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Restaurant ARZAK
Een gevel van zinken schubben die
een eerbetoon is aan de zee.

Een verrassende gevel bedekt met ruitvormige schubben van zinktitanium elZinc, die doen denken aan de invloed van de zee op de gerechten van het restaurant.

ARZAK, het beroemde Baskische
culinaire instituut dat al meer dan 30
jaar op drie Michelin-sterren boogt,
heeft zijn huid veranderd.

Restaurant Arzak

Het beroemde restaurant, dat op zoek was naar een gevel
die zijn identiteit beter deed uitkomen, heeft gekozen voor
elZinc® ruitvormige schubben van zinktitanium voor zijn
verbouwing.
We spraken met Manuel Lamosa van LYMA Arquitectura,
een van de architecten van dit verrassende project die,
zoals in de keuken van het restaurant, avant-garde met
traditioneel vakmanschap wist te mengen.

1

Casestudie

Waarom is er voor gekozen om de
voorgevel van het restaurant zo
radicaal te verbouwen?

Waarom is er gekozen voor zink
als materiaal?

"De gevel van het restaurant zelf is in de loop der jaren
verstevigd en geschilderd bij wijze van onderhoud.
Het probleem kwam voort uit het feit dat de
werkmaterialen
die
nodig
waren
voor
de
gevelbehandelingen de doorgang belemmerden en de
klanten stoorden, zodat een gevel werd voorgesteld
waarbij het onderhoud niet elke 10 jaar een probleem zou
vormen", legt Manuel Lamosa uit.

Omdat het een gebouw uit 1897 was, sloten de
architecten van LYMA Arquitectura en de eigenaars het
gebruik van een te modern materiaal uit en kozen zij voor
een materiaal dat al minstens net zolang werd gebruikt als
het gebouw oud was, zoals zink, een materiaal dat al
eerder in het restaurant was gebruikt als bekleding van de
bar en de muren en plafonds van de wijnkelder.

Ze waren ook op zoek naar een gevel die het restaurant
meer karakter kon geven omdat vanwege het uiterlijk van
het gebouw veel klanten aan het restaurant voorbij liepen.

Manuel Lamosa vertelt ons ook dat vanwege het gebruik
buiten een bedekking nodig was die interessant overkwam
omdat dit voor de komende jaren deel zou uitmaken van
het gebouw.

De nieuwe gevel van het restaurant geeft het restaurant meer karakter.

Restaurant Arzak
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De keuze voor "zinken ruitvormige schubben", en juist die geometrische
vorm, heeft ook een speciale betekenis: ze doen denken aan de invloed
van de zee op de gerechten van het restaurant.
Ongeveer 3780 ruitvormige elZinc®-tegels in 4
verschillende zinktitanium afwerkingen waren nodig om de
300 m2 van de nieuwe geventileerde gevel van het
beroemde restaurant met zinken ruitvormige schubben te
bekleden.
Om het door de eigenaren en architecten gewenste effect te
bereiken, heeft elZinc® speciaal voor dit project
verschillende voorbehandelingen ontwikkeld. “Quinta
Metálica, de installateur, maakte een model van de gevel
met de tegels die met de verschillende deklagen waren
behandeld, zodat we konden kiezen welke we het beste
vonden", zegt Manuel.
"Het gemaakte model, een paneel waarop verschillende
tinten werden gebruikt, leek ons aantrekkelijk vanwege de
gelijkenis met de huid van een vis en we besloten
vervolgens om de gevel met de verschillende schakeringen
te gebruiken in de wetenschap dat deze na verloop van tijd
zullen samenvloeien in een en dezelfde tint", legt Manuel
uit.

3780 ruitvormige elZinktegels in 4 zinktitanium afwerkingen waren
nodig.

"De hulp van de technische dienst van elZinc was doorslaggevend bij de keuze van het materiaal, zodra het model
met de verschillende tinten klaar was, waren we overtuigd. Het materiaal voldeed aan wat we voor ogen hadden als
karakteriserend element", zegt Manuel.

Conclusie van de casestudie
Opvallend is het feit dat het een gevel is die veel verandert met het omgevingslicht, er is ook verandering van verlichting
tussen dag en nacht, met verlichting die van onder naar boven wordt geprojecteerd. "Het is goed te zien dat mensen niet
alleen voor de deur van het restaurant foto's maken, maar dat ze ook proberen een deel van de gevel erop te krijgen",
zegt Manuel. “Beide partijen zijn tevreden met het resultaat omdat we vinden dat de gevel het karakter van het restaurant
beter weergeeft".

De gevel verandert met het omgevingslicht en verandert ook tussen dag en nacht met lichtprojectie van onderaf.
Restaurant Arzak
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De verschillende partijen
Project
Renovatie van de gevel van het woongebouw
met daarin het restaurant Arzak.
Eigenaren
Restaurant ARZAK
Architecten:
LYMA Arquitectura - Lamosa Y Martínez Arquitectura
Installateur:
Quinta Metálica
Fotograaf:
Iovo Petrov
Materiaal:
ElZink ruitvormige tegels in 4 verschillende afwerkingen:
elZinc natural + elZink slate + 2 speciaal voor het project
ontwikkelde afwerkingen.

Meer informatie
Meer foto's van het project op onze website: www.elzinc.es
Interessante links over de verbouwing van het restaurant
ARZAK: https://www.diariovasco.com/sociedad/arzak-inicia-

wijziging 20117070708005826-ntvo.html

https://www.directoalpaladar.com/chefs/arzak-muda-de- pielcomo-homenaje-al-mar
http://cocinafuturo.net/arzak-arzak-libros-elena-arzak- madrid/
https://www.eldiario.es/cultura/ArzakArzak-historiarestaurante-centenario-perfecto_0_843066264.html

Restaurant Arzak
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