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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Huiskamers In Het Zomerpark, Nieuw Vennep

CORDAAN
Advisering, productie en montage van diverse printtoepassingen in upgrade
revalidatieafdeling ‘In het Zomerpark’ te Nieuw-Vennep

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Cordaan, Nieuw-Vennep

Architect:

Machinehuis, Amsterdam

Ontwerp:

Machinehuis, Muur BV

Locatie:

Wanden, vloeren, brandkasten

Materiaal:

Airtex en vinyl

Afmeting:

ca. 85 m²
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PROJECTOMSCHRIJVING
‘In het Zomerpark’ is een multifunctionele locatie in Nieuw-Vennep van
zorggroep Cordaan. Machinehuis Interieurarchitectuur kreeg opdracht voor
herinrichting van de revalidatieafdeling. Het doel daarvan was meer dan een
simpele upgrade. Het vernieuwde interieur moest een wezenlijke bijdrage
leveren aan het welzijn en herstel van de cliënten. Het relatief bescheiden
budget daarvoor vormde een extra uitdaging. Met een aantal minimale
ingrepen, moest een maximaal resultaat worden geboekt.

Machinehuis Interieurarchitectuur was overtuigd van de positieve werking
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van wandvullende prints in de ‘huiskamers’. Samen met Muur BV werden de
ontwerpen uitgewerkt tot grootformaat en reproduceerbare bestanden.
Naast de huiskamers zijn ook de gangen onderhanden genomen.
Dissonerende elementen, waaronder de brandhaspelkasten, zijn bekleed met
prints op vinylfolies. De gangen doen daarmee stukken vriendelijker aan.
Tenslotte is voor het verbeteren van de routing en oriëntatie in het gebouw
signing op de vloeren aangebracht.
Het doordachte interieurontwerp van Machinehuis maakt van de donkere,
saaie afdeling een inspirerende omgeving. De toegepaste ontwerpen die
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Muur BV mocht realiseren in dit project maken daar een belangrijk onderdeel
vanuit. Medewerkers, cliënten en management zijn zeer te spreken over het
eindresultaat. Het effect van prints op de verblijfskwaliteit is andermaal groot.
Ook met een relatief klein budget kan een groots gebaar worden gemaakt.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
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steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
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Muur BV biedt een totaalpakket aan diensten en producten, vakmanschap en
specialistische kennis om ieder idee te verwerken tot een groots gebaar.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

