Een doordachte visie op ruimte en interieur
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Bij de Belastingdienst stellen ze speciale eisen aan de wanden en deuren van spreekkamers.
Architect Harrie van Helmond (Rijksgebouwendienst) is op een creatieve manier omgegaan
met die eisen, met als resultaat een opvallend concept. In Vertogen & Van de Ven interieurbouw
vonden zij de partner die deze ongewone opdracht perfect kon realiseren.

Staalconstructies voor versteviging
De zware deuren met een dikte van
10 cm zijn ontworpen als een beweegbaar
deel van de wand. Om dat allemaal goed
te kunnen monteren, was een inwendige
staalconstructie noodzakelijk voor de
versteviging van wanden en deuren.
Want veiligheid staat natuurlijk voorop.
Bamboefineer en Reglit-glas
De glazen panelen waaruit de wanden
bestaan, zijn gemaakt van Reglit-glas.
Dat is 6 mm dik figuurglas in een U-vormig
profiel. De deuren zijn opgebouwd uit een
MDF-constructie waarop een bamboefineer
is aangebracht van 3 mm dik en zijn blind

gemonteerd. Dus als deze dicht zijn, is alleen
een naad te zien. Bovendien hebben alle
deuren een dubbele kierafdichting
(eis Belastingdienst).
Een bijzonder effect
Door de combinatie van ongebruikelijke
materialen zoals bamboe en speciaal glas,
hebben de afscheidingswanden een aparte
uitstraling gekregen. De blinde deuren
zorgen bovendien voor een bijzonder effect.
Een goed voorbeeld van functionaliteit
gecombineerd met creativiteit. Bij Vertogen
& Van de Ven bent u ervan verzekerd dat
zo’n creatief concept tot in de kleinste details
perfect voor u wordt uitgevoerd.

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.

