Een doordachte visie op ruimte en interieur

Een rustige ambiance
door stijlvolle eenheid
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Vertogen & Van de Ven interieurbouw is onderdeel van de Cornelissen Groep. Het was dan ook
vanzelfsprekend dat het nieuwe kantoor van Aannemingsbedrijf Cornelissen geheel door ons
werd ingericht. De belangrijkste wensen waren een rustige stijl en een goede samenhang tussen
de buitenkant van het pand en het interieur.

Diverse materialen, diverse ruimtes
Een vriendelijke hal met ontvangstbalie,
diverse kantoorruimtes en spreekkamers,
directiekamers, kantine, kelder inclusief bar;
kortom, totaaloplossingen voor alle ruimtes
in het pand. Het voordeel van nieuwbouw
is dat alles nóg gemakkelijker op elkaar kan
worden afgestemd. Er zijn verschillende
materialen gebruikt, waaronder geplastificeerd
meubelplaat, gefineerde panelen en diverse
glassoorten. Desondanks is een eenduidig
eindresultaat gerealiseerd. Naar wens komen
elementen van de buitenafwerking binnen weer
terug, waardoor dat effect nog wordt versterkt.
Kersenhout met zwart
De boventoon wordt gevoerd door
kersenhout met zwart. Deze rustige

combinatie komt in bijna alle ruimtes terug en
zorgt voor een warme uitstraling. Afwisseling
wordt bewerkstelligd door de variatie aan
materialen en de markante details. Opvallend
is ook het Cornelissen-logo, gefreesd in het
tafelblad van de algemene spreekkamer.
Alles in dezelfde stijl
Of het nou gaat om kleine of grote ruimtes,
de bureaus of de bar, de open kasten of
die met vouwdeuren, overal is de stijlvolle
eenheid herkenbaar. Strakke vormen,
met een knipoog naar het klassieke.
Aannemingsbedrijf Cornelissen groeit
gestaag en toekomstige uitbreiding zal
dan ook in dezelfde stijl worden uitgevoerd
om de eenheid te behouden. Dat is zeker
toevertrouwd aan Vertogen & Van de Ven.

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.

