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PONTE GENIAL UNE  
FANTASIA A REALIDADE.

Notas de euro servem de inspiração.
Arte aplicada – seguramente é a descrição mais correta para 
o ambicioso projeto com o nome de Eurobruggen (pontes 
do euro), de autoria do designer gráfico Robin Stam. Conhe-
cidas desde 2002 como pontes fictícias nas notas de euro, 
tornaram-se realidade entre 2011 e 2012, no sul da  Holanda: 
Sete pontes, cada uma dedicada a uma era diferente, deco-
ram o verso das notas de euro. Três delas foram construídas 
sobre os canais de Het Land, um novo bairro da cidade de 
Spijkenisse, perto de Roterdã.

O que originariamente começou como um “capricho espon-
tâneo” do jovem designer gráfico, converteu-se em imponen-
tes estruturas de concreto. Estas réplicas de natureza um 
tanto diferente estão despertando interesse além das 
 fronteiras do município de 73 mil habitantes, e tornaram os 
canais de um novo bairro, sem nada de espetacular, em uma 
verdadeira atração turística transitável.
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 Sete motivos de notas com o 
mesmo objetivo: tornar 
realidade, ponte por ponte.

As notas de 10 e 50 euros estavam entre as 
primeiras a posar como modelos para o projeto.
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 Concreto com vida: superfície com efeito de 
profundidade. Arte até nos mínimos detalhes. 

SÍMBOLOS  
DA COOPERAÇÃO.

 Encantador, pontes formam um cenário 
atrativo para o espetáculo da natureza. 
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Resultado da liberdade artística.
O autor dos motivos dessa obra de arte arquitetônica é Ro-
bert  Kalina, designer do Banco Central da Áustria. Ele 
 desenhou os elementos decorativos das notas, que represen-
tam as pontes de vários estilos arquitetônicos e períodos da 
história cultural européia – clássico, romântico, gótico, renas-
centista, barroco, rococó e contemporâneo. As pontes sim-
bolizam o  espírito de cooperação entre os povos europeus 
na zona do euro. Elas são uma metáfora, que  Robin Stam 
traduziu em arquitetura real e com elas erigiu um monumen-
to ao euro. O prefeito de Spijkenisse e o Banco Central Euro-
peu reconheceram isso já na fase de planejamento e apoia-
ram o projeto logo de início. As três primeiras pontes já 
construídas são parte de um projeto de larga escala que 
 prevê a construção de outras quatro que figuram o verso das 
notas.

 Literalmente criando um caminho: 
as pontes Eurobruggen no novo 
bairro de Spijkenisse.

“EU QUERIA CRIAR A ILUSÃO DE ADERE-
ÇOS DE TEATRO COM UM TOQUE DE LAS 
VEGAS.”

Robin Stam 

O desenhista Robin Stam nasceu em 1981, e vive e trabalha 
em Roterdã. Estudou na Willem de Kooning Academie desta 
cidade, antes de trabalhar alguns anos como designer 
gráfico. Com a sua própria Design Company Robin Stam,
especializou-seemprojetosinovadoresesoluçõesdedesign
poucoconvencionais.ElepróprioiniciouoprojetoEurobrug-
gen. Robin Stam é co-fundador emembro da Coletiva de
ArtistasRodganzen,deRoterdã.
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 Concreto colorido, encenado com 
realismo e na cor original.

DECLARAÇÃO POLÍTICA COM  
UM SOPRO DE ILUSÃO.

Pontes da Eurolândia
Robin Stam deseja expressar nos seus trabalhos, acima de 
tudo, entusiasmo, realçando o design como linguagem. A fim 
de conferir aos seus projetos e pontes um toque especial e 
artístico, o  arquiteto escolheu o concreto integralmente 
 colorido com pigmentos Bayferrox®. Os pigmentos foram 
 fornecidos pela Scholz Benelux B.V., uma conceituada em-
presa  especializada em pigmentos para soluções completas 
e  customizadas, e parceira da LANXESS há muitos anos. 
Para se obter a reprodução mais fiel possível das cores origi-
nais das pontes fictícias das notas de 5, 10 e 50 euros, o 
concreto foi colorido com Colortherm® Green GN, Bayferrox® 

330 G, Bayferrox® 110 e Bayferrox® 960. Além da estrutura 
muito peculiar e do aspecto visual do material, na seleção 
dos pigmentos foi  levada em consideração também um outro 
critério decisivo: o concreto colorido apresenta baixo custo 
de manutenção e fácil manuseio. Esse critério é de enorme 
importância, uma vez que as pontes, dada sua função, estão 
expostas a um alto nível de desgaste. Além disso, o  concreto 
colorido com pigmentos é um material de construção sus-
tentável e garante emissões reduzidas de poluentes, o que é 
bom para as pessoas e para a  natureza.

6 LANXESS PIGMENTOS INORGÂNICOS Eurobruggen



Os arcos causam grande impacto visual.
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Informações sobre Saúde e Segurança:
Foi compilado o correspondente material com 
informações sobre as medidas relacionadas 
com a saúde e segurança que devem ser ob-
servadas durante o uso e manuseio dos produ-
tos da LANXESS mencionados neste folheto. 
No caso de materiais aqui mencionados que 
não sejam propriedade da LANXESS, devem 
ser observadas as medidas de higiene e outras 
medidas de segurança recomendadas pelos 
respectivos fabricantes. Antes de começar a 
trabalhar com esses produtos, é importante 
ler e familiarizarse com as informações dispo-
níveis sobre periculosidade, aplicação e uso 
corretos desses produtos. Este item é de im-
portância decisiva. As informações estão dis-
poníveis sob diferentes formas: por exemplo, 
como Fichas de Dados de Segurança, Fichas 
técnicas e etiquetas de produtos. Contate o 
seu representante da LANXESS na Alemanha 
ou o Departamento de Assuntos Regulatórios 
e Segurança de Produto (Regulatory Affairs 
and Product Safety) da LANXESS Deuts-
chland. No caso de negócios nos EUA, contate 
o Departamento de Assuntos Regulatórios e 
Segurança de  Produto (Product Safety and Re-
gulatory Affairs) da  LANXESS em Pittsburgh, 
Pensilvânia.

Informações sobre Disposições Regula-
doras:
Em algumas aplicações finais dos produ-
tos mencionados neste folheto, devem ser 
observadas as correspondentes normas e 
prescrições, por exemplo, da Food and Drug 
Administration (FDA), do Instituto Federal 
Alemão de Avaliação de Riscos (BfR), da Na-
tional Science Foundation (NSF), do United 
States Department of Agriculture (USDA) e da 
Consumer Product Safty Commission (CPSC) 
dos EUA. No caso de dúvidas ou perguntas 
sobre o status de aprovação desses produtos, 
contate o seu  representante na LANXESS 
Deutschland GmbH ou o Departamento de 
Assuntos  Regulatórios e Segurança de Pro-
duto (Regulatory Affairs and Product Safety) 
da  LANXESS Deutschland GmbH ou, para 
negócios nos EUA, o seu representante na 
LANXESS Corporation, o Gerente de Assuntos 
Regulatórios da LANXESS em Pittsburg, Pen-
silvânia. Ficam fora das nossas possibilidades 
de controle a forma e como você pretende 
usar os nossos produtos, nosso apoio técnico 
e nossas informações (orais, por escrito ou 
mediante avaliações de produtos). O mes-
mo é válido para as formulações propostas 
e para as nossas recomendações. Por isso, é 

imprescindível que você examine os nossos 
produtos, o nosso apoio técnico e as nossas 
informações quanto à suaidoneidade para 
os processos e fins desejados. O exame de 
uma aplicação específica deve incluir, pelo  
menos, testes de idoneidade relacionados 
com aspectos técnicos, bem como com a 
saúde, a segurança e o meio ambiente. Es-
ses testes não foram obrigatoriamente rea-
lizados por nós. A menos que acordado o 
contrário por escrito,  todos os produtos são 
exclusivamente vendidos em conformidade 
com as nossas Condições Gerais de Venda e 
Entrega. A disponibilização de informações e 
a prestação de apoio técnico são sem quais-
quer garantias (reservamo-nos o direito de 
efetuar quaisquer alterações em qualquer al-
tura). Fica expressamente acordado que você 
nos eximirá de toda a responsabilidade que 
possa resultar em relação ao uso dos nossos 
produtos, ao apoio técnico e às informações 
por culpa, por contrato ou por outras razões, 
e que você assumirá essa responsabilidade. 
Declarações e recomendações não conti-
das neste folheto não são autorizadas e não 
constituem qualquer compromisso para nós. 
Nenhuma informação neste folheto poderá ser 
interpretada como  recomendação para aplicar 

os produtos de  forma que infrinjam direitos de 
propriedade industrial, por exemplo, patentes 
para materiais ou para o seu uso. Não é con-
cedida,  implícita ou explicitamente,  qualquer 
licença sob  direitos de propriedade industrial, 
por exemplo,  patentes.

Bayferrox® é marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.
Colortherm® é marca registrada da LANXESS Grupo.

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
GERMANY
Fax: +49 2151 88 4133
E-Mail: coloredconcreteworks 
@lanxess.com
www.lanxess.com 
www.bayferrox.com
www.colored-concrete-works.com

Alemanha 
LANXESS Deutschland GmbH 
Business Unit Inorganic Pigments 
Rheinuferstraße 7–9 
47829 Krefeld 
GERMANY
Tel.: +49 2151 88 7741 
Fax: +49 2151 88 4133 

EUA 
LANXESS Corporation 
Business Unit Inorganic Pigments 
111 RIDC Park West Drive 
Pittsburgh, PA 15275-1112
USA 
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Cingapura 
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
3A International Business Park
#07-10/18 ICON@IBP Tower B
SINGAPORE 609935
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Austrália 
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA 
Tel.: +61 2 8748 3910
Fax: +61 2 8748 3999

Japão 
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments 
Marunouchi Kitaguchi Building 23F
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Inglaterra
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
Branston
Burton-on-Trent 
Staffordshire, DE14 3WH 
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Brasil 
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215
Bloco B - 2⁰ Andar
05804-902 São Paulo
BRASIL
Tel.: +55 11 3741 3284
Fax: +55 11 3741 2676

Coreia do Sul 
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
395-62, Shindaebang-Dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5170
Fax: +82 2 847 3062

Europa Central Oriental 
LANXESS Central Eastern 
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

Espanha 
Europigments S.L.
Business Unit Inorganic Pigments 
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

China  
LANXESS Shanghai Pigments  
Co. Ltd.  
Business Unit Inorganic Pigments 
845, Qi Lian Shan Lu
Shanghai, 200331 
P. R. CHINA
Tel.: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193

Índia  
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Kolshet Road
Thane – 400 607
Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

França
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cédex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Visite nosso site na Internet:
www.colored-concrete-works.com

REPRESENTAÇÕES: PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
CONTATE A LANXESS NO SEU PAÍS.
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DADOS DO PROJETO

Grande impacto : uma ponte pequena com um 
grande efeito visual.



Localidade
Spijkenisse, Holanda

Arquitetura
Robin Stam 

Cliente
Município de Spijkenisse 

Participantes do projeto
Gebrüder Schouls; Escritório de Engenharia IOB;
Waco Lingen Beton B.V. 

Tempo de construção
2011 – 2013

Quantidade de concreto
Ponte da nota de 5 euros: 9,2 m³
Ponte da nota de 10 euros: 18,7 m³
Ponte da nota de 50 euros: 23,9 m³

Quantidade de pigmento
Ponte da nota de 5 euros: 108 kg
Ponte da nota de 10 euros: 200 kg
Ponte da nota de 50 euros: 240 kg

Apresentação
Pigmentos em pó, em sacos de papel.

Fornecedor  
Scholz Benelux B.V.

Pigmentos
Pigmentos resistentes à luz da Scholz Benelux B.V.

Colortherm® Green GN 
(ponte da nota de 5 euros)

Bayferrox® 110 em cimento cinza
(ponte da nota de 10 euros)

Bayferrox® 960 em cimento cinza
(ponte da nota de 50 euros)

Bayferrox® 330 G
(ponte da nota de 5 euros)

Bayferrox® 110 em cimento branco
(ponte da nota de 10 euros)

Bayferrox® 960 em cimento branco 
(ponte da nota de 50 euros)


