Een doordachte visie op ruimte en interieur

Multifunctioneel vakwerk
met designuitstraling

Opdrachtgever:
Functie:
Locatie:
Omschrijving:

 emeente Bernheze
G
gemeentehuis
Heesch
compleet interieur

Fotografie: Mark Kamphuis

Loopkantstraat 22
5405 AC UDEN
T
F
E
W

0413 - 26 37 63
0413 - 25 26 72
info@vertogen.nl
www.vertogen.nl

Het gemeentehuis is het visitekaartje van een bepaalde gemeenschap. Bij gemeente Bernheze
hechten ze dan ook veel waarde aan een representatief en klantvriendelijk interieur. Voor
Vertogen & Van de Ven interieurbouw een perfecte gelegenheid om te laten zien wat
vakmanschap nou eigenlijk inhoudt in de praktijk.

Strakke lijnen en ronde vormen
De stijl wordt gemarkeerd door een
samenspel van strakke lijnen en ronde
vormen. Deze combinatie zorgt voor een
spannend interieur. Het eindresultaat mag
er wezen: functionele ruimtes met een
designuitstraling.
Gedetailleerde afwerking
Omdat alle ruimtes intensief worden
gebruikt, zijn kwalitatieve materialen
toegepast. Er is bijvoorbeeld veel gebruik
gemaakt van gefineerd hout in combinatie
met geplastificeerde panelen en prachtige
glaspuien in aparte vormen. Om de juiste
uitstraling te bewerkstelligen is extra
aandacht besteed aan de afwerking. Zoals
bijvoorbeeld wandhangend meubilair, mooi

timmerwerk rondom de radiatoren, de
beamer in de raadzaal die voor gebruik uit
het plafond zakt, een mooie kastenwand in de
kantine waarin de apparatuur is ingebouwd
met weggewerkte bekabeling.
Multifunctionele inrichting
Maar functionaliteit stond bovenaan het
verlanglijstje. Om de privacy te waarborgen
voor de burgers staan de balies versprongen
opgesteld. Voor de kinderen is een speelhoek
ingericht. En de ellipsvormige tafel in de
raadzaal bestaat uit losse elementen, zodat
deze flexibel kunnen worden opgesteld.
Vertogen en Van de Ven denkt mee tot in
de kleinste details, zoals bijvoorbeeld het
verrijdbare koffiemeubel voor gemakkelijk
schoonmaken.

Vertogen & Van de Ven interieurbouw b.v.
vervaardigt voor particulieren o.a. keukens,
bijkeukens, badkamermeubilair, de inrichting
van wijnkelders, diverse wandafwerkingen
en verschillende soorten kasten. Op de
professionele markt leveren wij interieurs
aan zowel het midden- en kleinbedrijf als
industriële bedrijven, maar ook aan scholen,
gemeentehuizen, (bank)kantoren etc.
Elk project kan naar wens turn-key door
ons worden opgeleverd.

