MY OFFICE

1 Luxueus directiekantoor
Een kantoor gevestigd in een oude notariswoning. Het pand is
onderdeel van een grotere organisatie en telt twee wachtruimtes,
een kantoor en drie vergaderruimtes. Interieurontwerper Roelfien
Vos richtte het hele pand opnieuw in.
roelfienvos.com

Vibe: Lekker werken in een huiselijke omgeving die tegelijk
eigentijds en authentiek aanvoelt.
FOTO Contentspacestudio

EEN MOOIE OMGEVING STIMULEERT
Roelfien Vos: “Er wordt in dit kantoor vooral veel
overlegd en vergaderd, dan is het wel zo belangrijk
dat dit in een vriendelijke, aangename sfeer
gebeurt. Ik geloof echt dat het interieur daar invloed
op heeft. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld
bloemen op tafel een positief effect hebben op het
succes van een onderhandeling. Een interieur kan
de intimiteit versterken. Gesprekken lopen veel
vlotter als ze in een plezierige, ontspannen sfeer
kunnen plaatsvinden.”
VERSTOP STORENDE ELEMENTEN
“Een werkomgeving moet toch eerder rust brengen
dan stimuleren. Het werk zelf is al druk genoeg”,
vindt Roelfien Vos. Dus creëerde ze ruimtes die
tot in de details kloppen, met veel gelaagdheid in
de materialen. “Ik combineerde marmer, glas, wol,
glanslak en hout. Door die enorme gelaagdheid
ontstaat een heel rijk interieur.” Vergis je niet, hoe
huiselijk de looks ook zijn, hier kan gewerkt worden.
Kabels en stopcontacten zijn weggewerkt in de
lambrisering. Printers en andere werkapparatuur
zitten verstopt achter kastdeuren. Alle storende
elementen zijn uit het zicht.
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Links: In de lounge ligt vloerkleed Garden of Eden
van Golran en staan fauteuils van Moroso, bijzettafels
van Arketipo en een rek van Cattelan Italia.
Rechtsboven: Kantoor met kast van Cattelan Italia.
Alle houten vloeren zijn van Pruysen Parket.
Rechtsonder: Om de tafel van Arketipo staan
stoelen Febo van Maxalto. De gordijnen zijn gemaakt
van stof uit de collectie Tresses van Karin Sajo.
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Links: Hanglamp van Contardi, stoelen
Elephant Trestle Base chair van Kristalia,
gordijnen gemaakt van stof Grain de
Galuchat van Karin Sajo. Kunstwerk van
Peter Gentenaar. Alle kunstwerken in
dit projecten zijn geselecteerd via Art
Company in Eindhoven.
Rechts: Rek Arsenal van Cattelan Italia.
Bijna alle vloerkleden in dit project
zijn ontworpen door Roelfien Vos en
uitgevoerd door Ice International. Dit
kleed is gemaakt op basis van eucalyptus.

MIK OP DUURZAAMHEID
“Een kantoor wordt door veel mensen veelvuldig gebruikt, daarom
speelde duurzaamheid een grote rol in mijn materiaalkeuzes”, vertelt
Roelfien. “In de grote vergaderzaal bijvoorbeeld koos ik voor leder dat je
met een vochtige lap kunt afnemen. In de wachtruime staat een bankje
bekleed met een wollen stof van Missoni. Het mooie van wol is dat het
de natuurlijk eigenschap heeft vuilafstotend te zijn.”
AANDACHT VOOR KUNST
Kunst speelt een prominente rol in dit kantoor. Roelfien zocht de werken
uit bij Art Company in Eindhoven in samenspraak met de belangrijkste
gebruikers van het pand. “Het kunstwerk van Peter Gentenaar in een
van de vergaderzalen is gemaakt van papier en heeft daardoor ook een
akoestische meerwaarde. Het is een intrigerend abstract werk, waar je
uren naar kunt staren. Het verveelt nooit. Ideaal als je even een moment
van bezinning zoekt tijdens een vergadering”, lacht Roelfien Vos.
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Links: Wachtkamer met bank van
Moroso en Bell Side Table van ClassiCon.
Behang Keystone van Pierre Frey.
Boven: Maatwerkmeubels met stoelen
van Kristalia en lamp Glo van Penta.
Roelfien Vos werkte voor dit project samen
met Interieurbouwer Steegaa.
Rechts: Boven de bank van Moroso
hangt lamp Glo van Penta, gordijnen
gemaakt van stof Viva van Dedar, vloerkleed
Montmartre van Designers Guild.

FOCUS OP LICHT EN GELUID
Het raffia- en 3D-behang, de weelderige gordijnen, de vele
vloerkleden, ze dragen allemaal bij aan een goede akoestiek.
Ook verlichting was een aandachtspunt. Roelfien: “Waar gewerkt
wordt, moet voldoende licht zijn. De esthetische en algemene
verlichting dienen goed in balans te zijn. Zo koos ik boven een
vergadertafel een mooi armatuur, waarin ook nog spots verwerkt zijn.”
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Kleine meetingroom met lamp Brass-O van Jacco Maris, tafel Carioca
van Cattelan Italia met daaromheen stoelen Febo van Maxalto, bekleed
met stof van Dominique Kieffer by Rubelli. Wandlamp Galliano Wall van
Delightfull. Gordijnen gemaakt van stof Nivet van Jim Thompson.
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1. Lamp Méli van Maison Sarah Lavoine (€ 650, maisonsarahlavoine.com) I 2. Tafellamp Bestlite BL2 Brass van Gubi, een ontwerp uit 1930 (€ 705, gubi.com) I 3. Leeslamp Parallel van
Oluce (prijs op aanvraag, oluce.com) I 4. Lederen desk organizer Wave van Fritz Hansen (€ 101, fritzhansen.com) I 5. Wandrek met lade Beside van Hübsch Interior (prijs op aanvraag,
hubsch-interior.com) I 6. Koffiezetapparaat Infinissima Touch Krups van Nescafé Dolce Gusto, in kleur Taupe, maar ook beschikbaar in Pantone Black (€ 129,99, dolce-gusto.be)
7. Tapijt Framed AP13 in kleur Plum, van &Tradition (€ 335, andtradition.com) I 6. Wandrek met lade Beside van Hübsch Interior (prijs op aanvraag, hubsch-interior.com) I 8. Bureau
Nami003 van I4mariani (prijs op aanvraag, i4mariani.com) I 9. Prullenbak van geperforeerd metaal van Hay, beschikbaar in verschillende kleuren (€ 85, hay.dk) I 10. Hocker Tailor
van Keijser&Co, ovaal model. Verkrijgbaar in iedere gewenste stof. Plint is mogelijk in andere kleuren (prijs op aanvraag, keijserenco.nl) I 11. Meetingchair Beetle van Gubi, volledig
bekleed (€ 1.799, gubi.com)
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