön cephesi, limana görsel olarak entegre oluyor, arka 
cephesi daha alçak bir blok olarak tasarlandığı için yakındaki binalarla ve daha sonra opera binasının kuzey ve güney taraflarında inşa edilen yeni apartmanlarla 
bağ kuruyor.  Yılda yaklaşık 1.700 ziyaretçi çeken bu binanın mimari açıdan etkileyici ve minimalist çelik ve cam cephesini Waagner Biro Steel and Glass tasarladı ve 
inşa etti. 
Mimar: Henning Larsen Architects

©Alexander Schippel
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SONY CENTER ROOF
BERLIN, D

Sony Merkezinin başlıca unsuru, 4.000 
m2 yüzölçümünde çatısı. Çatının 
büyük ekseni 102 m, küçük ekseni 77 
m. Planda gösterilen elips mekan,  
her türlü hava koşulunda binanın to-
planma yeri ve sosyal merkezi. Çelik, 
cam ve şeffaf kumaştan inşa edilen 
ve hafifçe bükülen çatı, ilginç ışık etkil-
erine yol açıyor.  Çatının bu benzersiz 
biçimi, en ileri teknik yeniliklerin yapıl-
masını gerektirdi. Merkezi eksenin yerin-
in değiştirilmesi ve çevreleyici halkanın 
kanat gibi biçimi, çatıya dinamiklik du-
ygusu kazandırıyor.  Çatı merkezinde 
ve bitişik binalara bağlantılarında açık.

Müşteri: Sony/TishmanSpeyer/Kajima 
Mimar: Murphy John

©MichaeAl Thurner 



    Berlin’de Reichstag Meclis Binasının kubbesi, Waagner Biro’nun en prestijli projelerinden biri oldu. Foster ve Partners tarafından tasarla 
    nan mimari bir simge ve teknik başyapıt. Amaç bu tarihi açıdan önemli binanın içinde bir demokrasi ve özgürlük sembolü oluşturmaktı; 
bu fikir binanın tamamında işlendi.  Çelik ve çam yapı, izleyicilerin doğrudan Bundestag Meclis Salonunu görmesini sağlıyor.  Doğal ışık, devletin vatandaşlarına karşı 
şeffaflığını ve açıklığını vurguluyor. Işık, 30 sıra aynadan yansıtılıyor. Her bir sırada 12 adet ayna bulunuyor ve 10 m aşağıdaki salona yönelik duruyor.  Alüminyum pan-
ellerden yapılmış ayarlanabilir ve bilgisayarla kontrol edilen bir gölgelik,  doğrudan gelen güneş ışınlarını yansıtıyor.  Kubbe 24 adet büyük çelik lamadan oluşuyor, 
bunlar altta duran bir kirişle destekleniyor ve üstte duran bir kirişe geçiyor.  Yatay destek, 17 adet çelik halkayla sağlanıyor.  Bunlar tasarımın en önemli unsuru, ayrıca 
her sırada 24 adet cam panel ile inşa edilen 3.000 m² camlı alanı ve gözlem balkonunu taşıyorlar. Gözlem balkonuna çıkmak için iki adet birbirine geçen, birlikte 
dönen ve uzamsal biçimli çelik plakalardan yapılmış spiral rampalardan geçmek gerekiyor.
Müşteri: Bundesbaugesellschaft Berlin mbH                   Mimar: Foster & Partners

REICHSTAG
BERLIN, D

© Felix Löchner



Yedi adet kürenin üzerine konulmuş bir örtü izlenimi veren bu etkileyici çelik ve cam yapı,  Varşova’nın merkezindeki çok işlevli bir binada ziyaretçileri 
çekiyor. Bu yaklaşık 10.000 m2 yüzölçümünde geometrik karmaşık ızgara, dev bir serbest biçimli yüzey oluşturuyor. Üçgen cam paneller, kavisi 
oluşturmak için mümkün olan en büyük esnekliği sağlıyor. Bu yeni teknoloji kullanılarak zarifliği i ülkede eşsiz olan mimari bir simge yaratıldı.  Bu yapı 
haklı olarak 2007’de Avrupa Çelik Tasarım ödülünü kazandı.

Müşteri: ING Real Estate      Mimar: The Jerde Partnership

ZLOTE TARASY
WARSAW, PL

© Andreas Sütterlin 



RED BULL HANGAR 7
SALZBURG, A
Salzburg’da kurulu 7. Hangar, şehrin modern bir sembolü olan çok işlevli bir bina. Mimari açıdan tarihi bir uçakla geleceğin bir cam ve çelik yapısının inanılmaz 
bileşimi, yanı sıra 360 kişilik asma restoran içeriyor.  7. Hangar dışarıdan bakıldığında bir kanada benziyor ve içindeki kanatların ve uçağın aerodinamik biçimlerini 
yansıtmak için tasarlandı. Fakat içerden bakıldığında içerdiği tarihi uçağın üzerinde açılmış bir gök tonozuna benziyor.  Bu yapı eğik bir elips çizen ve merkezi bir yapı 
üzerinde desteklenen kavisli çelik borulardan oluşuyor.  Söz konusu merkezi yapı, binanın tavanının altına inşa edilmiş ve 50 ton ağırlığında yuvarlak bir çelik kafes ve 
cephenin kirişlerini birleştiriyor. Waagner Biro Steel and Glass’ın tasarladığı ve inşa ettiği bu çelik ve cam yapı 100 m uzunluğunda, 67 m genişliğinde ve 
15 m yüksekliğinde. Yaklaşık 380 ton ağırlığında 7.000 m2 cam panellerden ve yaklaşık1.200 ton ağırlığında çelik yapıdan oluşuyor. 

Müşteri: Red Bull             Mimar: Volkmar Burgstaller
                                                                                                                                                                                   

@Jürgen Skarwan Red Bull Content Pool
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BİRLEŞİK KRALLIK ve İRLANDA
© Trevor Palin for WBSG



                                                                                                                                      
Heartspace, ihmal edilmiş bir avluyu çarpıcı bir yeni çatı altında dört kat yüksekliğinde 
bir atriyuma dönüştüren bir kent dönüşüm projesidir. Bu zor proje, Sheffield Üniversi-
tesinin en tarihi iki binasını kapsamaktadır. Tasarım vizyonunun ana fikri, mevcut miras 
özelliklerini korumak ve kutlamaktı.  Sonuçta temel bir sorun olan bağlantısızlık so-
rununu çözen çarpıcı bir mekan oluşturuldu. Bu çarpıcı yapı, iki tarihi binayı sempatik 
şekilde birleştiriyor, yeni laboratuvarlar, ofisler ve sosyal alanlar içeriyor. Hassa şekilde 
inşa edilen bu 1.400 m2 yüz ölçümünde dalgalı atriyum çatısı, birleştirilen iki binanın 
mühendislik alanında tecrübesiyle ünlü Sheffield şehrinin ufuk çizgisinde çarpıcı bir 
özellik olmasını sağlıyor. Üstelik Heartspace Mühendislik Fakültesini kapsıyor, böylece 
bu fakültenin öğrencileri her gün bu yenilikçi mimariden ilham alıyor.
Bu proje 2021’de aldığı Avusturya Çelik Yapı Ödülü (Osterreichischer Stahlbaupreis) 
dahil çeşitli mimari ve yapı ödülleri kazandı.
Mimar: Bond Bryan Müşteri: Interserve            Tamamlama tarihi: 2020

University of Sheffield Heartspace
Sheffield, UK

© Boind Bryan © Boind Bryan
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BATTERSEA POWER STATION
LONDON, UK

Battersea Power Station Metro İstasyonu, Londra Metrosunun kuzey hattını 
genişletme projesi kapsamında inşa edilen iki yeni metro istasyonundan 
biridir. Bunlar şehirde 80 yıldır inşa edilen ilk yeni metro istasyonlarıdır. 
Waagner Biro steel and glass istasyonun tüm giydirmesini tasarladı ve inşa 
etti, bu kapsamda birincil ve ikincil çelik yapı, eloksal alüminyum, yürüyen 
merdivenlerin üstündeki tavan ışıkları, yapısal camlar, panjurlar, tabelalar 
ve kepenkli kapılar bulunmaktadır. İnşaat işleri İngiltere’de halka açık 
mekanlar Covid-19 salgını nedeniyle kapalı iken yapıldı ve istasyon 2021 
Eylül ayında hizmete girdi.
Mimar: Grimshaw
Yüklenici: FLO (Ferrovial Agroman Laing O’Rourke JV)
Tamamlama tarihi: 2021
Battersea Power Station Metro İstasyonu, Altyapı ve Ulaşım kategorisinde 
2022 AJ Mimari Ödülünü kazandı.

© WBSG © WBSG



Göreceli genç Blavatnik Kamu Yönetimi Yüksek Okulu, ünlü İsviçreli mimarlık şirketi Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan ana binada 2015’te hizmete girdi. 
Mimari, binanın açık görüşmeler, fikir alışverişi ve işbirliği için ortam oluşturma programını yansıtıyor.  2012’de kurulan Blavatnik Yüksek Okulu, Oxford Üniversitesi bünye-
sinde yer alan ilk ve tek kamu yönetimi yüksekokulu. Waagner Biro cephenin tamamını inşa etti, 2013 Eylül ayında başladığı bu işi zamanında bitirerek açılışa yetiştirdi. 
Binaya ince ve hafif çift kılıf giydirildi. Bu binanın başlıca özelliği 11.5 m uzunluğunda, 3.0 m yüksekliğinde ve “Dünyaya Açılan Pencere” (Window to the World) adı 
verilen, aynı ebatta tek bir çift camlı panel kullanılarak oluşturulan bir açıklık. Teknik ve lojistik açıdan zor olan bu çözüm, maksimum şeffaflık sağlıyor.

Mimar: Herzog & de Meuron Müşteri: Laing O’Rourke
  

BLAVATNIK SCHOOL OF GOVERNMENT
OXFORD, UK

© Trevor Palin for WBSG



ANNABEL`S
LONDON, UK
Bu mücevher gibi yapı, Londra’nın Mayfair ilçesinde Berkeley Meydanı 46 numarada bulunan binanın iç avlusunda kurulan olağandışı bir çelik yapıdır.  Söz konusu iç avlu, 
sadece üyelere hizmet veren lüks bir kulüp olan Annabel’in restoranı olarak kullanılmaktadır. Çatı yedi üniteden oluşmaktadır, her bir ünite de iki adet paslanmaz çelik tak-
tan ve üç adet kavisli camdan oluşmaktadır. Her bir ünite ayrı bir rayın üzerine monte edilmiştir ve serbestçe hareket edebilmektedir.  Üniteler arasında çok hassas belirlen-
miş ebat farkları olduğu için üniteler birbirlerine geçebilmektedir. Açma mekanizması, bir kumanda panosuyla yönetilmektedir, 4 dakika içine açılmaktadır ve üyelere açık 
havada yemek yeme olanağı sunmaktadır.  Kötü havalarda koruma sağlamanın yanı sıra gece olası gürültü kirlenmesini önlemek için ses engeli görevi de görmektedir.  
İnşaat sırasında karşılaşılan en büyük zorluk, kavisli camların toleransları ile çelik takların toleranslarını birleştirmekti.  Her iki malzemenin biçimlerinin birbirleriyle %100 uyumlu 
olması gerekiyordu.  Bu görev, çelik takların toleranslarını BS EN ISO 13920 standardında belirtilen en iyi sınıf değerlerinin yarısına indirerek başarıldı. 

                             Müşteri: Caprice Holdings Ltd   Mimar: Palmer Lunn Architects 

©Ahad Surooprajally 



GREENWICH MARKETING HUB
LONDON, UK  
Londra’nın güneydoğusunda yer alan Greenwich Peninsula projesi, çeşitli gelir düzeylerinde kişilerin büyük gereksinim duyduğu konutlar içeriyor ve şehrin en büyük 
toplu konut sitelerinden biri. Waagner Biro daha önce bu siteye çok yakın olan Siemens Crystal binasını inşa etmişti. Marks Barfield Architects mimarlık şirketiyle 
Kuveyt’te Bayt Abdullah Hastanesini başarıyla teslim etmemizle başlayan mükemmel işbirliğimiz, Greenwich Marketing Hub ile devam etti. Waagner Biro uluslararası 
proje ortaklarıyla sık sık işbirliği yapıyor, bu da müşterilerinin memnun kaldığını kanıtlıyor. Bu projenin kapsamında iki adet şeffaf giydirme yapıldı, cam ve alüminyum 
panellerle kaplandı.  Her iki giydirme, yüzer çatı düzeyinden sonra da devam ediyor, biri zemin görevi görerek karşıdaki 02 Arenasının ve North Greenwich tren 
istasyonunun harika manzarasını gösteriyor.
 
Mimar: Marks Barfield Architects                  Müşteri: Wates Construction
 

@Timothy Soars
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PADDINGTON CROSSRAIL STATION 
LONDON, UK 
Londra’da Paddington Tren İstasyonuna 2.440 metre kare yüzölçümünde bombadan 
etkilenmez cam kaplı geçiş inşa etme ihalesini Waagner Biro kazandı ve bu geçiş doğrudan 
mevcut demiryolu istasyonunun üzerine inşa edildi. 
Böylece söz konusu binanın 1853’te inşa edilmesinden bu yana en büyük yenileme işi 
yapıldı. Saçak doğrudan tren istasyonuna monte edildi.  

Gösterişli çelik ve cam saçağın oluşturduğu çatı, Amerikalı ressam Spencher Finch’in 
tasarladığı bir çalışma içeriyor.  Finch, ışık sayısına ve güneşin konumuna göre değişen ve 
“Bulut Endeksi” (Cloud Index) adını verdiği sanat eserini yarattı.  

Önceden büyük çaplı patlamaya dayanıklılık araştırmaları ve testleri yapıldı.  
 
Müşteri: CSJV  Mimar: Weston Williams  Tamamlanma Tarihi: 2018



LIBRARY WALK
MANCHESTER, UK

Tarihi bir mekanda inşaat yapmak her zaman çok zordur.  Şirketimizin portföyünde çok sayıda örnek var, bunlar 
arasında Manchester’da inşa ettiğimiz Kütüphane Geçidi  (Library Walk) özellikle ilginç bir referans oluşturuyor.  
Bu proje, Manchester şehrinin belediye sarayı için planlanan geniş kapsamlı işler kapsamında gerçekleştirildi.  
Belediye Sarayının içinden geçerek Şehir Kütüphanesine girmek isteyen kişiler için damla biçiminde bir hol inşa 
edildi. Bu geçidin mümkün olduğu kadar göze çarpmaması ve şeffaf olması koşulu vardı. Waagner Biro bu 
koşulu yerine getirmek için kavisli duvarları oda yüksekliğinde camlı ünitelerle inşa etti, bulut biçimli tavan ise 
ayna gibi yansıtıcı paslanmaz çelikten inşa edildi, sonuçta çok ilginç ve değişken görsel izlenimler elde edildi. 
Kütüphane Geçidi, özellikle stratejik hedefe, yani bu projede ürün portföyünü cam taşıyıcı yapılarla büyütme 
hedefine ulaşılmasının örneği. 

Mimar: Simpson Haugh and Partners  Müşteri: Laing O`Rourke 

© Trevor Palin for WBSG © Trevor Palin for WBSG



3 BROADGATE PAVILION
LONDON, UK

Londra’da 3 Broadgate adresinde yerleşik Pavillion binası, British Land inşaat şirketinin 
Broadgate semtinde yaptığı büyük kapsamlı kentsel dönüşümün merkezinde yer alıyor, 
Waagner Biro’nun inşa ettiği kavisli camdan ve lazerle kesilmiş eloksal alüminyum karolardan 
oluşan şık ve çarpıcı giydirme cephesi var. Broadgate kentsel dönüşüm alanının, genel 
olarak da Londra’nın ortasında bulunan bu bina, her hafta buradan geçen 150.000 kişi için 
bağlantı noktası ve odak noktası görevi görüyor.  İlginç bir nokta olarak, giydirme cephe 
bu arsada daha önce kumaş germe sahası bulunduğuna gönderme yapıyor ve karolar da 
Orta Çağdaki kumaş üretimine referans olarak asılmış gibi görünüyor,
Müşteri: British Land Mimar: Orms

© WBSG© WBSG



QUEEN ELIZABETH II, GREAT COURT
BRITISH MUSEUM LONDON, UK 
British Museum 1850’de açıldığında İngiliz İmparatorluğunun büyüklüğünün simgesiydi.   Aradan geçen 150 yılda sekiz mimar bu saygın binaya el atı. Fakat en 
gösterişli dönüşüm 2000 yılında Waagner Biro’nun desteğiyle Foster + Partners firması tarafından üstlenildi ve o güne dek halka açık olmayan müze avlusunun üzerine 
tonozlu bir çatı inşa edildi. 
Avrupa’nın en büyük avlu üzeri örtme projelerinden biri olan bu işte 3.300 adet üçgen cam panel kullanıldı, her yıl 6 milyon ziyaretçi bu avluya hayran kalıyor.  
Bu dönüştürme işi, müzenin içindeki halka açık alanları yaklaşık iki kat büyüttü. Cam çatı 5.900 m2 yüzölçümünde ve 4.878 adet parçadan, 1.566 adet düğüm 
noktasından ve 3.312 adet cam panelden oluşuyor, toplam ağırlığı yaklaşık 800 ton. Avluda ayrıca yeni inşa edilen ve fuaye görevi gören 65 m yüksekliğinde bir 
kemeraltı bulunuyor.
                                                                                                                                                                                               
 Mimar: Foster + Partners  Müşteri: MACE

© Trevor Palin for WBSG



SOUTHBANK PLACE
LONDON, UK
Southbank Place,  Canary Wharf Group şirketinin Londra’nın Southbank semtinde yürüttüğü büyük 
bir kentsel dönüşüm projesi,  Waterloo Tren İstasyonunun hemen yanında, Shell genel merkezinin iki 
binasının yakınında. Genel projeye göre çok sayıda konut ve işyeri inşa ediliyor, yanı sıra peyzaj ve 
çevre düzenleme işleri yapılıyor. Waagner Biro’nun bu projede aldığı görevler, Southblank Place’in 
ana girişi üzerine körüklü çelik ve cam saçak inşa etmek ve tarihi Shell binasını yeni binaya bağlayacak 
iki adet bağlantı köprüsü.
Bu saçak, yapıya entegre edilmiş LED ışıklar ve alüminyum körüklü kanatçıklar içeriyor ve içinden 
elektrik kabloları geçiyor.  Ayrıca ısmarlama çelik yapının içine yerleştirilmiş ve gizlenmiş yağmur oluğu 
ve iniş borusu bulunuyor. Saçak yapısı ve camları, bakım ve temizlik işlerinin kolayca yapılabilmesi için 
üzerlerinde yürümeye olanak sağlıyor. 
18 m uzunluğundaki bağlantı köprüleri, fabrikada üretildi, camları takıldı ve kaplandı, elektrik tesisatı, 
M&E işleri ve aydınlatma tesisatı da fabrikada döşendi, sonra özel büyük kamyonlarla taşınarak yerine 
götürüldü ve tek bir hafta sonunda 500 tonluk bir vinçle kaldırılarak yerine monte edildi. Köprüler hem 
yerçekimi yüklerini, hem de her iki binanın farklı hareketlerinin yol açtığı sallanmayı ve dönüşü taşımak 
için tasarlandı.

Müşteri: Canary Wharf Contractors 
Mimar: Kohn Pederson Fox (Canopy), Squire and Partners (Link Bridges)

© Trevor Palin for WBSG
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ONE ANGEL SQUARE, COOP HEADQUARTERS
MANCHESTER, UK  
Cooperative şirketler grubunun yeni genel merkezinin inşaatı iki 
yılda tamamlandı, İngiltere’nin en enerji tasarruflu binası sayıldı 
ve yerleşime açıldı. Yenilikçi mimarisi etkileyicidir. Şehir ve inşaat 
planlaması yapılırken geliş açısına göre düzenlendi.  Bina bir 
arı kovanına benzemektedir ve yaklaşık 3.000 çalışan için yer 
içermektedir. 
Gelecekte değişiklikler kolayca yapılabilir. Hem sürdürülebilir hem 
de görsel açıdan cazip olan bu prototip bina, şirketimizin yaklaşık 
150 yıldır geleneksel yuvası olan Manchester’da uygulanan bir 
kentsel dönüşüm projesi kapsamında. Waagner Biro’nun üstlendiği 
işler, 15 katlı binaya çift kat giydirme cephe monte etmek ve doğal 
yoldan aydınlatılan atriyumun damını çelik ve cam malzemeyle 
inşa etmekti; bu iki iş de binanın çevre ve enerji yönetimi açısından 
de önemliydi.     
                                                      Mimar: 3D Reid                                 Müşteri: BAM Construction UK

© Trevor Palin for WBSG© Trevor Palin for WBSG



Westfield Shopping Centre – White City
LONDON, UK 
Westfield Alışveriş Merkezi, Londra’nın batısında 200,000 m2 yüzölçümlü bir alışveriş ve eğlence merkezidir. Bu alışveriş merkezi altı katlıdır, ikisi yer altında biri yer 
üstünde toplam üç otopark katından, iki perakende satış katından ve bir eğlence katından oluşmaktadır. Bu alışveriş merkezinin başlıca odak noktası, 7.560 m² 
yüzölçümünde serbest biçimli taşıyıcı yapıdan oluşan Kış Bahçesi (Winter Garden)’dir.  Binanın çatısı çelik parçalardan ve ek noktalarından oluşmaktadır ve yalıtılmış 
camlar ve yarı şeffaf kaplama modülleri içermektedir. Waagner Biro söz konusu Kış Bahçesinin tasarım, mühendislik ve inşaat işlerini üstlendi. Bu kapsama serbest 
biçim geometrinin mühendislik ve kesin hesapları dahildi.  Waagner Biro bu projeyi inşa ettiği için 2008’de SOLID Bautech ödülünü kazandı.

Mimar: Benoy / Buchan Group International                                Müşteri: Westfield Shopping Towns Ltd
   

© WBSG



The Crystal   
LONDON, UK
“The Crystal” adı verilen bu binanın inşaat işleri 1.5 yıl sürdü, İngiltere’nin başkentinin mimari simgelerinden biri ve dünyanın en yeşil binalarından biri oldu. Bu konferans 
merkezi, ünlü İngiliz mimar Wilkinson Eyre tarafından tasarlandı, Waagner Biro daha önce bu mimarla Kings Waterfront projesinde işbirliği yapmıştı.  Bu binada ofisler, 
oditoryum, ve sürdürebilir kentsel dönüşüme veya geleceğin kentsel altyapısına ayrılmış bir sergi bulunmaktadır. sürdürebilir kentsel dönüşüm merkezini Siemens 
işletmektedir. Körüklü ve fütürist cephenin yüzölçümü 2,000 m2’dir. 

Mimar: Wilkinson Eyre Architects  Müşteri: ISG              

© Trevor Palin for WBSG



TOWER PLACE
LONDON, UK  

Londra Kulesine ve Tower Köprüsüne yakın bir yerde bulunan iki bina arasındaki boşluğa kurulan cam duvarlar üzerinde hafif kavisli bir yüzer çatı. 
60 m genişliğindeki kuzey duvarı özellikle yenilikçi ve bu güne kadar inşa edilmiş en şeffaf cam duvar.  Duvarı desteklemek için 4 m uzunluğunda 
yatay cam destekler içeriyor ve dünya genelinde büyük bir projede kullanılan ilk cam tüpler olma özelliğini taşıyor.

Mimar: Foster + Partners                   Müşteri: MACE
    

© WBSG



WELLCOME TRUST KITCHEN GARDEN
CAMBRIDGE, UK
Wellcome Trust dünya genelinde faaliyet gösteren ve sağlığı geliştirmeyi amaçlayan bir hayır 
kurumu. Pek çok ofisinden biri Cambridge’de 1506’da inşa edilmiş Hixton Estate binasında. Bu 
binada bulunan Hinxton Salonu, Wellcome Trust’un dünya genelinden gelen konuklarının bilgi 
alışverişi yapması için konferans salonu olarak kullanılıyor. Londralı mimarlık firması Abell Nepp’e 
Crick Oditoryumunu çevreleyen tarihi mutfak bahçesini düzenleme ve oditoryum için kapalı bir 
toplanma alanı oluşturma görevi verildi. Waagner Ekim 2013-Nisan 2015 döneminde bu çelik ve 
cam çatıyı tüm koşullara uygun şekilde inşa ve teslim etti. Tarihi bağlamı olan bir görev daha 
portföyü eklendi.
Mimar: Abell Nepp                Müşteri: R G Carter Construction

© Trevor Palin for WBSG
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GREATER LONDON ASSEMBLY
LONDON, UK  
  

Londra Büyükşehir Belediyesinin yeni binası Foster + Partners mimarlık firması tarafından tasarlandı. Londra Büyükşehir Belediye 
Meclisinin seçimle gelen 25 üyesinden oluşan belediye meclisi, büyükşehir belediye başkanı ve Londra Büyükşehir Belediyesinin 
500 çalışanı bu binada görev yapıyor.  Yarım kilometre uzunluğunda bir rampa, on katın tamamını yavaşça k çıkarak binanın 
çatısına geliyor. Meclisin bulunduğu katta manzara galerisi, nehirden Londra Kulesine kadar uzanan dramatik manzarayı 
gösteriyor.  Bu rampanın başlıca özelliklerinden biri, binanın eksenine göre simetrik olmaması.  
Mimar: Foster + Partners                   Müşteri: MACE  

© WBSG



30 ST MARY AXE
 
LONDON, UK  
St. Mary Caddesi 30 numarada yer alan Gherkin bi-
nası, Londra’nın mali merkezi City semtinde yer alan 
bir ofis binası. Bu mimari başyapıt, Foster + Partners 
mimarlık firmasınca tasarlandı ve firma binanın kar-
maşık kubbesini inşa etmek için Waagner Biro’dan 
teknik danışmanlık hizmeti aldı. Kubbe Aralık 20903’te 
tamamlandı ve Nisan 2004’te hizmete girdi. Bu 41 
katlı ve 180 m yüksekliğindeki bina, City semtinde 
sayısı giderek artan gökdelenleri tamamlayıcı nite-
likte ve semtin simgelerinden biri haline geldi.

Mimar: Foster + Partners
Müşteri: Skanska

© Hufton + Crow © Hufton + Crow



THE CONVENTION CENTRE, SPENCER DOCK
DUBLIN, IE
Toplantı Merkezi (Convention Centre) Dublin şehrinin rıhtım semti Spencer Dock’ta Liffey Irmağının kuzey yakasında yer alıyor, bu semt son yıllarda büyük çaplı 
dönüşüm geçirdi, dönüşüm hala devam ediyor. Waagner Biro, silindir biçimli çelik-cam yapı ve ana girişi tasarladı ve inşa etti.

Mimar: Kevin Roche, John Dinkeloo & Ass. LLC Müşteri: CMP

@Emanuele Siracuse



THE SAGE MUSIC CENTRE
GATESHEAD, UK

Bu gösterişli ve kabuk benzer bina, üç ana gösteri salonu içeriyor. Planlaması on yıl sürdü ve dünya genelinde ilgi gördü.  Plan için 
düzenlenen uluslararası ihaleyi Foster + Partners firması kazandı.  Bu merkez kullanıcılarla, dinleyicilere, sanatçılara ve müzisyenlerle 
danışarak tasarlandı.
Mimar: Foster + Partners Müşteri: Laing O’Rourke

© Trevor Palin for WBSG



ORTA DOĞU
© TDIC



LOUVRE AD
ABU DHABI, UAE
Abu Dabi’nin merkezine çok yakın bir noktada açıkta bulunan Saadiyat Adasında önümüzdeki yıllarda bir dizi ünlü kültür kurumu ve yüksek kaliteli turizm tesisleri  inşa 
edilecek ve dünyanın birinci sınıf nesnelerinin sergileneceği en büyük tesislerden biri olacak. Hem Louvre Müzesinin, hem de Guggenheim Müzesinin şubeleri kuru-
lacak. Bu sergide Doğu ile Batı arasındaki kültür köprüsüne özellikle büyük yer verilecek.
Açık kubbe yapının çapı yaklaşık 180 m, beş futbol sahası büyüklüğünde ve çelik profillerden yapıldı. Üst ve alt bölümler, alüminyum profillerden yapılmış süslerle kaplı 
ve bunlar “ışık yağmuru” adı verilen özel bir ışık oluşturuyor.  Fransız mimar Jean Nouvel, doğudaki bir pazarda hurmalar konulan hasırlardan geçen ışıklardan esin-
lendi. Kubbe binanın üzerinde sadece dört nokta üzerinde duruyor ve havada uçuyormuş gibi görünüyor. Müzenin bazı bölümleri denizin içine konulacak, böylece 
doğrudan ve dolaylı şekillerde gelen ışıklar arasında etkileşim sağlanacak.

Mimar: Jean Nouvel        Müşteri: TDIC

© Mohamed Somji



KACCH-BAYT ABDULLAH
KUWAIT
Bayt Abdullah Çocuk Hastanesi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmad Al Sabah’ın emri-
yle inşa edildi. Bu çocuk hastanesi, dünya genelinde benzersiz bir kurum, çünkü teda-
visi olmayan hastalıklara yakalanmış çocuklar ve onların aileleri için barınak sağlıyor. 
Waagner Biro çelik, cam ve alüminyum paneller kullanarak bir yaya yolu inşa etti.  
Resimlerden de anlaşıldığı gibi bu çelik yapı çok özel bir bina.  200 m uzunluğunda-
ki yaya yolu, hastanenin bahçesinden geçiyor ve çatıların üzerinden geçerek man-
zaralı bir platforma çıkıyor. Yayaların kullanması için tırabzan ve ünlü bir Arapça çocuk 
kitabından alınmış öyküleri anlatan renkli pirinç levhalar bulunuyor. 
Mimar: Marks Barfield Architects                 Müşteri: KACCH

SUN TOWER
ABU DHABI, UAE
Yas Adasında kurulu Formula One pistinde çeşitli binalar bulunuyor: oteller,  
tribünler, yatlar için marina ve lüks salonları olan bir güneş kulesi. Başlangıç/
bitiş çizgisinin hemen yanında bulunan Güneş Kulesi, pistin en etkileyici 
manzarasına sahip.
                                                            
Mimar: Tilke  Müşteri : Cebarca / WCT  

©  BACH

©  BACH
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ETIHAD MUSEUM 
Dubai UAE
    Bu müze, emirliklerin bir araya gelerek Birleşik Arap Emirliklerini oluşturması için 1971’de imzalanan birleşme antlaşmasının 45.   
    yıldönümü kutlamak için inşa edildi, büyüleyici parabol kavisli cephesi, antlaşmanın yazıldığı parşömeni andırmak ve temsil etmek  
    için tasarlandı. Etihad Müzesi benzersiz bir bina. Parlak ve kavisli çatısı Moriyama &Teshima mimarlık firması tarafından tasarlandı.
Yaklaşık 2.000 m² yüzölçümündeki iki katlı binanın yük taşıyan yapısı, 950 ton ağırlığında birincil ve ikincil çelik yapıdan oluşuyor ve altta bulunan betonarme yapı 
tarafından zemin katta taşınıyor. Toplam 21 adet destek, düşeye göre 21 derece eğimli, kavisli çatıyı ve pavyonun üst katını taşıyor.  Proje takvimine tüm pavyonun 
planı hazırlamak, üretmek ve inşa etmek için 10 ay gibi çok kısa bir süre bulunduğu için çelik yapının kaplamasını daha çabuk üretilecek ve monte edilecek şekilde 
optimize etmek gerekti. Waagner-Biro’nun uyguladığı bütünsel yaklaşım sayesinde, dünya genelinde benzeri olmayan bu eğimli cam ünitelerden cepheyi çok 
kısa bir üretim ve inşaat süresi içinde tamamlamak mümkün oldu. Bir projeyi bu kadar kısa sürede tamamlamak için büyük tecrübe ve yüksek düzeyde uzmanlık 
gerekir,  Waagner-Biro bunlara sahip olduğunu Etihad Müzesinin ziyaretçi pavyonunu başarıyla inşa ederek kanıtladı. Etihad Müzesi, 2017’de Önde Gelen Kültür 
Noktaları Ödülünü “Orta Doğuda En İyi Yeni Müze” dalında kazandı.

 

©Felix Löchner_Sichtkreis



ENTRANCE PAVILIONS,  
BURJ KHALIFA
DUBAI, UAE

Dünyanın en yüksek binasında 
görev almak çok özel bir onur. 
Dubai’deki Burj Khalifa  gibi bir 
mimari anıt, yüksekliği nedeniyle 
dünyanın her yerinden ziyaretçi 
çekiyor. Fakat ziyaretçiler üst 
katlara çıkmak için asansöre 
binmeden önce Waagner 
Biro’nun inşa ettiği üç giriş 
pavyonunun birinden geçiyor 
ve binanın özel doğasını ilk 
defa görüyor. Basit bir ifadeyle, 
binanın tasarımı en yüksek 
kalite standartlarını yerine 
getiren ileri düzey teknolojisiyle 
etkileyici. Teknik ifadeyle, 
büyük çatı yapısı binanın 
içinde kurulu on adet sütunla 
taşınıyor, sütunların yüksekliği 
otel ve konut bölgelerinde 20 
m,  ofis bölgesinde 25 m.

Mimar: SOM
Müşteri: Al Abber Group

© Travor Palin for WBSG



YAS ISLAND MARINA HOTEL
ABU DHABI, UAE
Abu Dabi’de yeni Formula 1 yarış pistinin yanında kurulu Yas Marina oteli, yarış sürücülerine etkileyici bir manzara 
sunuyor.  Oteli ve pistin bir kısmını kaplayan çelik ve cam yüzeyin oluşturduğu serbest biçimli kabuk, benzersiz bir 
görünüşe sahip.  Asymptote mimarlık firması bu yapıyı tasarlarken hız, hareket, zarafet ve gösteriş terimlerinden 
esin aldı. Waagner Biro bu esini geliştirerek kolaylık ve zarafet yansıtan bir çelik-cam yapı inşa etti.  Bu serbest 
biçimli yüzey, çok katlı otelin üzerine yılan derisi gibi geçiyor.
Bu yüzey 2.800 ton çelikten ve 5.100 adet cam panelden oluşmasına rağmen sadece birkaç tane V biçimli 
desteğin üzerinde duruyor. Bu narin görüntüyü oluşturmak için 10.700 adet çubuğun olabildiğince ince olması 
gerekti ve bu görevi dünyada sadece birkaç tedarikçi yerine getirebilirdi
Mimar: Asymptote                  Müşteri: Al Futtain Carillion

© Asymptote Architecture
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DUBAI FESTIVAL CITY
DUBAI, UAE
Dubaililerin ve dünya genelinden turistlerin odak noktası olması amaçlanan Festival City, insanlar göz önüne alınarak ve onlara benzersiz bir mekan sunmak amacıyla 
tasarlandı. Irmak kıyısında bir “şehir içinde şehir” ve mastır plana göre tasarlanan deniz kenarı binalar eğence, akşam yemeği, alışveriş, spor ve eğlence tesisleri, 
otomobil galerileri, oteller, marina, konutlar ve ofislerin benzersiz bir karışımından oluşuyor
Mimar: The Jerde Partnership                     Müşteri: Al Futtain Carillion

© Travor Palin for WBSG



CAPITAL GATE
ABU DHABI, UAE
Capital Gate (Başkent Kapısı), mimari bir simge, Orta Doğuda 
mühendisliğin dönüm noktası sayılıyor. Hem Waagner Biro steel
and glass’ın o güne dek aldığı en büyük siparişti, hem de 
Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi. Verev yapısından ötürü 
yerçekimine karşı çıkıyormuş gibi görünüyor ve dünyanın en eğik 
kulesi unvanına sahip (Piza Kulesinden 14 derece daha eğik). 
Capital Gate’in yüksekliği 160 m. Çelik ve cam cephesi 34 kat 
yüksekliğinde ve 23.000 m² yüzölçümünde. Üçgen biçimli ana 
yapı, 700 parçayı monte ederek inşa edildi.
Bu parçalar üçgen biçimli, baklava şeklinde profiller içeriyor ve 
şantiyede üretildi. Karmaşık geometrisi nedeniyle 12.000 adet 
üçgen biçimli yalıtım cam panelinin her biri ötekinden farklı 
ebatta. 

Mimar: RMJM           Müşteri: Al Habtoor

© Hyatt Hotels

© Hyatt Hotels



E-TREES for Sustainable Pavilion, EXPO 2020 
Dubai, UAE
Expo fuarında yen alan Sürdürülebilirlik Pavyonunda yerleştir-
ilen e-ağaçlar, dalları üzerine yerleştirilen foto-voltaj 
panellerinde elektrik üretmek için tasarlandı. Ağaçların dal-
ları, foto-voltaj panellerle birlikte güneşi izleyerek dönüyor ve 
daima güneşten optimum enerji alıyor.  Bu 18 adet ağacı ve 
poyrayı Waagner Biro tasarladı ve üretti. Poyranın ve gövde 
ile alet kutusu arasındaki geçiş parçasının 3D planlaması çok 
zor bir işti.
Müşteri: EXPO 2020
Mimar: Grimshaw                                                                                                                                                                                               

©  Andreas Wagner©  Andreas Wagner



SOWWAH                                                                                                                                          
ABU DHABI, UAE
Ortak bir taban üzerine inşa edilmiş dört adet gökdelen, Borsa binasına yönelik yeni bir açık alan oluşturuyor.  Tabanda bir alışveriş merkezi bulunuyor ve en göze 
çarpan noktası deniz kıyısına kurulmuş muhteşem manzaralı Galerya. Atriyum hem kavisli geometrisi, hem de çeşitliliği nedeniyle, karmaşık; cam iklim kabuğu, me-
kanı çevreliyor ve destekleyici çelik yapılara asılı, bunlar aynı zamanda gölgelendirme üniteleri görevi görüyor. Üçüncü katı oluşturan çatının en yüksek tarafında 
üçgen biçimli “güneş engelleyici” var, hem güneş ışınlarını azaltıyor, hem de yüzeyi vurguluyor. Deniz düzeyindeki kavisli cam cephe de asma, yatay bir kirişe ve 
çok sayıda dikey kabloya asılı.
Mimar: Benoy / RFR          Müşteri: Oger Abu Dhabi

© Travor Palin for WBSG



AVRASYA
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BAKU AIRPORT TOLLGATE
BAKU, AZB

Bu çarpıcı elips giriş takı, karayoluyla ve havayoluyla Bakü havalimanına gelen ziyaretçileri karşılıyor.  72 metre genişliğinde ve 28 metre 
derinliğindeki bu tak, gelen yolcuları karşılıyor ve giden yolculara veda ediyor.  Geometrik biçimi arttırmak için yapı sadece iki adet beton 
temel üzerine inşa edildi.  Takın düzgün mimarisi, üzerinde durduğu beton kaidenin destek noktalarında bir ara yüzle vurgulanıyor, böylece 
taktan zemin düzeyine düzgün bir geçiş sağlanıyor.  Tak çelik bir yapıdan oluşuyor, bu yapı bir kablo ağını taşıyor, bu kablo ağı da asılı bir 
dizi renkli delikli paneli taşıyor. 

İnşaat sürecinin verimli olması için ana 
yapıyı, yani taşıyıcı kasayı oluşturan borular 
ve çelik plakalar,  özel ve ısmarlama kalıplar 
kullanılarak şantiye dışında doğru ebatlarda 
üretildi ve şantiyeye taşındı.  Kablo ağı, 
taşıyıcı kasanın kirişini önceden yerleştirerek 
monte edildi, böylece açıklığının ortasında 
istenen 180 mm sapma elde edildi; sonra 
800 adet altın sarısı madeni panel, 1.40 
metre ızgara halinde asıldı, bunun için 53 
adet uzunlamasına ve 19 adet enlemesine 
kablo ve tek noktalı sabitleyiciler monte 
edildi. Azerbaycan’ın ulusal sembolü olan 
yıldız,  açıklığın ortasında göze çarpar 
şekilde oluşturuldu. Bunun için panellerin 
bazıları koyu sarı renge boyandı. Waagner 
Biro Steel and
Glass, bu karmaşık çelik üniteleri teslim etmek 
için gereken üretim süreçlerine ve yeniliklere 
ilişkin bilgilerini kullandı. Sonuçta bu proje 
zamanında bitirilerek 2010 sonunda hizmete 
girdi.  İlk planlamadan itibaren sadece bir yıl 
içinde tamamlandı. Havadan görülebildiği 
için bu gişeler hem gündüz, hem de gece 
çok sayıda ziyaretçinin göreceği belirgin 
bir karaktere sahip olmalıydı. Gişeler gece 
atmosferik bir ışıklandırma konseptiyle 
aydınlatılıyor.

© Trevor Palin for WB
© Travor Palin for WBSG



Müşterilerimizin ve mimarlar ve mühendisler gibi proje ortaklarımızın pek çoğu sürekli müşterilerimizdir. Bu da şirketimizin performansından memnun kaldıklarının en iyi gösterge-
sidir.  Genelde proje ortaklarımızın peşinden gideriz, örneğin Arup ile birlikte üstlendiğimiz proje, Azerbaycan pazarına girmemizi sağladı. Ödül kazanan Bakü Havalimanı 
Gişelerinden sonra Arup ile işbirliğimiz Bakü Havalimanı kompleksinde başka projelerle devam etti, bunlar arasında yeni Uluslararası Terminal de vardı. Bu havalimanında 
büyütme çalışmaları halen devam ediyor, böylece popülerliği giderek artan bu havalimanının yılda 3 milyon yolcu ve yoğun kargo trafiğini karşılaması amaçlanıyor.  Yeni 
terminalin mimarisi, net bir taban geometrisine sahip bir tripot. Tasarım geliştirme sürecinin başında Waagner Biro Steel and Glass, inşaat ve tasarım yöntembilimini etkile-
mek ve planlamak için uzmanlık bilgileriyle yardım etti, sonuçta mimari tasarım konseptine sadık kalan ekonomik bir çözüm geliştirildi. Waagner Biro Steel and Glass’ın iş 
kapsamında hem cephe, çatı ve yolcu köprülerinden oluşan tüm giydirme, hem de etkileyici çatı ızgarası ve ağaç sütunları ile çelik yapı vardı. Bu proje şirketimizin uzun 
geçmişinde üstlendiği en büyük projeydi.

BAKU AIRPORT NEW TERMINAL
BAKU, AZB
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Austria:
Waagner Biro steel and glass GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10

1220 Vienna, Austria 

T: +43 1 90 277 0

United Kingdom:
Waagner Biro steel and glass Limited
22 Fish Street Hill

London EC3R 6DB, UK

T: +44 20 7 337 2240 

Turkey: 
Waagner Biro steel and glass Istanbul
Kayışdağı Cad. No: 111/1 D3

Küçükbakkalköy / Ataşehir

34750 Istanbul, Turkey

T: +90 216 574 44 74

United Arab Emirates:
Waagner Biro steel and glass Emirates Contracting LLC
ABU DHABI
Gibca Building (8th floor)

Khalifa St, Abu Dhabi

PO Box 127687, UAE

T: +971 2 626 0416

Dubai Branch
Tameem House (13th floor)

Barsha Heights, Dubai, UAE

T: +971 4 584 6765

Saudi Arabia:
Waagner Biro steel and glass Contracting
Riyadh Office

2nd Floor, Building B

Anas Bon Maik Road, Al Malqa

Riyadh, Saudi Arabia
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www.wb-sg.com
office@waagner-biro-steelglass.com
www.zeman-group.com
Waagner Biro Steel and Glass - Member of Zeman Beteiligungsgesellschaft mbH


