Een doordachte visie op ruimte en interieur

Turn-key conform de
gewenste huisstijl
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Grote organisaties hebben strenge regels voor wat de huisstijl betreft. Zo ook Rabobank
Uden en Omstreken. Naast het kantoor in Volkel heeft Vertogen & Van de Ven interieurbouw
de interieurs voor de kantoren Zeeland, Boekel en Uden (gedeeltelijk) verzorgd. Het is voor
ons vanzelfsprekend om bij de ontwerpen rekening te houden met de voorgeschreven
huisstijlrichtlijnen en logotoepassingen.

De receptiebalie als eye catcher
Bij binnenkomst wordt de aandacht meteen
getrokken door het logo op de muur met
daaronder een strakke verlichte balk. Maar de
receptiebalie van kantoor Volkel is toch wel
het meest opvallende element in het interieur.
Vrijstaand in de ruimte, met veel ronde
vormen en een designuitstraling. Helemaal
passend in deze tijd.
Spreekkamers voor de nodige privacy
De spreekkamers zijn voorzien van wanden
met veel glas, om de open structuur te
benadrukken. Tegelijkertijd bieden ze de
account managers voldoende privacy
om vertrouwelijke zaken met klanten te
bespreken. In de spreekkamers zien we de

ronde vormen en de eigentijdse uitstraling
weer terug, alsook bij het internetmeubel, waar
klanten toegang hebben tot internetbankieren.
Turn-key in twee weken
De wens van de Rabobank was een turn-key
project. Het interieur inclusief wandbekleding,
vloerbedekking, schilderwerk, verlichting,
et cetera. Een extra aandachtspunt was
dat het kantoor maar twee weken gesloten
kon worden. Bovendien moest de inpandige
geldautomaat voor klanten bereikbaar blijven.
In samenwerking met Aannemingsbedrijf
Cornelissen is een hele strakke planning
gemaakt en men was bij kantoor Volkel erg
blij dat het gehele project binnen de gestelde
termijn was gerealiseerd.

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.

